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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-09-24

Tid och plats
Beslutande

Ärende
KS/2020-0036

2020-09-24 kl 18.00–23.15
Aulan, Strömstads gymnasium

Ledamöter

Kent Hansson (S)
Mattias Gustafsson (SD)
Lars Tysklind (L)
Åsa Torstensson (C)
Lena Martinsson (S)
Muhyettin Aslan (KD)
Ronnie Brorsson (S)
Fredrik Eriksson (SD)
Lars Åke Karlgren (V)
Kerstin Karlsson (L)
Jörgen Molin (M)
Mats Granberg (S)
Marielle Alvdal (FI)
Helene Andersson Novela (S)
Dag Wersén (M)
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)
Bengt Bivrin (MP)
Simone Fischer Cederbratt (M)
Ligia Morales Ahlgren (S)
Sven Nilsson (SD)
Lena Sundberg (S)
Elisabeth Johansson (C)
Tore Lomgård (C)
Rose-Marie Fagerberg (KD)

Tjänstgörande ersättare

Eva Borg (M)
Hans-Inge Sältenberg (C)

Andreas Nikkinen (MP)
Eugenia Eriksson (SD)
Sandra Andersson (L)

Andreas Friedemann Hildebrand (KD)

Johanna Ekeroth (S)
Justeringens tid och plats
Sekreterare
Ordförande
Justerare

2020-09-30 Kommunledningskontoret
Paragrafer

Ulrika Haugland

97–125

Ronnie Brorsson
Lena Martinsson

Hans-Inge Sältenberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Underskrift

Ulrika Haugland

Datum då anslaget tas ned

2020-10-22
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-09-24

Övriga närvarande

Ersättare
Övriga deltagare

Justerandes signatur

Bo Olausson, Strömstadsbyggen
Ronny Andersson, verksamhetsledare på byggavdelningen
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
2020-09-24
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KF § 122

Interpellation till Kent Hansson (S) från Åsa Torstensson (C) om vilka åtgärder
kommunstyrelsens ordförande avser att vidta för att stärka Strömstads näringsliv
och förbättra dialogen mellan företagare och Strömstads kommun ................... 44

KF § 123

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) från Tore Lomgård
(C) .......................................................................................................................... 46

KF § 124

Fråga till miljö- och byggnämndens ordförande Peter Sövig (S) från Tore Lomgård
(C) .......................................................................................................................... 47

KF § 125

Interpellation om Canningområdet till kommunstyrelsens ordförande från Lars
Tysklind (L)............................................................................................................. 48
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KS/2020-0162

KF § 97

Ändring av föredragningslistan

Kommunfullmäktiges beslut

att lägga till en fråga till kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) från Tore
Lomgård (C) som punkt 20 och under punkt 3. Avsägelser och val, ta bort
ärendena:
avsägelser som ersättare i Socialnämnden, val av ny ersättare i Barn o
Utbildningsnämnden och Tekniska Nämnden samt val av styrelseledamot i
Samordningsförbundet Väst.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att lägga till en fråga till kommunstyrelsens ordförande Kent
Hansson (S) från Tore Lomgård (C) som punkt 20 och under punkt 3. Avsägelser
och val, ta bort ärendena:
avsägelser som ersättare i Socialnämnden, val av ny ersättare i Barn o
Utbildningsnämnden och Tekniska Nämnden samt val av styrelseledamot i
Samordningsförbundet Väst.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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KS/2020-0501

KF § 98

Information om Energi Strömstadslokaler
(KF)

Kommunfullmäktiges beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Bo Olausson, Strömstadslokaler, informerar om bolagets energiomställning som
gjorts av ett antal fastigheter. Bolaget har utfasat eldningsoljan och installerat
värmepumpar istället. Enbart omställningen av Strömstiernaskolan ger en
miljöeffekt som motsvarar utsläpp från 145 bensindrivna personbilar. Även en
mindre satsning på solenergi har påbörjats.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-09-24

KS/2020-0217

KF § 99

Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

att överlämna medborgarförslagen 1-6 till tekniska nämnden för beredning och
beslut.
Delegation ges till Tekniska nämnden att besluta i ärendena.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna medborgarförslag:

1. Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Ånneröd - Hällestrand,
KS/2020-0217
2. Medborgarförslag om offentliga toaletter vid flygfältet i Näsinge, KS/20200325
3. Medborgarförslag om återvinningsstation vid Tjärnö skola, KS/2020-0345
4. Medborgarförslag om röjning av mark vid Vettneskogen på Nordkoster,
KS/2020-0405
5. Medborgarförslag om parkeringsplatser till de som hyr båtplats vid
Surbrunnssalongen, KS/2020-0428
6. Medborgarförslag om hundrastgård mellan Myrängsvägen och
konsthallen Lokstallet, KS/2020-0438

Beslutsunderlag

Medborgarförslagen

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att överlämna medborgarförslagen till tekniska nämnden för beredning och
beslut.
Delegation ges till Tekniska nämnden att besluta i ärendena.

Förslag till beslut under sammanträdet

Hans-Inge Sältenberg (C) yrkar på att medborgarförslag 1 remitteras till Tekniska
förvaltningen för beredning, men att de inte ges delegation att besluta i ärendet
utan att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt
kommunfullmäktiges presidiums förslag vad gäller medborgarförslag 2-6 och
finner att så sker.
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidiums förslag och
Hans-Inge Sältenbergs förslag vad gäller medborgarförslag 1 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-09-24

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst
för presidiets förslag och nej-röst för Hans-Inge Sältenbergs förslag.

Omröstningsresultat

Med 22 ja-röster för att bifalla presidiets förslag mot 16 nej-röster för Hans-Inge
Sältenbergs förslag beslutar kommunfullmäktige att bifalla presidiets förslag.
Ledamot

Parti Nr Ersättare

Kent Hansson

S

Ja

Mattias Gustafsson

SD

Ja

Lars Tysklind

L

Nej

Åsa Torstensson

C

Nej

Lena Martinsson

S

Ja

Muhyettin Aslan
Marie Edvinsson
Kristiansen

KD

Ja

Fredrik Eriksson

SD

Ja

Lars Åke Karlgren

V

Ja

Marie Rask

S

Johanna Ekeroth

S

Karla Valdivieso

MP

Andreas Nikkinen

MP

Kerstin Karlsson

L

Nej

Jörgen Molin

M

Nej

Mats Granberg

S

Ulf Johansson

SD

Marielle Alvdal

FI

Helene Andersson Novela

S

Dag Wersén

M

Mette H Johansson

L

Sandra Andersson

L

Nej

Anna-Lena Carlsson

C

Hans-Inge Sältenberg

C

Nej

Anders Ekström

KD

Andreas Friedemann Hildebrand

KD

Bengt Simonsson Fröjd

S

Ja

Morgan Gustafsson

SD

Ja

Merry Johansson

S

Ja

Bengt-Göran Bergstrand

M

Mia Öster

V

Ja

Leif Andersson

S

Ja

Hans-Robert Hansson

L

John Johansson

SD

Bengt Bivrin

MP

Justerandes signatur

M

Parti Ja Nej

Eva Borg

M

Nej

Ja
Nej

Ja
Eugenia Eriksson

SD

Ja
Nej
Ja
Nej
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Simone Fischer Cederbratt M

Nej

Ligia Morales Ahlgren

S

Ja

Sven Nilsson

SD

Ja

Lena Sundberg

S

Ja

Elisabeth Johansson

C

Nej

Tore Lomgård

C

Nej

Rose-Marie Fagerberg

KD

Lars Erik Kristiansen

M

Ronnie Brorsson

S

Ja
Vakant
Ja

Summa

22 16

Beslutet skickas till
Motionärerna
Tekniska nämnden
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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KS/2020-0495

KF § 100

Avsägelse som ersättare i
kommunfullmäktige från Rolf Rask (S)

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna Rolf Rasks (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Rolf Rask (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Rolf Rask (S)

Beslutet skickas till
Rolf Rask
HR-avdelningen
Länsstyrelsen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-09-24

KS/2020-0457

KF § 101

Avsägelse som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden från Linda Nordin (FI)

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna Linda Nordin (FI) avsägelse från uppdraget som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Linda Nordin (FI) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i Barnoch utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till

Linda Nordin
HR-avdelningen
Barn- och utbildningsnämnden
Diariet

Justerandes signatur
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KS/2020-0457

KF § 102

Val av ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Joar Alvdal (FI) som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
efter Linda Nordin (FI) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal föreslår att Joar Alvdal (FI) utses som ny ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Marielle Alvdals
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Joar Alvdal
HR-avdelningen
Barn- och utbildningsnämnden
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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Sammanträdesdatum
2020-09-24

KS/2020-0482

KF § 103

Avsägelse som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden från Pia Scholer (MP)

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna Pia Scholers (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i Barnoch utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Pia Scholer (MP) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i Barnoch utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Pia Scholer

Beslutet skickas till

Pia Scholer
Barn- och utbildningsnämnden
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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KS/2020-0487

KF § 104

Avsägelse som ersättare i Miljö- och
byggnämnden från Jan Dahlhielm (KD)

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna Jan Dahlhielms (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i Miljöoch byggnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Jan Dahlhielm (KD) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i
Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag

Avsägelse från Jan Dahlhielm

Beslutet skickas till

Jan Dahlhielm
Barn- och utbildningsnämnden
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur
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KS/2020-0487

KF § 105

Val av ny ersättare i Miljö- och byggnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Stein Rukin (KD) som ersättare i Miljö- och byggnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Miljö- och byggnämnden efter Jan
Dahlhielm (KD) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Muhyettin Aslan (KD) föreslår att Stein Rukin (KD) utses som ny ersättare i Miljöoch byggnämnden..

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Muhyettin Aslan
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Stein Rukin
Miljö- och byggnämnden
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
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KS/2020-0488

KF § 106

Avsägelse som ersättare i Tekniska nämnden
från Stein Rukin (KD)

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna Stein Rukin (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i Tekniska
nämnden

Sammanfattning av ärendet

Stein Rukin (KD) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare
i Tekniska nämnden

Beslutsunderlag

Avsägelse från Stein Rukin

Beslutet skickas till
Stein Rukin
Tekniska nämnden
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
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KS/2020-0491

KF § 107

Upphörande av policy för vänortsutbyte

Kommunfullmäktiges beslut

att upphäva policyn för vänortsutbyte.

Reservationer och särskilda uttalanden

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet, se bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun antog 2015-10-15 § 121 en policy för vänortsutbyte. Syftet
var att stärka upplevelsen att Strömstad är en del i Europa. Diskussioner har förts
om en revidering av policyn. Att kommunen, som policyn anger, ska ha fyra olika
vänorter som dessutom ska vara tidsbegränsade till 3 år anser presidiet inte vara
realistiskt. Det kräver dessutom en helt annan budget än dagens.
Kommunfullmäktiges presidium anser att det inte finns något behov av en policy
kring vänorter utan att om Strömstads kommun ska ha ytterligare vänorter kan
det hanteras inom kommunfullmäktiges ärende- och beslutshantering.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att upphäva policyn för vänortsutbyte.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Bengt Bivrin (MP) och Lars
Tysklind (L), avslag på presidiets förslag.
Simone Fischer Cederbratt (M) yrkar, med instämmande från Mats Granberg (S),
bifall till presidiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på presidiet förslag och Åsa Torstenssons förslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag.

Beslutet skickas till
Webbmaster
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-09-24

Bilaga

Reservation från Centerpartiet

Centerpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att riva upp den
Vänortspolicy som nu gäller utan att ersätta den med några ambitioner om hur
vänortssamarbete ska kunna utvecklas.
Presidiet i kommunfullmäktige tillika vänortskommitte har valt ett sällsynt illa
tillfälle, att mitt i den kris som det nordiska samarbetet nu visar, att föreslå
borttagande av Vänortspolicy utan att redovisa några idéer om hur
vänortskommitten ska arbeta för att utveckla vänortssamarbete.
Strömstads kommun borde, som den gränskommun som kanske mest är
införstådd med problematiken i det nordiska samarbetet just nu, gå före och
aktivt söka nya vänorter inom norden på ett sätt som Vänortspolicyn hänvisar till!
Det skulle Strömstads kommun i dess helhet, tillsammans med olika lokala
aktörer, långsiktigt tjäna på och visa tex andra nordiska kommuner på
engagemang och vilja till möten och utbyten av olika slag till gagn för alla parter.
För Centerpartiet
Åsa Torstensson , Elisabeth Johansson, Tore Lomgård, Hans-Inge Sältenberg
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KS/2020-0410

KF § 108

VALBÄCK 1:14 - försäljning av del av fastighet

Kommunfullmäktiges beslut

att ge tekniska nämnden i uppdrag att försälja del av Valbäck 1:14 via
anbudsförsäljning med fri prövningsrätt.
att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut 2016-02-25 § 29.

Reservationer och särskilda uttalanden
Reservation från Åsa Torstensson (C)

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 § 29 att försälja hela fastigheten
Valbäck 1:14 via ett anbudsförfarande där fastigheten försäljs till högstbjudande
med fri prövningsrätt, att avsätta nettoöverskottet från försäljningen för framtida
strategiska investeringar samt att avsätta 10% av köpeskillingen till skötsel av
tätortsnära skogar.
Därefter aktualiserades frågan om bostaden på Valbäck skulle användas för
tillfälligt boende för ensamkommande flyktingbarn. Tekniska förvaltningen har
därför avvaktat med en försäljning.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-07 att ge tekniska
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag om att sälja en del av fastigheten
Valbäck 1:14, avseende bostadshus med ekonomibyggnader samt tillhörande
jordbruksmark.
Fastighetens areal är ca 136 ha, med 90 ha produktiv skogsmark samt 11 ha
åkermark, 34 ha impediment, och 0,7 ha av sjön Färingen. På fastigheten finns ett
bostadshus och ett flertal ekonomibyggnader; ladugård, vagnsskjul, maskinhall
och ett magasin.
Valbäck 1:14 är idag upplåten med jakträtt, vilket även berör åkermarken.
Jakträttsavtalet pågår till 2022-06-30, och förlängs med 5 år i taget.
Villkorsändring måste ske senast 6 månader innan avtalstidens utgång.
Förvaltningen avser villkorsändra jakträttsavtalets omfattning till avtalstidens
utgång. I köpehandlingarna ska förbehåll göras av avtalet, vilket medför att detta
gäller vidare i den nybildade fastigheten tills en avtalsändring genomförs.
Länsstyrelsen beslutade 2010-10-29, om att bilda vattenskyddsområde för
Färingens ytvattentäkt. Delar av Valbäck 1:14 är berörd av vattenskyddsområdet.
Föreskrifter gällande bekämpningsmedel, växtnäringsämnen/djurhållning, lagring
av petroleumprodukter, hantering av spillvatten, upplag, mm. gäller för
fastigheten. Handlingarna som berör vattenskyddsområdet kommer att utgöra
underlag till försäljningen.
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Förvaltningens förslag är att försälja samtliga byggnader, åkermark och skogsmark
i ungefärligt utbredning enligt skrafferad karta. Skogsmarksbestånden 29, 30 och
39 enligt bifogad skogsbruksplan föreslås ingå i försäljningen. Då är skogsmarken
samlad norr om bostadshuset och ger en rationell skötsel av denna.
Enligt Moelven skog, som är ansvarig för skötsel av den kommunala skogen, är
skogsmark öster om ekonomibyggnaderna inte lämpliga att lägga till den nya
fastigheten då dessa områden är avgörande för framtida transporter av skog och
upplagsplats samt vändmöjlighet för timmer bilar med släp.
Skogsmarken ska avse husvedsbehov för den nya styckningsfastigheten. I
samband med avstyckningen av ny fastighet, ska förvaltningen tillse att
kommunen tillskapas de rättigheter som krävs för väg till skogen o uppställning av
virke.
Försäljningen kommer att ske via anbudsförsäljning med fri prövningsrätt på den
öppna marknaden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 128
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 186
Tekniska nämndens beslut 2020-06-16 § 66
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2020-04-07 § 49
Tjänsteskrivelse 2020-06-04 av mark- och exploateringsingenjör Alexandra
Lilliebjelke
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-25 § 29
Skyddsföreskrifter, Färingens ytvattentäkt
Karta
Del av skogsplan, Valbäck 1:14
Bilder

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att ge tekniska nämnden i uppdrag att försälja del av Valbäck 1:14 via
anbudsförsäljning med fri prövningsrätt.
att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut 2016-02-25 § 29.

Förslag till beslut under sammanträdet

Fredrik Eriksson (SD) yrkar, med instämmande från Mats Granberg (S), bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Åsa Torstensson (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Åsa
Torstenssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens beslut.
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Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Diariet
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KS/2020-0416

KF § 109

Föreskrift om eldningsförbud och skärpt
eldningsförbud

Kommunfullmäktiges beslut

att anta föreskrifterna om eldningsförbud och skärpt eldningsförbud
att upphäva tidigare föreskrift från Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-0424 § 8.

Sammanfattning av ärendet

Lagstödet för eldningsförbud återfinns i 10 kap. 1 § 2-3 st. lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO) som säger att regeringen får meddela föreskrifter om
förbud mot eldning utomhus och liknande före byggande åtgärder mot brand.
Regeringen har i sin tur möjlighet att överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en
kommun att meddela dessa föreskrifter. I 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor (FSO) framgår att regeringen överlåtit rätten att meddela dessa
föreskrifter åt länsstyrelser och kommuner. Det är i länsstyrelsers och kommuners
föreskrifter som förbudet mot eldning eller liknande förebyggande åtgärder mot
brand regleras och preciseras.
Den enskilde, vare sig det är en fysisk eller juridisk person, har ett ansvar för att
inte orsaka olyckor och i stor utsträckning även för att skydda liv och egendom.
Den enskilde har en skyldighet att följa ett utfärdat eldningsförbud. Den som
överträder ett förbud kan dömas till böter enligt LSO.
Syftet med kommunens föreskriftsrätt om eldningsförbud är att, i den
utsträckning det är rimligt, förhindra omfattande bränder i skog och mark som
orsakas av mänsklig handling.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är givit ut en vägledning där
utgångspunkt är två nivåer, eldningsförbud och skärpt eldningsförbud. I samband
med ett skärpt eldningsförbud då brandrisken når extrema nivåer kan det vara
aktuellt att förbjuda all eldning som inte syftar till grillning och matlagning även
inom sammanhållen bebyggelse.
Brandriskprognosen, Brandrisk i skog och mark, är ett generellt underlag för att
bedöma brandrisken och förändringen i uttorkningen i marken över tid.
Den ger viktig vägledning för bedömning av behovet av eldningsförbud.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 125
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 183
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-06-25 § 116
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-02
Förslag till föreskrifter eldningsförbud
Förslag till föreskrifter skärpt eldningsförbud
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Förskrifter eldningsförbud antagna av Miljö- och byggnämnden 2014-04-24 § 88

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att anta föreskrifterna om eldningsförbud och skärpt eldningsförbud
att upphäva tidigare föreskrift från Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-0424 § 8.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnämnden
Räddningschef Christer Nilsson
Webbmaster
Diariet
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KS/2019-0655

KF § 110

Policy för dagvattenhantering

Kommunfullmäktiges beslut

att anta Policy för dagvattenhantering i Strömstads kommun.

Sammanfattning av ärendet

I översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 2013 anges att
"Dagvattensystem ska avleda nederbörd på ett säkert och miljöanpassat och
kostnadseffektivt sätt. Vid detaljplaneläggning eftersträvas ett lokalt
omhändertagande av dagvatten, LOD. Miljö- och byggförvaltningen tar
tillsammans med tekniska förvaltningen fram en policy som innehåller följande
mål"
• undvika att dagvatten uppkommer
• förhindra att dagvatten förorenas
• dagvatten ska tas omhand så nära källan som möjligt
• flödet ska utjämnas och fördröjas
• dagvatten ska renas
Förslag till policy har arbetats fram enligt kommunfullmäktiges uppdrag och vad
som anges i översiktsplanen. I gruppen som har arbetat med policyn har
representanter från tekniska förvaltningen och plan och byggavdelningen delvis
medverkat, det huvudsakliga arbetet har utförts av miljö- och
hälsoskyddsavdelningen. Information, sakkunskap och inspiration har inhämtats
från andra myndigheter, företrädesvis andra kommuner som har policys, riktlinjer
eller vägledningar gällande dagvatten. Policyn ska vara ett politiskt förankrat
dokument som anger mål och åtagande för fysisk planering, exploatering,
byggnation, åtgärder, utredningar och myndighetsutövning gällande
omhändertagande av dagvatten i Strömstads kommun, en gemensam
utgångspunkt för alla aktörer.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 126
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 184
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-06-25 § 119
Tjänsteskrivelse 2020-06-03 av miljö- och hälsochef Mona Wrethman
Förslag till Policy för dagvattenhantering
Tekniska nämndens yttrande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-26 § 61

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att anta Policy för dagvattenhantering i Strömstads kommun.
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Beslutet skickas till

Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Webbmaster
Diariet
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KS/2020-0417

KF § 111

Reviderad Plan- och bygglovstaxa

Kommunfullmäktiges beslut

att anta reviderad plan- och bygglovstaxa.

Sammanfattning av ärendet

Inför år 2020 gjordes en total översyn av plan- och bygglovstaxan och en ny
modell för taxor har sen årsskiftet börjat tillämpas. Under årets första månader
har konstaterats ett par delar av taxan där mindre redaktionella ändringar krävs.
Detta handlar om förtydliganden, tillägg av ärendetyper, eller justering av antalet
timmar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 127
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 185
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-06-25 § 123
Tjänsteskrivelse 2020-06-16
Reviderad taxa för plan- och byggverksamheten, inklusive kart och mät

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att anta reviderad plan- och bygglovstaxa.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnämnden
Ekonomiavdelningen
Webbmaster
Diariet
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KS/2020-0288

KF § 112

Förslag på ny förbundsordning för
Tolkförmedling Väst

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna förslaget till ny förbundsordning.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen i Tolkförmedling Väst har arbetat fram ett förslag till ny
förbundsordning till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit.
I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt
utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.
Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille,
Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordförande har utslagsröst vid
lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella
förtydliganden. Stads- och kommunjurister i Väst som består av 14
kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa
förändringar och förtydliganden.
Den nya förbundsordningen förslås gälla från 2021-01-01.

Beslutsunderlag

Förslag till ny förbundsordning
Protokollsutdrag 2020-03-27 Tolkförmedling Väst
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-19 § 190
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 130

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna förslaget till ny förbundsordning.

Beslutet skickas till

KS-diariet
Direktionen Tolkförmedling Väst
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KS/2020-0429, KS/2020-0442, KS/2020-0480

KF § 113

Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om samverkan med det lokala näringslivet för bildandet av
gemensam organisation med syfte att stärka kommunens attraktivitet och
dess företag från Moderaterna, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet,
KS/2020-0429
2. Motion om initiativ till svensk/norsk överläggning om fördjupat
gränssamarbete, i t.ex. Svinesundskommitténs regi, för att i samnordisk
anda bidra till fördjupad dialog som motverkar att negativa "vi-ochdom"känslor i gränsområdet får fäste från Centerpartiet, KS/2020-0442
3. Motion om cykelplan utanför tätort från Bengt Bivrin från Miljöpartiet,
KS/2020-0480

Beslutsunderlag
Motionerna

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet
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KS/2018-0612

KF § 114

Svar på - Motion om utredning av
tillagningskök från Kristdemokraterna

Kommunfullmäktiges beslut
att avslå motionen.

Beslutsmotivering

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-29 § 61
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-11 § 73
Remissvar från Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-12 § 103
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-13 § 90
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 83
Motion från Kristdemokraterna 2018-12-18

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kent Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
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Beslutet skickas till

Motionären
Barn- och utbildningsnämnden
Diariet
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KS/2019-0067

KF § 115

Svar på - Motion om vikariesituationen på
bl.a. Strömstiernaskolan från
Kristdemokraterna

Kommunfullmäktiges beslut

1. att motionens första yrkande anses besvarat då en uträkning redan gjorts av
förvaltningen som visar att det medför en utökad kostnad på 1,5 miljon,
2. att motionens andra yrkande bifalls då förvaltningen anser att det finns behov
av en utredning,
3. att motionens tredje yrkande anses besvarad då ett arbete med att ta fram en
långsiktig strategi för att höja kunskapsresultaten, öka andelen legitimerade och
behöriga lärare och minska sjukskrivningarna påbörjats.

Sammanfattning av ärendet

Kristdemokraterna har inkommit med en motion gällande vikariesituationen på
bland annat Strömstiernaskolan.
Motionärerna föreslår:
att skolförvaltningen gör en ekonomisk sammanställning, kalkyl, på kostnaderna
för i första hand 3 fasta lärarvikarier på Strömstiernaskolan, samt
att organisationen av vikariepoolen genomlyses och utreds samt förstärks och
att en strategi för ett kunskapslyft för de närmaste 4 åren snarast presenteras av
förvaltningen.
Dessa åtgärder är ett steg mot målet att Strömstad skall ha bland landets bästa
skolor.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 86 att remittera motionen till Barnoch utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 118
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-22 § 21
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-12 § 106
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11 av administrativ chef Lisbeth Lunneryd
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 86

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. att motionens första yrkande anses besvarat då en uträkning redan gjorts av
förvaltningen som visar att det medför en utökad kostnad på 1,5 miljon,
2. att motionens andra yrkande bifalls då förvaltningen anser att det finns behov
av en utredning,
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3. att motionens tredje yrkande anses besvarad då ett arbete med att ta fram en
långsiktig strategi för att höja kunskapsresultaten, öka andelen legitimerade och
behöriga lärare och minska sjukskrivningarna påbörjats.

Beslutet skickas till

Motionären
Barn- och utbildningsnämnden
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

33 (48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-09-24

KS/2019-0107

KF § 116

Svar på - Motion om att säkerställa att
kommunfullmäktiges Vision, Mål och
Värderingar för utbildning är förankrade och
bärs upp av samtliga berörda, från
Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut

att bifalla motionens första attsats och
att anse övriga attsatser i motionen besvarade.

Sammanfattning av ärendet

Lars Tysklind (L), Kerstin Karlsson (L), Mette H. Johansson (L), Hans-Robert
Hansson (L), Helena L´Estrade (L) och Jennie Persson (L) har inkommit med en
motion om att säkerställa att kommunfullmäktiges Vision, Mål och Värderingar för
utbildning är förankrade och bärs upp av samtliga berörda.
Motionärerna föreslår ett uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden:
att fastställa konkreta mätbara mål för våra förskolor, skolor, gymnasiet och
vuxenutbildningen gällande såväl kunskap som upplevd kvalitet i enlighet med
ingiven bilaga
att förankra förändringsarbetet hos samtliga medarbetare och elever under
vårterminen 2019
att genomföra följande åtgärder för att uppnå målen:
•
Införa individuella handlingsplaner för samtliga barn och elever från
höstterminen 2019.
•
Upprätta modell för kvalitetsmätning med utgångspunkt i fullmäktiges
fastställda mål, vision och värderingar. Samtliga mätningar genomförs från läsåret
2019/2020.
•
Införa resultatenheter vid samtliga enheter som möjliggör för chefer och
medarbetare att bli delaktiga och engagerade i ansvaret för rekrytering av
barn/elever och i den egna enhetens resultat. Resultatenheter införs från
höstterminen 2019.
•
Förbättra effektiviteten i bemanning och lokalutnyttjande genom ändrade
arbetsformer/strukturer och förläggning av arbetstider från läsåret 2019/2020.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 119
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 179
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-23 § 75
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Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth
Lunneryd
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 88
Motionen

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att bifalla motionens första attsats och

att anse övriga attsatser i motionen besvarade.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sandra Andersson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

Motionären
Barn- och utbildningsnämnden
Diariet
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KS/2019-0171

KF § 117

Svar på - Motion om internatskola på Koster
från Dag Wersén (M)

Kommunfullmäktiges beslut
att avslå motionen.

Beslutsmotivering

Gymnasieutbildningen i Sverige regleras, liksom det offentliga skolväsendet i
övrig, av Skollagen (2010:800). Till detta finns också olika förordningar, bland
annat Gymnasieförordningen (2010:2039) och Skolförordningen (2011:125).
Dessa bestämmelser innebär begränsade möjligheter för huvudmannen att
utforma utbildningen till innehåll och form.
Motionsställaren Dag Wersén skisserar i sitt förslag om internatskola med
inriktning mot hav, havsbruk, miljö och ekologi. En internatskola är en
utbildningsform där elevens boende och skolgång är integrerad till en helhet.
Förordningen om riksinternatskolor (2011:525) upphävdes 2016, vilket innebär att
det inte längre finns några statsbidrag för denna utbildningsform.
Mot bakgrund av den förändrade lagstiftningen kring internatskolor
görs bedömningen att det inte är möjligt för huvudmannen att starta en
internatskola på Koster.

Sammanfattning av ärendet

Dag Wersén (M) inkommit med en motion där de förslår att Strömstads kommun
skall utreda om det är möjligt att inrätta en internatskola på Koster med inriktning
på hav, havsbruk, miljö och ekologi enligt de riktlinjer som anges i denna motion
eller enligt bättre riktlinjer som kan framkomma som resultat av utredningen.
Denna motion har tre syften:
1. Bidra till att uppfylla kommunens Vision 2030 ifråga om skolutbildningen i
kommunen.
2. Skapa en helårsverksamhet på Koster med ett flertal arbetstillfällen som
underlag för bl.a. ökat helårsboende på Koster av personer i ung och aktiv ålder.
3. Öka möjligheterna till boende sommartid på Koster för turister och
sommararbetande personal.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 99 att remittera motionen till Barnoch utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 120
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-22 § 22
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-12 § 105
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11 av administrativ chef Lisbeth Lunneryd
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Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 99

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Dag Wersén (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Dag Werséns
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till

Motionären
Barn- och utbildningsnämnden
Diariet
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KS/2019-0227

KF § 118

Svar på - Motion om att uppmärksamma 100
år av kvinnlig rösträtt

Kommunfullmäktiges beslut

att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete med lokalt
program för firande av demokratin 100 år.

Sammanfattning av ärendet

Runt om i hela landet högtidlighålls demokratins 100-årsjubilieum, Sveriges
riksdag har i ett särskilt program tagit fram ett gediget informationsmaterial och
uppmärksammar särskilt frågan om allas och lika rösträtt 2019-2022. Marielle
Alvdal har föreslagit att Strömstads kommun uppmärksammar 100 år av kvinnlig
rösträtt såsom en milstolpe i demokratins historia. Detta är tänkt att ingå som en
programpunkt i ett mindre, lokalt program för att högtidlighålla demokratin
(såsom svar på motion från centerpartiet, bifallen i kommunfullmäktige i
september 2019. Ks 2019/0051). Motionen kan anses som besvarad genom
pågående arbete med det lokala programmet. Kvinnlig rösträtt kommer där att
uppmärksammas vid ett särskilt tillfälle.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 121
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 180
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-08 § 133
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-28 § 108
Motionen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete med lokalt
program för firande av demokratin 100 år.

Beslutet skickas till
Motionären
Diariet
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KS/2019-0423

KF § 119

Svar på - Motion om att avskaffa nötkött i
Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ

Kommunfullmäktiges beslut

att avslå motionen med hänvisning till
att skolan redan idag vidtar ett flertal åtgärder för att minska matens
klimatavtryck och sambandet mellan livsmedelsproduktion och miljöpåverkan,
att eleverna gärna äter kött,
att det är ett stort och komplext kunskapsområde som kräver mer kunskap innan
ett eventuellt beslut om avskaffande av kött i Strömstads skolor kan tas,
samt att utgångspunkten är att skolan följer livsmedelsverkets rekommendationer
om max 500 gram rött kött per vecka per elev.

Reservationer och särskilda uttalanden
Marielle Alvdal reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal (FI) föreslår i en motion inlämnad 2019-05-19 att barn- och
utbildningsförvaltningen ska sluta servera nötkött i kommunens skolor. Motiven
till förslaget är flera, bland annat att nötköttsproduktionen skapar stora utsläpp av
växthusgaser. Motionen lyfter också fram positiva hälsoaspekter med vegetarisk
mat och menar att man genom att avskaffa nötkött på lunch menyn fyra dagar i
veckan kan gå från att erbjuda två lunchalternativ till endast en måltid i
skolmatsutbudet, vilket skulle frigöra resurser och finansiering som kan användas
inom andra områden i kommunens verksamheter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 122
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 181
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-26 § 59
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth
Lunneryd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 194
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor
Medskick från Centerpartiet

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att avslå motionen med hänvisning till
att skolan redan idag vidtar ett flertal åtgärder för att minska matens
klimatavtryck och sambandet mellan livsmedelsproduktion och miljöpåverkan,
att eleverna gärna äter kött,
att det är ett stort och komplext kunskapsområde som kräver mer kunskap innan
ett eventuellt beslut om avskaffande av kött i Strömstads skolor kan tas,
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samt att utgångspunkten är att skolan följer livsmedelsverkets rekommendationer
om max 500 gram rött kött per vecka per elev.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) yrkar, med instämmande från Andreas Nikkinen (MP), bifall till
motionen.
Elisabeth Johansson (C) yrkar, med instämmande från Jörgen Molin (M), Ligia
Morales Ahlgren (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marielle Alvdals
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst
för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för Marielle Alvdals förslag.

Omröstningsresultat

Med 35 ja-röster för att bifalla kommunstyrelsens förslag mot 3 nej-röster för
Marielle Alvdals förslag beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Ledamot

Parti Nr Ersättare

Kent Hansson

S

Ja

Mattias Gustafsson

SD

Ja

Lars Tysklind

L

Ja

Åsa Torstensson

C

Ja

Lena Martinsson

S

Ja

Muhyettin Aslan
Marie Edvinsson
Kristiansen

KD

Ja

Fredrik Eriksson

SD

Ja

Lars Åke Karlgren

V

Ja

Marie Rask

S

Johanna Ekeroth

S

Karla Valdivieso

MP

Andreas Nikkinen

MP

Kerstin Karlsson

L

Ja

Jörgen Molin

M

Ja

Mats Granberg

S

Ja

Ulf Johansson

SD

Marielle Alvdal

FI

Helene Andersson Novela

S

Ja

Dag Wersén

M

Ja
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Parti Ja Nej

Eva Borg

M

Eugenia Eriksson
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Mette H Johansson

L

Sandra Andersson

L

Ja

Anna-Lena Carlsson

C

Hans-Inge Sältenberg

C

Ja

Anders Ekström

KD

Andreas Friedemann Hildebrand

KD

Ja

Bengt Simonsson Fröjd

S

Ja

Morgan Gustafsson

SD

Ja

Merry Johansson

S

Ja

Bengt-Göran Bergstrand

M

Ja

Mia Öster

V

Ja

Leif Andersson

S

Ja

Hans-Robert Hansson

L

Ja

John Johansson

SD

Ja

Bengt Bivrin

MP

Simone Fischer Cederbratt

M

Ja

Ligia Morales Ahlgren

S

Ja

Sven Nilsson

SD

Ja

Lena Sundberg

S

Ja

Elisabeth Johansson

C

Ja

Tore Lomgård

C

Ja

Rose-Marie Fagerberg

KD

Ja

Lars Erik Kristiansen

M

Ronnie Brorsson

S

Nej

Vakant
Ja

Summa

35

3

Beslutet skickas till

Motionären
Barn- och utbildningsnämnden
Diariet
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KS/2019-0586

KF § 120

Svar på - Motion om utveckling av
skolutbildningen och besöksnäringen i
Strömstads kommun från Moderaterna

Kommunfullmäktiges beslut
att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet

Moderaterna har inkommit med en motion där de föreslår kommunen, i
samarbete med Kosternämnden i de delar som är relaterade till Koster,
åstadkomma följande:
1. Utbildning på skolnivå i Strömstads tätort och i skolorna på Koster och Tjärnö
inom områdena hav, havsbruk, ekologi och miljö. Kursplanerna, som skall
kontinuerligt tillgängliga, anpassas till detta inom ramen för nationellt bestämda
kursplaner. Kommunen ombesörjer detta.
2. Vuxenutbildning kallad Hållbart Båtliv. Aktörer knutna till besöksnäringen
engageras för detta. Lärarna engageras och ersätts inte av kommunen, men
kommunen ger annat stöd t.ex. genom information.
3. Sjöbefälsutbildning i kommunal skolregi.
4. Elevhem på Koster som används i skolutbildningen under läsåret och som
vandrarhem sommartid och, i mån av plats, för sommararbetande personal i
restauranger och affärer på Koster. Driften anförtros lokalt företag utan privata
vinstintressen som söker extern finansiering från Allmänna arvsfonden och andra
tillgängliga finansieringskällor. Kommunen och besöksnäringen stödjer detta i
praktiskt hänseende, medan driften bör planeras så att kostnaderna täcks.
5. Förutsättningarna att genomföra projektet i tillämpliga delar på Tjärnö prövas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 123
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 182
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-26 § 60
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-12 § 105
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-05 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth
Lunneryd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-13 § 261
Motion från Moderaterna

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att avslå motionen.
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Beslutet skickas till

Motionären
Barn- och utbildningsnämnden
Diariet
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KS/2020-0115

KF § 121

Svar på - Motion om tillsättning av tjänsten
som näringslivsutvecklare från Moderaterna,
Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet

Kommunfullmäktiges beslut
att motionen anses besvarad.

Beslutsmotivering

Kommundirektören har inom fastställd budgetram 2020 beslutat att anställa en
näringslivsansvarig.

Sammanfattning av ärendet

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartier och Miljöpartiet de gröna i Strömstad har
inkommit med en motion om att tjänsten som näringslivsutvecklare tillsätts
snarast.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till Kommunstyrelsen 202002-13 § 19.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 124
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-11 § 79
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 19
Motion från M, L, C och MP

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att motionen anses besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lars Tysklind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Motionären
Diariet
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KS/2020-0390

KF § 122

Interpellation till Kent Hansson (S) från Åsa
Torstensson (C) om vilka åtgärder
kommunstyrelsens ordförande avser att vidta
för att stärka Strömstads näringsliv och
förbättra dialogen mellan företagare och
Strömstads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

att notera interpellationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Torstensson (C) ha inkommit med en interpellation där hon ställer frågor till
kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S):
Vilka åtgärder avser Kommunstyrelsens ordförande vidta för att förbättra
företagarklimatet i Strömstad?
Vad avser Kommunstyrelsens ordförande vidta för åtgärder för att förbättra
dialogen med Strömstads företagare?
Kommer Kommunstyrelsens ordförande verka för att resurser tillförs
näringslivsenheten och det arbete som är relaterat till företagen, som ligger under
kommunstyrelsens ansvar?
Kent Hansson svarar:
Covid 19 situationen har ställt till det för väldigt många av våra företag, men
samtidigt skapat många relationer mellan kommun och näringsliv där nyckelordet
är samarbete.
Näringslivsrådet har enligt min mening fungerat mycket bra under epidemin och
samarbetet har lett till flera gemensamma handlingar, bland annat ”ett
besökssäkert Strömstad” där kommunen och näringslivet gick samman för att
vidta åtgärder så att kommuninvånare och besökare skulle märka skillnad.
Dessutom fortsätter nu näringslivsrådet och kommunen diskussionen om
ytterligare steg i samarbetet.
Ny näringslivsansvarig är på plats med ett tydligt uppdrag att fokusera på
breddning av näringsliv och etableringar, strategiska samarbeten och
företagssupport. En projektledare med extern finansiering är utsedd att fortsätta
arbetet med att utveckla samarbetet med näringslivet (50%) och här ingår viss
uppbackning i företagslotsfrågor. Turistchefen med infocenter ingår likaså i
funktionen och det samarbete som utvecklats under våren fortsätter.
Det är idag, enligt min mening stor skillnad på fokus, resurs och arbetsinsats i
näringslivsarbetet jämfört med för något år sedan.
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Beslutsunderlag

Interpellationen
Svar på interpellationen

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2020-0494

KF § 123

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Kent
Hansson (S) från Tore Lomgård (C)

Kommunfullmäktiges beslut

att notera frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Tore Lomgård (C) har inkommit med en fråga: Kommer du att ta initiativ till
marksanering samt reparation av kajen i Canningområdet trots det avbrutna
planarbetet?
Kent Hansson (S) svarar:
I sinom tid kommer området att saneras och brister i kajanläggningen att
åtgärdas, men det är inget som i dagsläget är en prioriterad fråga.
En sanerad centrumnära tomt alldeles intill havet som är förberedd för
exploatering har sannolikt ett stort ekonomiskt värde för kommunen. Även om
det idag från vår sida inte finns några konkreta planer för Canningområdet så tror
jag samtliga partier vill att området bebyggs. Socialdemokraterna vill dock se en
byggnation i mindre skala och som bättre smälter in i landskapsbilden än vad som
redovisades i den nu avbrutna planen.
När tillvaron förhoppningsvis blivit mer normal finns anledning att åter ta upp
frågan om Canning, men i dagsläget är det inte aktuellt.

Beslutsunderlag

Fråga från Tore Lomgård

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2020-0484

KF § 124

Fråga till miljö- och byggnämndens
ordförande Peter Sövig (S) från Tore Lomgård
(C)

Kommunfullmäktiges beslut

att notera frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Tore Lomgård (C) har inkommit med en fråga till miljö- och byggnämndens
ordförande Peter Sövig (S) :Föregicks det aktuella beslutet av några kontakter
med bygg- och anläggningsföretaget Peab i deras egenskap som berörda av
planen?
Peter Sövig svar på den frågan är Nej.

Beslutsunderlag

Fråga från Tore Lomgård

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-09-24

KS/2020-0479

KF § 125

Interpellation om Canningområdet till
kommunstyrelsens ordförande från Lars
Tysklind (L)

Kommunfullmäktiges beslut

att notera interpellationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Lars Tysklind (L) ha inkommit med en interpellation där han ställer två frågor till
kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) om vad socialdemokraterna och
övriga majoriteten vill med Canningområdet:
1. Anser du, som kommunstyrelsens ordförande, att det är rimligt att ett beslut av
så stor principiell vikt och stor betydelse för kommunens bostadsförsörjning tas av
Miljö- och byggnämnden i ett slutet rum och inte i kommunfullmäktige efter en i
öppen och offentlig debatt?
2. Vilka planer har du och din majoritet nu för Canningområdet och inom vilken
tidsrymd kan dessa tänkas förverkligas?
Kent Hansson svarar:
1. Frågan har hanterats helt i enlighet med det skrivna markanvisningsavtalet. I
det markanvisningsavtal som träffats mellan parterna och som antogs av förra
majoriteten med minsta möjliga majoritet beskrivs de överenskommelser som
träffats. Där framgår bland annat att:
”Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att besluta om att avbryta planarbetet när
som helst under planprocessen”.
2. Den frågan är svår att besvara idag mitt i den lågkonjunktur vi har hamnat i. Det
tror jag de flesta kan förstå. Jag är dock övertygad att de partier som röstade för
ett avslut av detaljplanen på Canning vill se en utveckling av området. Nu behöver
dock projektet vila en tid och när tillvaron förhoppningsvis blivit mer normal kan
frågan om Canning tas upp igen med målet att åstadkomma en bredare och mer
tillfredsställande lösning för bostadsbyggande på Canning.

Beslutsunderlag

Interpellationen
Svar på interpellationen

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

