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Sammanträdesdatum
2018-09-20

Plats och
sammanträdestid

Övriga deltagare

Justeringens plats
och tid

KS/ 2018-0290

Kommunfullmäktiges sessionssal
2018-09-20 klockan 18:00 -20:10
Ronnie Brorsson (S)
Peter Dafteryd (C)
Margareta Fredriksson (L)
Lena Martinsson (S)
Åsa Torstensson (C)
Siwert Hjalmarsson (M)
Karla Valdevieso (MP)
Mattias Gustafsson (SD)
Jan Vidar Seljegren (S)
Anna-Lena Carlsson (C)
Lars Tysklind (L)
Marie Rask (S)
Bengt-Göran Bergstrand (M)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Katharina Meyer (V)
Bengt Bivrin (MP)
Merry Johansson (S)

Beslutare

Diarienummer

Fredrik Eriksson (SD)
Anders Olsson (L)
Sveza Daceva Filipova (C)
Bengt Simonsson Fröjd (S)
Stefan Jensen (KD)
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)

Lars Åke Karlgren (V)
Peter Sövig (S)
Anders Karlsson (MP)
Anne-Lise Lindmark (L)
Peter Heie Ordförande (C)
Tjänstgörande ersättare
Lena Sundberg (S)
Per Stade (M)
Ligia Morales Ahlgren (S)
Olle Westling (S)
David Nikkinen (MP)
Rolf Pettersson (S)
Roland Wiklander (KD)
Sten Brodén (V)

Per-Olof Hermansson tf kommundirektör, Michael Olsson förvaltningschef miljö- och bygg
förvaltningen, Roland Kindslätt förvaltningschef tekniska förvaltningen, Carsten Sörlie
ekonomi- och IT chef samt Ingemar Edwardsson revisionen.

Kommunledningsförvaltningen 2018-10-05

Sekreterare

........................................................................... Paragrafer §§ 77 - 88
Ralf Karlsson

Ordförande

...........................................................................
Peter Heie (C)

Justerare

............................................................................................................................
Lena Sundberg (S)
Ingemar Nordström (L)

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
Datum för
anslagsuppsättning

Protokollets
förvaringsplats
Underskrift

2018-09-20
2018-10-05

ANSLAGSBEVIS

(justeringen har tillkännagivits genom anslag)
Datum för
anslagsnedtagning

Kommunledningsförvaltningen

.....................................................................

Ralf Karlsson, kommunsekreterare

2018-10-29
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Sammanträdesdatum
2018-09-20

KF § 77

Diarienummer

KS/ 2018-0290

Dnr KS/2018-0112

Information på kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut

att notera informationen till protokollet.

Återkoppling demokratidagar

John Hedlund och Paul Carlsson från Strömstad Gymnasium visar på vad som gjort
under året, där eleverna har tränat demokrati i rollspel – ungdomsfullmäktige.
Samhällsengagemang och intresse för närhet vad som händer i vår egen kommun och
att ungdomarna känner att det går att påverka, gör att intresset bland ungdomar/elever
har blivit större.
Det är viktigt med en fortsatt dialog med kommunens politiker och att tex elevrådet får
en insyn hur nämndsmöten och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar och bereder
ärenden som ska vidare till beslut i kommunfullmäktige.

Stadsutveckling/Urban Platsinnovation

Åsa Massleberg turistchef informerar om projektet som är ett Interreg-projekt för
perioden 2015-2018, detta tillsammans med Uddevalla kommun, Trollhättans kommun,
Åmåls kommun och Lysekils kommun, Högskolan Väst samt Fredrikstad kommune.

Åsa visar på syfte och mål för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för
att bli mer attraktiva, för både invånare och besökare och för att öka konkurrenskraften
och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer
levande centrum. för det fortsatta stadsutvecklingsarbetet i Strömstad kommer en
kommunövergripande handlingsplan att upprättas.
Den 12 oktober genomförde kommunfullmäktige en workshop kring huvudfrågan ”Vad
finns i centrala Strömstad om 10 år”. Syftet med övningen var att inhämta politikens
tankar inför arbetet med Fördjupad översiktsplan (FÖP) Strömstad, Skee.
Åsa berättar vidare om stadsvandringsfolder och om vandringsappen – Kosterhavet,
om kommunens eventstrategi, varumärke och platsutveckling, möjlighet att utveckla
promenadstråket Oscarplatsen – Laholmen samt om skyltningen staden berättar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.

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
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Sammanträdesdatum
2018-09-20

Diarienummer

KS/ 2018-0290

KF § 78

Dnr: KS/2018-0407

Medborgarförslag angående uppförandet av en
bekvämlighetsinrättning, toalett, på Kärleksudden.
Kommunfullmäktiges beslut
att översända medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet

Tage Ödlund har inkommit med ett medborgarförslag där han anger;
Inom stadens hank och stör
finns små rum vari man gör,
sånt som ger en viss odör
om det göres utanför.

Litet hus för dam och herre
gör att nöden ej blir värre.
Utep---are blir färre,
klagomålen blir nog smärre.

Vid en vandring runt från Röd
kan man hamna lätt i nöd.
Vill ej då av nån bli störd,
suck av lättnad kan bli hörd.

Var ska man då det hus placera?
Jo, den park där folk passera.
Leka, träna, fika, mera,
eller blott en stund flanera.

Litet hus med dörr med hjärta
vore säkert då det rätta.
Att få enskilt där sig sätta
och på trycket lätt få lätta.

Kärleksudden är förslaget,
hoppas nu att det är taget.
Klubba fort med lätta slaget
när det nu är föredraget
Hur som dylikt hus ska formas?
Får ej rasa när det stormas.
Oomkullrunkeligt, och ej abnormas
eller alls åt det enormas.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-08-28.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

att översända medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning och beslut.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mattias Gustafsson (SD) bifaller medborgarförslaget.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Tekniska nämnden
Tage Ödlund

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
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Sammanträdesdatum
2018-09-20

Diarienummer

KS/ 2018-0290

KF § 79

Dnr: KS/2018-0413

Medborgarförslag - FÖR ETT LEVANDE CENTRUM
Kommunfullmäktiges beslut
att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Anita och Michael Andersson har inkommit med ett medborgarförslag där de anger att;
En Centrumförening bör bildas som möjliggörs allsköns aktiviteter i centrum nära
lokaliteter tex Barnens dag m.m. I Centrumföreningen bör ingå: Kommunen, banker,
fastighetsägare, föreningar, näringsidkare m.m. alla som har nytta och glädje av ett
levande centrum

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-08-31.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Kommundirektören
Anita och Michael Andersson

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
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Sammanträdesdatum
2018-09-20

KF §80

Diarienummer

KS/ 2018-0290

Dnr: KS/2014-0358

Svar på medborgarförslag - kommunen se på möjlighet till
träffpunkt för teknik och motorintresserade
Kommunfullmäktiges beslut
att medborgarförslaget anses besvarat.

Motivering till beslut

I den utökade fritidsgårdsverksamheten kommer motor och teknik att vara en av de
verksamhetsgrenar som kommer finnas i verksamheten. Denna verksamhet kommer att
starta under hösten 2018 och med förhoppning om att fullföljas med ett samarbete med
en ideell förening i detta ändamål.

Sammanfattning av ärendet

Stellan Nilsson inkom 2014 med ett medborgarförslag att undersöka intresse hos motoroch teknikföreningar om att bilda en gemensam förening. Målet var att möjliggöra en
gemensam verksamhet för motor och teknikintresserade.
2016-12-15 behandlade kommunfullmäktige en motion rörande Meningsfull fritid.
Beslutet i kommunfullmäktige blev att i samband med arbetet med kulturhuset där
fritidsgårds- verksamheten är en del, görs en översyn av fritidsgårdens verksamhet där
motor, musik, kultur är förslag på ingående delar i fritidsgårdens verksamhet.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-29 § 85
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 § 117
Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2018-03-06
Tjänsteskrivelse fritidsansvarig 2018-02-26
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-27
Protokoll kommunfullmäktige 2014-09-04
Medborgarförslag från Stellan Nilsson, 2014-09-04

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att medborgarförslaget anses besvarat.

Motivering till beslut

I den utökade fritidsgårdsverksamheten kommer motor och teknik att vara en av de
verksamhetsgrenar som kommer finnas i verksamheten. Denna verksamhet kommer att
starta under hösten 2018 och med förhoppning om att fullföljas med ett samarbete med
en ideell förening i detta ändamål.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium
Stellan Nilsson
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
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Sammanträdesdatum
2018-09-20

KF § 81

Diarienummer

KS/ 2018-0290

Dnr: KS/2017-0389

Svar på motion angående solskydd vid förskolor
Kommunfullmäktiges beslut
att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet

Rolf Pettersson (S) och Lena Martinsson (S) har inkommit med en motion där de anger
att solen är stark. Barn på förskolor är ute mycket och enligt Strålskydds-institutet så
ökar risken för hudcancer om man bränner sig i solen som barn. Naturlig skugga från träd
är det bästa enligt de utredningar som finns, men även byggda pergolor fungerar som
solskydd. Ett tätare väderskydd fungerar förstås också mot regn. I flera kommuner har
detta arbetet redan gjorts bl.a. i Falköping.
Vi Socialdemokrater vill att vi ser över alla befintliga och de planerade förskolorna i hela
kommunen och sätter upp träd där det är möjligt, eller andra lämpliga solskydd så att
barnen kan leka ute även när solen skiner.

Ärendet beredning

Barn- och utbildningsnämnden samt AB Strömstadslokaler har behandlat motion från
Rolf Pettersson och Lena Martinsson, Socialdemokraterna i Strömstad, rörande
väderskyddade lek ytor vid förskolor. AB Strömstadslokaler har utrett möjligheter samt
kostnader. Barn- och Utbildningsnämnden har fastställt en handlingsplan samt
investeringsbudget för att möjliggöra väderskyddade ytor.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-29 § 86
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15§ 119
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-04-13.
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-02-15 § 18.
Handlingsplan 2018-02-08.
Yttrande från AB Strömstadslokaler.
Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-20.
Motion 2017-06-09.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att bifalla motionen.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Rolf Pettersson.
Lena Martinsson
Barn- och utbildningsnämnden
AB Strömstadslokaler

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
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Sammanträdesdatum
2018-09-20

KF § 82

Diarienummer

KS/ 2018-0290

Dnr: KS/2018-0333

VA-försörjningsplan
Kommunfullmäktiges beslut
1. att anta Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 som övergripande styrdokument
för Tekniska nämnden, såsom VA-huvudman.
2. att särskild lösning för Kosteröarna beslutas först när riksdagsbeslut finns kring
revidering av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Dock behöver frågan om
avloppslösningen hanteras separat om lag processen förskjuts.
3. att Tekniska nämnden reviderar VA-försörjningsplanen vartannat år.

Sammanfattning av ärendet

Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 ger en översikt över kommande
investeringsbehov och prioriteringar utifrån utbyggnadsplaner, kostnader och
arbetsbelastning inom den kommunala VA-anläggningen. En djupgående inventering av
Strömstads VA-anläggning har gjorts från intag av vatten innan Strömstads vattenverk
till utloppet efter Österröds reningsverk. Dagvatten ingår inte i denna plan då det består
av områdesspecifika system.
Den är en viktig del av den VA-plan som kommunledningen, enligt Hav &
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, är ålagd att ta fram.
VA-avdelningen ska sköta drift och underhåll av befintliga VA-anläggningar, jobba med
utbyggnation till omvandlingsområden samt ansvara för VA till nya planområden. Därför
har planavdelningens tilltänkta utbyggnadsområden lagts in, inventeringar och
mätningar gjorts i existerande VA-anläggning och bebyggda områden som, utifrån 6§
Vattentjänstlagen, behöver omvandlas till kommunalt VA tagits med. Därefter har en
simuleringsmodell körts för att se vilket åtgärdsbehov som det resulterar i.
Själva VA-försörjningsplanen anger inga exakta årtal för åtgärderna eftersom den är ett
övergripande, långsiktigt dokument.
Vid revidering kan nya områden läggas till, inaktuella tas bort och en avstämning
gentemot kommunens planarbeten görs.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-29 § 87
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 § 120
Protokoll tekniska nämnden 2018-06-05
Tjänsteskrivelse VA-försörjningsplan 2018-05-28
Bilaga: Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050

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
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Diarienummer

KS/ 2018-0290

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. att anta Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 som övergripande styrdokument
för Tekniska nämnden, såsom VA-huvudman.
2. att särskild lösning för Kosteröarna beslutas först när riksdagsbeslut finns kring
revidering av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Dock behöver frågan om
avloppslösningen hanteras separat om lag processen förskjuts.
3. att Tekniska nämnden reviderar VA-försörjningsplanen vartannat år.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium
Marie Lundin Projektingenjör
Tekniska nämndens diarium

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
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Sammanträdesdatum
2018-09-20

KF § 83

Diarienummer

KS/ 2018-0290

Dnr: KS/2018-0337

Kriskommunikationsplan för Strömstads kommun
Kommunfullmäktiges beslut
att anta förslag till kommunövergripande Krisinformationsplan.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Krisinformationsplan såsom
riktlinje för alla förvaltningars arbete med information vid krishändelser.
Planen tydliggör ansvarsfördelning och grundläggande rutiner vid extra ordinära
händelser i stabsläge, samt beskriver rutiner vid lindrigare krishändelser.
Planen ersätter tidigare plan, bilaga till Krisledningsplan (bilaga Krisinformation) som
enbart fokuserat krisinformation i stabsläge. Föreliggande krisinformationsplan liksom
tillhörande bilagor föreslås uppdateras av förvaltningen vid behov.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-29 § 88
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 § 121
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2018-07-30.
Krisinformationsplan för Strömstads kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att anta förslag till kommunövergripande Krisinformationsplan.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium
Socialnämndens diarium
Tekniska nämndens diarium
Miljö- och byggnämndens diarium
Barn- och utbildningsnämndens diarium

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
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Sammanträdesdatum
2018-09-20

KF § 84

Diarienummer

KS/ 2018-0290

Dnr: KS/2013-0031

Blå översiktsplan Blå ÖP för antagande
Kommunfullmäktiges beslut
att antaga fördjupad Blå Översiktsplan enligt 3 kap 19 § Plan- och bygglagen (2010:900)
och att offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning
enligt 6 kap 17§ Miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning av ärendet

Blå ÖP är ett samarbete mellan kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil.
Den Blå översiktsplanen täcker hav och skärgård för de fyra kommunerna tillsammans.
Handlingarna är alltså identiska för våra fyra kommuner.
Formellt hanteras detta genom att varje kommun godkänner handlingen i sin helhet. Nu
finns ett förslag till antagandehandling, daterat 180705.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-29 § 89
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 § 122
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare.
Planbeskrivning, daterad 2018-07-05.
Planeringsförutsättningar, daterad 2018-07-05.
Plankarta/rekommendationskarta, daterad 2018-07-05.
Utställningsutlåtande, daterad 2018-06-14.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att antaga fördjupad Blå Översiktsplan enligt 3 kap 19 § Plan- och bygglagen (2010:900)
och att offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning
enligt 6 kap 17§ Miljöbalken (1998:808).

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium
Miljö- och byggnämndens diarium.
Tillväxt Norra Bohuslän

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

11 (15)

Sammanträdesdatum
2018-09-20

KF § 85

Diarienummer

KS/ 2018-0290

Dnr: KS/2016-0456

Beredning nämnder och styrelser inför mandatperiod 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. att utöka antalet ledamöter i tekniska nämnden från fem till sju.
2. att presidiet i de fyra nämnderna skall bestå av tre ledamöter, ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande.

Sammanfattning av ärendet

Förslag på antal ledamöter i fullmäktige, styrelsen, nämnder och råd.
Kommunfullmäktige tillsatte i oktober 2016 en beredning bestående av representanter
från alla i KF representerade partier. Syftet var att ta fram förslag på antal ledamöter i
fullmäktige, styrelsen, nämnder och råd.
Beredningen avrapporterade enligt beslut i juni. Därefter vidtog överläggningar mellan
KSau och KFs presidium. Enligt kommunallag(2017:725) 5 kap 26 § ska ärenden till
Kommunfullmäktige beredas av fullmäktigeberedning eller av styrelsen. I detta fall har
inget förslag lagts fram till kommunfullmäktige direkt från beredningen och ärendet
måste därmed beredas av kommunstyrelsen. Förslag till beslut avser de förändringar
som partierna varit eniga om.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-29 § 90
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 § 123
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-06-14
Avrapportering från parlamentariska beredningsgruppen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. att utöka antalet ledamöter i tekniska nämnden från fem till sju.
2. att presidiet i de fyra nämnderna skall bestå av tre ledamöter, ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium
HR avdelningen
Tekniska nämndens diarium

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2018-09-20

KF § 86

Diarienummer

KS/ 2018-0290

Dnr KS/2017-0667

Revidering av arvodesreglemente
Kommunfullmäktiges beslut.

att inför årsstämmorna 2019 ska kommunfullmäktige besluta om styrelsearvoden
i bolagen.
att för gruppledare ska utgå månadsarvode efter antal mandat i kommunfullmäktige;
1-3 mandat i kommunfullmäktige 1,0 % av riksdagsledamöters grundarvode.
4-7 mandat i kommunfullmäktige 1,5 % av riksdagsledamöters grundarvode.
8 - mandat i kommunfullmäktige 2,0 % av riksdagsledamöters grundarvode.
att anta reviderat arvodesreglemente för Strömstads kommun daterat
2018-06-12, med justering av text under rubriken Förlorad semesterförmån. 5 §
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst
det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket
sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Arvodesberedningen har inkommit med förslag till reviderat arvodesreglemente för
Strömstads kommun daterat 2018-06-12.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunfullmäktiges presidium
Protokoll arvodesberedningen
Förslag till reviderat arvodesreglemente.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

att inför årsstämmorna 2019 ska kommunfullmäktige besluta om styrelsearvoden i
bolagen.
att för gruppledare ska utgå månadsarvode.
1-6 mandat i kommunfullmäktige 1,5 % av riksdagsledamöters grundarvode.
7 - mandat i kommunfullmäktige 2,0 % av riksdagsledamöters grundarvode.
att anta reviderat arvodesreglemente för Strömstads kommun dat. 2018-06-12.

Förslag till beslut på sammanträdet

Mats Granberg (S) yrkar på att inför årsstämmorna 2019 ska kommunfullmäktige besluta
om styrelsearvoden i bolagen.

att för gruppledare ska utgå månadsarvode efter antal mandat i kommunfullmäktige
1-3 mandat i kommunfullmäktige 1,0 % av riksdagsledamöters grundarvode.
4-7 mandat i kommunfullmäktige 1,5 % av riksdagsledamöters grundarvode.
8 - mandat i kommunfullmäktige 2,0 % av riksdagsledamöters grundarvode.
att anta reviderat arvodesreglemente för Strömstads kommun daterat
2018-06-12, med justering av text under rubriken Förlorad semesterförmån;

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-09-20

13 (15)
Diarienummer

KS/ 2018-0290

5 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst
det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket
sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium
HR avdelningen
Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

14 (15)

Sammanträdesdatum
2018-09-20

Diarienummer

KS/ 2018-0290

KF § 87

KS/2018-0338

Val av ny ersättare i AB Strömstadsbyggen
Kommunfullmäktiges beslut

att utse Lena Martinsson (S) till ny ersättare i AB Strömstadsbyggen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i AB Strömstadsbyggen efter Anders
Ekström (M) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ronnie Brorsson (S) föreslår Lena Martinsson (S) till ny ersättare i AB Strömstadsbyggen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så ske.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium
AB Strömstadsbyggen
Lena Martinsson

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2018-09-20

KF § 88

Diarienummer

KS/ 2018-0290

Dnr KS/2018-0067

Anmälningsärende
Kommunfullmäktiges beslut
att notera anmälningsärende till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Svar på medborgarförslag beslutat av miljö- och byggnämnden.
Protokoll Länsstyrelsen - Per Stade ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige.
Samverkande överförmyndare - Beslut om reviderad delegation från 1 juli 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande föreslår att notera anmälningsärende till protokollet.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium
Miljö- och byggnämndens diarium

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

