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Sammanträdesdatum
2017-03-23

KF § 33

Diarienummer
KS/2017-0039

Ks/2017-0157

Ändring av dagordning
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till ändring i ärendelistan

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande föreslår följande ändring i ärendelistan att lägga till ärende;
§50 Avsägelse som ersättare i Kommunfullmäktige
§51 Avsägelse som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
§52 Val av ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till ändring i ärendelistan antas och finner att
så sker.

Beslut 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
2017-03-23

KF § 34

Diarienummer
KS/2017-0039

Dnr KS/2017-0211

Allmänhetens fråga om sjukvården i Strömstad
Kommunfullmäktiges beslut
att notera frågan

Sammanfattning av ärendet

Barbro Nilsson har inkommit med en fråga till allmänhetetens frågestund som handlar om
kvälls- helg och nattjouren i Strömstad. Barbro påtalar att vi behöver nära vård hela dygnet
och behöver läkare även på natten. Barbro undrar om regionen har följt upp de beslut som
de tagit och sett på konsekvenserna.
Margareta Fredriksson (L) anger att kommunen ständiga har uppföljningsmöten med hälsooch sjukvårdsnämndens presidium, där Margareta bland annat efterfrågar statistik på vad
som skett efter stängningen och hur jourbilens verksamhet har fungerat.

Beslut 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
2017-03-23

KF §35

Diarienummer
KS/2017-0039

Dnr: KS/2017-0120

Medborgarförslag om en Friskare vård i Strömstad
Kommunfullmäktiges beslut
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen samt till socialnämnden för
yttrande.
att kommunstyrelsen har samordningsansvaret.

Sammanfattning av ärendet

Sven Moosberg mfl har inkommit med ett medborgarförslag där de anger att gruppen
Jourstromstad.se arbetar med att etablera/återfå sjukvård dygnet runt i Strömstad. Vi i
gruppen begär nu att Strömstads kommun, i enlighet med KF's enhälliga beslut 2016-11-24,
tillsammans med Jourströmstad arbetar för mer och bättre samarbete med regionen när
det gäller sjukvården.
Jourströmstad hänvisar till det existerande vårdbolaget Tiohundra AB, ett vård bolag som
sköter både den landstingsägda hälso- och sjukvården och den kommunalägda
omsorgsverksamheten i Norrtälje kommun.
Vård bolaget Tiohundra ägs med lika stora andelar gemensamt av Stockholms läns
landsting och Norrtälje kommun, genom ett kommunalförbund som de båda
huvudmännen har bildat.
I april 2005 tog landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige var sitt principbeslut om en
samfinansiering och gemensam organisation. Underlag såsom avtal bolagsordning,
ägardirektiv finns således redan och kan användas för motsvarande verksamhet i
Strömstad.
Verksamheten bedrivs på Norrtälje sjukhus, ett sjukhus landstinget hösten 2003 avsåg att
lägga ned. Vi i Jourströmstad begär nu att politikerna i Strömstad, enligt KF beslutet,
arbetar för att tillsammans med oss och med VG-regionen/landstinget, i enlighet med
Norrtäljemodellen, kunna ge vård dygnet runt i Strömstad till kommunens invånare och
besökare.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-02-20

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen med samordningsansvar samt till
socialnämnden för yttrande.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och finner
att så sker.
Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Socialnämndens 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
2017-03-23

KF §36

Diarienummer
KS/2017-0039

Dnr: KS/2017-0154

Motion friskare vård i Strömstad
Kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen samt till socialnämnden för yttrande.
att kommunstyrelsen har samordningsansvaret.

Sammanfattning av ärendet

Nya Moderaterna i Strömstad stöder gruppen Jourströmstads arbete med att
etablera/återfå sjukvård dygnet runt i Strömstad.
Vi moderater yrkar på att Strömstads kommun, i enlighet med KF´s enhälliga beslut
2016 11-24 i samverkan med Jourströmstad arbetar för mer och bättre samarbete med
regionen när det gäller sjukvården i vår kommun.
Vi och Jourströmstad hänvisar till det existerande vårdbolaget Tiohundra AB, ett
vårdbolag som sköter både den landstingsägda hälso‐ och sjukvården och den
kommunalägda omsorgsverksamheten i Norrtälje kommun.
Vårdbolaget ägs med lika stora andelar gemensamt av Stockholms läns landsting och
Norrtälje kommun, genom ett kommunalförbund som de båda huvudmännen har
bildat.
I april 2005 tog landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige var sitt principbeslut
om en samfinansiering och gemensam organisation. Verksamheten bedrivs på
Norrtälje sjukhus, ett sjukhus landstinget hösten 2003 avsåg att lägga ned.

Beslutsunderlag
Motion 2017-02-28

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen med samordningsansvar samt till
socialnämnden för yttrande

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Socialnämndens 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
2017-03-23

KF §37

Diarienummer
KS/2017-0039

Dnr: KS/2017-0122

Motion ett tryggare Strömstad
Kommunfullmäktiges förslag till kommunfullmäktiges beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden, folkhälsorådet och till brottsförebyggande rådet för yttrande.
att kommunstyrelsen har samordningsansvaret.

Sammanfattning av ärendet

Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska alla känna
sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. Alla medborga re har rätt att kräva ett tryggt
samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att känslan av trygghet
dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan eller kommer acceptera .
På många orter i Sverige upplever unga och gamla rädsla att vara ute själva på kvällarna,
även i Strömstad oroas människor för överfall och kriminalitet. Denna utveckling måste
stoppas ! Vi kommer aldrig acceptera att vårt samhälle dräneras på de goda initiativen och
den positiva kraften där ett tryggt samhälle utgör grunden för välmående och stabilitet.
Tillsammans ska vi säkerställa att Strömstad är, och upplevs, som tryggt och säkert- även på
kvällstid, oavsett om man är ung eller gammal.
Vi behöver fler poliser i vår kommun. Det är inte acceptabelt att så få poliser ska täcka ett
alldeles för stort geografiskt område, en besparing på bekostnad av Strömstabornas
trygghet och säkerhet.
Strömstad behöver också säkerställa att det finns en social verksamhet för våra ungdomar
som attraherar och bidrar till en meningsfull fritid. Idag är det svårt att nämna någon
konkret kontinuerlig ungdomsverksamhet som exempelvis riktar sig till målgruppen
ungdomar mellan 12 - 15 år.
Tiden är knapp, vi måste agera kraftfullt och inkludera alla berörda såsom skola, polis,
socialtjänst, föreningsliv och näringsliv, allt för att säkra upp ett tryggt och öppet
lokalsamhälle.
Vi i moderaterna yrkar att
• En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad.
• Trygghets-jourbil (se bilaga 1)
• En ökad belysning med strategisk placering (se bilaga 2) med utgångspunkt i en
medborgardialog (likt dialogen vid genomförandet av utomhusgymmet).

Beslutsunderlag

Motion 2017-02-20

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden, folkhälsorådet och till brottsförebyggande rådet för yttrande.
att kommunstyrelsen har samordningsansvaret.

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/2017-0039

Förslag till beslut under sammanträdet

Siwert Hjalmarsson (M) föreslår ett tilläggsyrkande att motionen även ska skickas till
Brottsförebyggande rådet för yttrande.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut med Siwert
Hjalmarssons tilläggsyrkande antas och finner att så sker.

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Folkhälsorådet
Brottsförebyggande rådet

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
2017-03-23

KF §38
KS § 03
KSAU § 03

Diarienummer
KS/2017-0039

Dnr: KS/2015-0523

Svar på medborgarförslag - multianläggning för utomhusaktiviteter
i Skee
Kommunfullmäktiges beslut
att en arbetsgrupp tillsätts för att se över behovet av aktivitetsanläggningar i stort i
kommunen samt att arbetsgruppen föreslår var multianläggningen ska placeras och hur
den ska finansieras.
att arbetsgruppen föreslås bestå av fritidsansvarig som sammankallande till arbetsgruppen,
folkhälsostrateg, Strömstadsbyggen AB, Strömstadslokaler AB, gatuchef, mark och
exploateringschef, politiker i Kultur- och fritidsutskottet och Tekniska nämnden.
att en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 2017-06-15
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Kjell Hilmersson med Positiv Utveckling Skee (PUS) har inkommit med ett medborgarförslag
2015-12-06 angående en multianläggning för utomhusaktiviteter med placeras på
grusfotbollsplanen i Skee.
Tekniska nämndens ordförande, Åsa Torstensson och gatuchef, Conny Hansson har varit i
kontakt med förslagsställarna som presenterat sitt förslag på multianläggning för
utomhusaktiviteter. AB Strömstadslokaler som äger grusfotbollsplanen ställer sig positiva
till förslaget men det pågår dock en utredning om ny gymnastikhall i Skee och
grusfotbollsplanen är en av de alternativa platserna där gymnastikhallen kan byggas.
Tekniska förvaltningen se över förslaget på multianläggningen så den stämmer med de
mått och materialval som är praxis på multianläggningar.
På senare tid har det även inkommit önskemål från ungdomar att anlägga en skatepark i
betong som mer motsvarar behovet för skate- och kickbike utövare. Kommunens
fritidssansvarige Kurt Dahlberg, folkhälsostrateg Terese Lomgård och gatuchef Conny
Hansson har varit i Lysekil och tittat på Lysekils Bostäder ABs nya betongpark och
multianläggning för bollspel.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-02-08
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25
Protokoll Tekniska nämnden 2016-12-13
Tjänsteskrivelse Conny Hansson, gatuchef 2016-12-01
Protokoll Kommunfullmäktige 2015-12-17
Medborgarförslag 2015-12-06

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/2017-0039

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att en arbetsgrupp tillsätts för att se över behovet av aktivitetsanläggningar i stort i
kommunen samt att arbetsgruppen föreslår var multianläggningen ska placeras och hur
den ska finansieras.
att arbetsgruppen föreslås bestå av fritidsansvarig som sammankallande till arbetsgruppen,
folkhälsostrateg, Strömstadsbyggen AB, Strömstadslokaler AB, gatuchef, mark och
exploateringschef, politiker i Kultur- och fritidsutskottet och Tekniska nämnden.
att en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 2017-06-15
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lena Martinsson (S) och Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att i första att-satsen ska förtydligas med var i Skee
multianläggningen ska placeras.

Beslutsgång 1

Ordförande ställer Mattias Gustafsson (SD) yrkande mot avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår Mattias Gustafssons yrkande.

Beslutsgång 2

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Tekniska nämnden
Kjell Hilmersson med Positiv Utveckling Skee (PUS)

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
2017-03-23

KF §39
KS § 04
KSAU § 04

Diarienummer
KS/2017-0039

Dnr: KS/2016-0203

Svar på motion - förtätning av papperskorgar
Kommunfullmäktiges beslut
att motionen anses besvarad med motivering att förtätning av papperskorgar sker enligt
dagens system samt att i samband med översyn av cykelstråk och centrumplan så kommer
även allmän renhållning i centrum att ändras och ses över.

Sammanfattning av ärendet

Ulf Johansson och Mattias Gustafsson (SD) har inkommit med en motion där de
anger att för att öka trivsel och förhindra nedskrapning behovs en förtätning av
papperskorgar i staden. Var man än befinner sig skall man inom synligt avstånd finna en
papperskorg inom stadskärnan.
Papperskorgarna bör vara utrustade med askkopp, inte minst vid folkrika platser. t.ex. vid
knutpunkter for kollektivtrafik, butik- och krogtäta områden.
Att: En förtätning av papperskorgar sker
Att: Papperskorgar vid folkrika platser utrustas med askkopp
Att: Detta sker före turistsäsongen

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-02-08
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25
Protokoll Tekniska nämnden 2016-11-08
Tjänsteskrivelse, avdelningschef Eiton Ohlsson, 2016-11-01
Protokoll Kommunfullmäktiges 2016-04-28
Motion 2016-04-18

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att motionen anses besvarad med motivering att förtätning av papperskorgar sker enligt
dagens system samt att i samband med översyn av cykelstråk och centrumplan så kommer
även allmän renhållning i centrum att ändras och ses över.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mattias Gustafsson (SD) och Anders Olsson (L) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.
Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Tekniska nämnden
Mattias Gustafsson
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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KF §40
KS § 26
KSAU §28
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Diarienummer
KS/2017-0039

Dnr: KS/2016-0365

Svar på medborgarförslag - Förslag till förbättring för strandremsan
vid Strömstad Spa - Kebalområdet
Kommunfullmäktiges beslut
att gatuavdelningen, arbetsledaren på arbetslivsenheten och kommunens miljövårdstrateg
gemensamt utvärderar vad som är möjligt att genomföra i området med hänsyn till
boende, djur- och växtliv.
att man i samband med denna utvärdering inkluderar en översyn av befintliga kuststigar
med diverse markeringar på Nötholmens naturreservat.
att medborgarförslaget därmed anses besvarad

Sammanfattning av ärendet

Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att
Området, strandremsan på Kebal områdets västra sida i viken mot Nötholmen.
idag är ett risigt och ostädat område som skulle kunna bli ett fint rekreationsområde
för Strömstad och Kebalområdet. Området hänger dessutom ihop med
Nötholmens naturreservat och Kuststigen till Seläter som skulle kunna bilda ett
mycket attraktivt sammanhängande område för promenad, vandring och lek.
Röjer man undan taggbuskar, enbuskar och sly på området närmast husen och gör
en mer öppen gräs eller sandyta som passar för lek och bollspel så skulle det bli ett
attraktivt område. Dit skulle man kunna gå för att spela Kubb, krocket sparka boll
eller varför inte en vollybollplan där man lätt kunde ta bort/ höja nätet för att
kunna användas för lite av varje. Kebalområdet saknar dessutom ett område för lek
och bollspel. Längre ut på strandområdet kunde man ta bort undervegetationen
och ev spara några stora träden så man kunde röra sig runt och leka bland träd och
klippor.
På området i början av kuststigen ligger ett borttaget krigs- kanonställe där det
sticker upp rostiga stålrör ur marken. Där kunde man göra en fin grill och fikaplats.
Ett fint avslut eller börja på kuststigen eller efter en stunds lek där man kan se ut
över havet, Nötholmen och Koster.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-03-08
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24
Tjänsteskrivelse, Jeanette Johander, biträdande gatuchef 2017-01-16
Protokoll kommunfullmäktige 2016-09-15
Medborgarförslag 19 juni 2016

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/2017-0039

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att gatuavdelningen, arbetsledaren på arbetslivsenheten och kommunens miljövårdstrateg
gemensamt utvärderar vad som är möjligt att genomföra i området med hänsyn till
boende, djur- och växtliv.
att man i samband med denna utvärdering inkluderar en översyn av befintliga kuststigar
med diverse markeringar på Nötholmens naturreservat.
att medborgarförslaget därmed anses besvarad

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Tekniska nämnden
Cecilia Jonsson; cilla-j@spray.se

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
2017-03-23

KF §41
KS § 27
KSAU §29

13 (27)
Diarienummer
KS/2017-0039

Dnr: KS/2016-0364

Svar på medborgarförslag - Förslag till förbättringar för
Kebalområdet, gällande grusplan bakom Strömstad Spa parkeringshus
Kommunfullmäktiges beslut
att grusplanen bakom Strömstad Spa p-hus blir tillståndsparkering för kommunala
båtplatsinnehavare och boende.
att medborgarförslaget därmed anses besvarad

Sammanfattning av ärendet

Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att det
saknas boendeparkering och finns inga gästparkeringar i området, det gör området
mycket svårbott för fastboende. Förhoppningsvis vill kommunen gynna ett levande
Strömstad och en levande statsdel på Kebal, men då behövs mer parkeringsplatser i
området eftersom fastboende ofta har två bilar och gäster ibland.
Tycker därför att grusplanen bakom spas p-hus skall användas för parkering för de
boende i området och gästparkering för besökande till området och Nötholmens
naturreservat.
På planritningar för Kebalområdet finns det en stig inritat från Finnoxelgatan till
grusplanen som enkelt skulle kunna färdigställas och göra parkeringsplatsen mer
tillgänglig för området.
Alternativt skulle man kunna dela av planen så en del används för parkering och en
andra del för bollspel. Planen verkar nu användas mest som avstjälpningsplats för
grushögar, asfaltspill, lastpallar, annat diverse skräp samt parkering för båtsläp och
lite andra bilar. I dagsläget som det ser ut nu är det inte en särskilt trevlig plats.
Förslagsställaren utvecklar sitt medborgarförslag under sammanträdet

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-03-08
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24
Tjänsteskrivelse Jeanette Johander, biträdande gatuchef, 2017-01-16
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-09-15
Medborgarförslag 19 juni 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att grusplanen bakom Strömstad Spa p-hus blir tillståndsparkering för kommunala
båtplatsinnehavare och boende.
att medborgarförslaget därmed anses besvarad

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
2017-03-23

14 (27)
Diarienummer
KS/2017-0039

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Tekniska nämnden
Cecilia Jonsson; cilla-j@spray.se

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
2017-03-23

KF §42
KS § 28
KSAU §30

15 (27)
Diarienummer
KS/2017-0039

Dnr: KS/2016-0361

Svar på medborgarförslag - Vattenkran/fontän
Kommunfullmäktiges beslut
att bifalla medborgarförslaget
att en vattenkiosk sätts upp på Strandpromenaden på prov inför sommaren 2017
att uppförande av ett antal vattenkiosker i centrum skall finnas med som en del av
centrumplanens utförande

Sammanfattning av ärendet

Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att det skulle
vara väldigt bra men en vattenkran med dricksvatten för att fylla vattenflaskor och
tvätta händer på barn som lekt på lekplatsen vid strandpromenaden.
Barn som leker blir ju smutsiga och hungriga och det vore trevligt att kunna tvätta
av deras kolsvarta händer när man ska ge dem lite mat/fika/ frukt. Dessutom vet jag
inte något ställe där man kan fylla vattenflaskor en varm sommardag i Strömstad
centrum. Ett annat ställe är torget där mycket folk äter korv, hamburgare och glass
där skulle det också behövas en vattenfontän för samma ändamål.
Två trevlig vattenfontäner där man lätt kunna tvätta händerna på små barn och
vuxna och fylla vattenflaskor, det skulle vara en trevlig och mycket bra service för
Strömstads invånare och turister.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-03-08
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24
Tjänsteskrivelse Jeanette Johander, biträdande gatuchef, 2017-01-16
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-09-15
Medborgarförslag 19 juni 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att bifalla medborgarförslaget
att en vattenkiosk sätts upp på Strandpromenaden på prov inför sommaren 2017
att uppförande av ett antal vattenkiosker i centrum skall finnas med som en del av
centrumplanens utförande

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.
Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Tekniska nämnden
Cecilia Jonsson; cilla-j@spray.se
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
2017-03-23

KF §43
KS § 29
KSAU §31

16 (27)
Diarienummer
KS/2017-0039

Dnr: KS/2016-0435

Svar på medborgarförslag - Cykel och gångväg till Hällestrand
Kommunfullmäktiges beslut
att kommunicera medborgarförslaget och ha en dialog med Trafikverket då den aktuella
sträckan ligger inom deras ansvarsområde. Sträckan planeras även att ingå i Västra
Götalands regionens Cykelplan
att medborgarförslaget därmed anses besvarad

Sammanfattning av ärendet

Christian och Karin Esbjörnsson har inkommit med ett medborgarförslag där de anger att
de har barn i skolålder som önskar att få möjlighet att cykla till/från skola, idrott och
kompisar men vi kan tyvärr inte släppa ut barnen på Hällestrandsvägen. Delvis så är den
smal ,har hög trafikintensitet och med höga hastigheter. Möter tvåbilar varandra vid
backkrönet Ånneröd gamla skola samtidigt som cyklist vinglar till så är det stor risk för
dödsolycka. De som bor på Hällestrand har i dagsläget ingen möjlighet att ta sig till centrum
säkert på något annat sätt än med bil eller buss. Gång och cykeltrafiken på vägen har också
ökat sedan asylboendet på Hällestrand togs i bruk, deras bussmöjligheter är väldigt
begränsande och de färdas oftast med cykel. Många skulle vinna på en cykelväg.
Möjligheterna till friskvård med en cykelväg Hällestrand/ Strömstad är stora. Den bilfria
rörelsefriheten skulle öka markant i området. I samband med en eventuell gång/cykelbana
skulle man kunna ha fiber i åtanke då detta inte finns i området. Denna cykelbana skulle
vara ett steg till mot att ha en fin cykelled längs med kusten.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-03-08
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24
Tjänsteskrivelse, förvaltningschef Roland Kindslätt, 2017-01-16
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-15 § 89
Medborgarförslag 2016-08-30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att kommunicera medborgarförslaget och ha en dialog med Trafikverket då den aktuella
sträckan ligger inom deras ansvarsområde. Sträckan planeras även att ingå i Västra
Götalands regionens Cykelplan
att medborgarförslaget därmed anses besvarad

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
2017-03-23

17 (27)
Diarienummer
KS/2017-0039

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Tekniska nämnden
Christian och Karin Esbjörnsson; christian-epost@hotmail.com

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

18 (27)

Sammanträdesdatum
2017-03-23

KF § 44

Diarienummer
KS/2017-0039

KS/2017-0179

Fyllnadsval av nya ersättare i AB Strömstads badanstalt
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Terese Lomgård och Mailis Cavalli-Björkman till nya ersättare i AB Strömstads
badanstalt.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse två nya ersättare i AB Strömstads badanstalt

Förslag till beslut under sammanträdet

Peter Dafteryd (C) framför att styrelsen i AB Strömstads badanstalt nominerar Terese
Lomgård och Mailis Cavalli-Björkman till ersättare i AB Strömstads badanstalt.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
AB Strömstads badanstalt, Erland Lundqvist
HR avdelningen
Terese Lomgård
Mailis Cavalli Björkman

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
2017-03-23

KF §45
KS § 31
KSAU § 33

19 (27)
Diarienummer
KS/2017-0039

Dnr: KS/2017-0096

Näringslivsstrategi 2017-2020
Kommunfullmäktiges beslut
att anta förslag till ny näringslivsstrategi 2017-2020 för Strömstads kommun.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett i uppdrag åt utvecklingsavdelningen att ta
fram ett förslag på ny näringslivsstrategi. Näringslivsstrategin ersätter den gamla
strategin från 2010. Företagare, politiker och kommuntjänstemän har genom en
utvecklingsdag på Daftö Resort den 7 november 2016 tillsammans kommit överens
om vilka fokusområden som är viktiga i näringslivsstrategin. De fem områden som
valdes var: Bygga och bo, Varumärket Strömstad, Näringsliv och företag, Infrastruktur
och kommunikation samt skola, utbildning, kompetensförsörjning. Arbetet har sedan
fortsatt med näringslivsstrategin och den har varit ute på remiss hos kommunstyrelsens
arbetsutskott, näringslivsrådet, Företagarna i Strömstad och Köpmannaföreningen.
Näringslivsstrategin är ett långsiktigt strategiskt dokument som revideras vart fjärde år.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-03-08
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22
Tjänsteskrivelse Hans Friberg Näringslivsutvecklare
Näringslivsstrategin 2017-2020
Mejlkontakt med Köpmannaföreningen, conny@comfort-stromstad.com
Mejlkontakt med Företagarna Strömstad, ingela@engagera.se

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att anta förslag till ny näringslivsstrategi 2017-2020 för Strömstads kommun.

Protokollsanteckning

Hans Friberg, näringslivsutvecklare föredrar ärendet

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Hans Friberg, näringslivsutvecklare
Köpmannaföreningen; conny@comfort-stromstad.com
Företagarna Strömstad; ingela@engagera.se

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
2017-03-23

KF §46
KS § 32
KSAU § 34

Diarienummer
KS/2017-0039

Dnr: KS/2016-0653

Överföring av tidigare beslutade investeringsmedel till år 2017
Kommunfullmäktiges beslut
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 125 479 tkr till 2017, som
tilläggsbudget till 2017 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 125 479 tkr med
fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2017, att läggas som tilläggsbudget till 2017
års investeringsbudget
Nämnd
Tekniska nämnden, taxekollektiven
Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Kommunstyrelse

Belopp i tkr
94 269
15 507
2 768
3 986
8 949

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22
Tjänsteskrivelse Lenita Tengström, ekonom 2017-02-10
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 125 479 tkr till 2017, som
tilläggsbudget till 2017 års investeringsbudget.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Lars-Erik Hansson, ekonomichef

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
2017-03-23

KF §47
KS § 33
KSAU § 35

Diarienummer
KS/2017-0039

Dnr: KS/2017-0097

Utbetalning av partistöd 2017
Kommunfullmäktiges beslut
att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt redovisning i ärendet

Sammanfattning av ärendet

Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut Kf 2014-11-27 §20.
Partistödet 2017 grundas på prisbasbeloppet 2016 44 300kr. Stödet betalas enligt följande:
Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp
Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp
Utbildningsstöd med 900 kr/mandat

Beräkning av partistöd 2017
Prisbasbelopp 2016

S
C
L
M
MP
SD
V
KD

Mandat
10
9
6
4
4
3
2
1

Summa

39

44 300 kr
Grund
8 860 kr
8 860 kr
8 860 kr
8 860 kr
8 860 kr
8 860 kr
8 860 kr
8 860 kr

Partistöd
72 652 kr
65 387 kr
43 591 kr
29 061 kr
29 061 kr
21 796 kr
14 530 kr
7 265 kr

70 880 kr 283 343 kr

Utbildning
9 000 kr
8 100 kr
5 400 kr
3 600 kr
3 600 kr
2 700 kr
1 800 kr
900 kr

Totalt
90 512 kr
82 347 kr
57 851 kr
41 521 kr
41 521 kr
33 356 kr
25 190 kr
17 025 kr

35 100 kr

389 323 kr

Beslutsunderlag
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22

Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-02-13

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt redovisning i ärendet

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker
Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Lars-Erik Hansson, ekonomichef
Gruppledare i Samtliga partier
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

22 (27)

Sammanträdesdatum
2017-03-23

KF §48
KS § 34
Ksau § 44

Diarienummer
KS/2017-0039

Dnr: KS/2017-0128

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
Kommunfullmäktiges beslut
1) att ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavatalet i Västra Götaland, avtal
som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december
2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla
fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att
säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med två år i
taget.
2) att ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 2017 till
den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande överenskommelse, som upphör att
gälla fr.o.m. den 1 april 2017.
3) att ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om läkarinsatser
inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och
sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.

Sammanfattning av ärendet

Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionen
(VGR) och kommunerna i Västra Götaland (VKR) har parterna genomfört en gemensam
översyn av nuvarande avtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelningen och
samverkan inom de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt ansvar enligt§ 3
och § 18 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763}. För de patienter som får kommunal hälsooch sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvar för
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan landstinget ansvar för läkarresurser
och övriga kompetenser.
Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och Ramavtal om
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård blir underavtal.
Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är giltigt.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-03-08
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01
Protokoll socialnämnden 2017-02-23

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
2017-03-23

23 (27)
Diarienummer
KS/2017-0039

Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-31 av Lena Olsson, medicinskt ansvarig
sjuksköterska och Monica Birgersson förvaltningschef.
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i - Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
Bilaga 1 Termer och begrepp
Tjänsteutlåtande från Fyrbodal, daterat 2016-12-21

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

1) att ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavatalet i Västra Götaland, avtal
som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december
2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla
fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att
säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med två år i
taget.
2) att ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 2017 till
den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande överenskommelse, som upphör att
gälla fr.o.m. den 1 april 2017.

3) att ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om läkarinsatser
inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och
sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.

Protokollsanteckning

Monica Birgersson förvaltningschef på socialförvaltningen föredrar ärendet

Förslag till beslut under sammanträdet

Anders Ekström (M) yrkar på en fjärde att-sats att Strömstads kommun förbehåller sig
rätten att under avtalstiden förhandla med regionen om Sjukvård dygnet runt i Strömstad.

Beslutsgång 1

Ordförande ställer Anders Ekströms tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår Anders Ekströms tilläggsyrkande.

Beslutsgång 2

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker
Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Socialnämndens diarium
lis.palm@fyrbodal.se

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
2017-03-23

KF §49

Diarienummer
KS/2017-0039

KS/2017-0108

Anmälningsärende
Kommunfullmäktiges beslut
att notera anmälningsärende till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsens protokoll Dnr: 201 -8022-2017
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med
den 2 mars 2017 till och med den 14 oktober 2018.
Ny ledamot: Jan Vidar Seljegren
Ny ersättare: Kent Hansson
Avgången ledamot: Ulf Gustafsson
Länsstyrelsens protokoll Dnr: 201 -8021 -2017
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med
den 2 mars 2017 till och med den 14 oktober 2018.
Ny ledamot: Bengt Simonsson Fröjd
Ny ersättare: Mikael Stamfält
Avgången ledamot: Pia Tysklind

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan notera anmälningsärende till protokollet
och finner att så sker

Beslut 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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

25 (27)

Sammanträdesdatum
2017-03-23

KF §50

Diarienummer
KS/2017-0039

KS/2017-0181

Avsägelse som ersättare i Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
att bevilja Mikael Stamfält (S) entledigande från uppdraget som ersättare i
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Mikael Stamfält (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att bevilja Mikael Stamfält (S) entledigande från uppdraget som ersättare i
Kommunfullmäktige

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och finner
att så ske.

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Länsstyrelsen
Mikael Stamfält

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
2017-03-23

KF §51

Diarienummer
KS/2017-0039

KS/2017-0212

Avsägelse som ersättare i barn-och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
att bevilja Helena L ´Estrade (L) entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Helena L ´Estrade (L) har avsagt sig uppdraget från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Helena L ´Estrade (L) entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och
finner att så ske.

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Barn- och utbildningsnämnden
HR avdelningen
Helena L ´Estrade

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
2017-03-23

KF §52

Diarienummer
KS/2017-0039

KS/2017-0213

Val av ny ersättare i barn-och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
att utse Therese Grahn (L) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Helena
L ´Estrade (L) som har avsagt sig uppdraget

Förslag till beslut under sammanträdet

Margareta Fredriksson (L) föreslår Therese Grahn (L) till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Barn- och utbildningsnämnden
HR avdelningen
Therese Grahn

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

