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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

Tid och plats
Beslutande

Diarienummer
KS/2019-0370

2019-09-19 kl 18.00–21.10
Kommunfullmäktiges sessionssal

Ledamöter

Kent Hansson (S)
Mikael Cederbratt (M)
Mattias Gustafsson (SD)
Lars Tysklind (L)
Åsa Torstensson (C)
Lena Martinsson (S)
Muhyettin Aslan (KD)
Ronnie Brorsson (S)
Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Fredrik Eriksson (SD)
Lars Åke Karlgren (V)
Marie Rask (S)
Kerstin Karlsson (L)
Jörgen Molin (M)
Mats Granberg (S)
Marielle Alvdal (FI)
Helene Andersson Novela (S)
Dag Wersén (M)

Mette H Johansson (L)
Anna-Lena Carlsson (C)
Anders Ekström (KD)
Bengt Simonsson Fröjd (S)
Morgan Gustafsson (SD)
Merry Johansson (S)
Bengt-Göran Bergstrand (M)
Mia Öster (V)
Hans-Robert Hansson (L)
John Johansson (SD)
Bengt Bivrin (MP)
Simone Fischer (M)
Ligia Morales Ahlgren (S)
Sven Nilsson (SD)
Lena Sundberg (S)
Elisabeth Johansson (C)
Tore Lomgård (C)

Tjänstgörande ersättare

Rose-Marie Fagerberg (KD)
Johanna Ekeroth (S)

Johanna Ekeroth (S)
Sanja Lilli Gohlke (SD)

Justeringens tid och plats

2019-09-30 Kommunledningskontoret

Sekreterare
Ordförande
Justerare

Paragrafer

Ulrika Haugland

179 - 211

Ronnie Brorsson§ 179-208, 210-211

Mats Granberg § 209

Merry Johansson

Hans-Robert Hansson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-19

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-30

Protokollets förvaringsplats

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Ulrika Haugland

Datum då anslaget tas ned

2019-10-22
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

Övriga närvarande

Ersättare
Övriga deltagare

Justerandes signatur

Maria Aronsson, miljöstrateg, § 180
Anders Tysklind, nationalparkschef, § 181
Anna Sanglert, § 183

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

Innehåll
KF § 179

Ändring av föredragningslistan ............................................................................... 5

KF § 180

Information om Strömstad in light.......................................................................... 6

KF § 181

Information om Kosterhavets nationalpark ............................................................ 7

KF § 182

Medborgarförslag om handikappanpassning av lekplats i centrala Strömstad ...... 8

KF § 183

Medborgarförslag om att skapa en vacker entré till Strömstad vid E6 ................ 11

KF § 184

Avsägelse från Lars Strandlund (KD) som ersättare i Tekniska nämnden ............. 12

KF § 185

Val av ersättare i Tekniska nämnden .................................................................... 13

KF § 186

Avsägelse från Jan Vidar Seljegren i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och valnämnden .................................................................................................... 14

KF § 187

Val av ersättare i Kommunstyrelsen ..................................................................... 15

KF § 188

Val av vice ordförande i Valnämnden ................................................................... 16

KF § 189

Avsägelse från Bengt Simonsson Fröjd (S) som ordförande i AB Strömstads
badanstalt.............................................................................................................. 17

KF § 190

Val av ordförande i AB Strömstads Badanstalt ..................................................... 18

KF § 191

Avsägelse från Kent Hansson (S) som ersättare i Strömstadslokaler.................... 19

KF § 192

Val av ersättare i Strömstadslokaler ..................................................................... 20

KF § 193

Avsägelse från Christer Almén som ledamot i Strömstadslokaler ........................ 21

KF § 194

Val av ledamot i Strömstadslokaler....................................................................... 22

KF § 195

Val av 3 nämndemän ............................................................................................. 23

KF § 196

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om Fairtradearbetet ............................ 24

KF § 197

Fråga till ordföranden i Tekniska nämnden om kommunens cykelplan ............... 26

KF § 198

Inkomna motioner................................................................................................. 27

KF § 199

Svar på - Motion om sammanställning på samtliga
föreningar/organisationer/projekt där Strömstads kommun medverkar med
bidrag, stöd och personalinsatser. ........................................................................ 28

KF § 200

Svar på - Motion om att fira och uppmärksamma att demokratin fyller 100
år! .......................................................................................................................... 30

KF § 201

Svar på - Motion om landsbygdsflikar från Vänsterpartiet ................................... 34

KF § 202

Svar på - motion om ny högstadieskola från Vänsterpartiet ................................ 36

KF § 203

Svar på - motion om filter för pornografi i kommunens nät och datorer från
Centerpartiet ......................................................................................................... 38

KF § 204

Svar på - Motion om folkhälsobudget ................................................................... 40

KF § 205

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ................................................. 41

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 206

Revidering Reglemente för Krisledningsnämnden................................................ 42

KF § 207

Revidering av bolagsordningen för AB Strömstadsgaragen .................................. 43

KF § 208

Anmälningsärende: Budget 2020 för Västra Götalandsregionen ......................... 44

KF § 209

Fråga till Ronnie Brorsson, ordförande i Strömstadslokaler ................................. 45

KF § 210

Fråga till Kent Hansson, kommunstyrelsens ordförande, från Centerpartiet....... 46

KF § 211

Avsägelse från Jennie Persson som ersättare i Kommunfullmäktige ................... 47

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0162

KF § 179

Ändring av föredragningslistan

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna förslag till ändring i ärendelistan.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår följande ändringar på ärendelistan.
1. Avsägelse som ersättare i Kommunfullmäktige
2. Fråga till ordförande i Strömstadslokaler från Centerpartiet
3. Fråga från kommunstyrelsens ordförande från Centerpartiet

Beslutsgång

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

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
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0031

KF § 180

Information om Strömstad in light

Kommunfullmäktiges beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Miljöstrateg Maria Aronsson informerar om Strömstad in light som äger rum den
1 november 2019 och presenterar programmet.

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
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0031

KF § 181

Information om Kosterhavets nationalpark

Kommunfullmäktiges beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Nationalparkschef Anders Tysklind berättar om 10 år med Kosterhavets
nationalpark samt om samverkan- och utvecklingsprojekt.

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
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0506

KF § 182

Medborgarförslag om handikappanpassning
av lekplats i centrala Strömstad

Kommunfullmäktiges beslut

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Jenny Karlsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon uppger att det
saknas en lekplats för alla, oavsett funktionsvariation eller inte. Hon önskar
handikappsanpassning av lekplatserna i centrala Strömstad.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) med instämmande från Åsa Torstensson (C) yrkar på att
överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning och att
ärendet sedan tas tillbaka till Kommunfullmäktige för beslut. Tekniska nämnden
uppdras att titta på alla lekplatser i Strömstads som alternativ för anpassning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunfullmäktiges presidiums förslag mot Marielle Alvdals
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges
presidiums förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för presidiets förslag och Nej-röst för Marielle Alvdals förslag.

Omröstningsresultat

Med 30 ja-röster för presidiets förslag mot 9 nej-röster för Marielle Alvdals förslag
beslutar Kommunfullmäktige enligt presidiets förslag.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

Nr Ledamot
Kent Hansson
Mikael Cederbratt
Mattias Gustafsson
Lars Tysklind
Åsa Torstensson
Lena Martinsson
Muhyettin Aslan
Marie Edvinsson
Kristiansen
Fredrik Eriksson
Lars Åke Karlgren
Marie Rask
Karla Valdivieso
Kerstin Karlsson
Jörgen Molin
Mats Granberg
Ulf Johansson
Marielle Alvdal
Helene Andersson Novela
Dag Wersén
Mette H Johansson
Anna-Lena Carlsson
Anders Ekström
Bengt Simonsson Fröjd
Morgan Gustafsson
Merry Johansson
Bengt-Göran Bergstrand
Mia Öster
Leif Andersson
Hans-Robert Hansson
John Johansson
Bengt Bivrin
Simone Fischer
Ligia Morales Ahlgren
David Holgersson
Sven Nilsson
Lena Sundberg
Elisabeth Johansson
Tore Lomgård
Ronnie Brorsson
Summa

Justerandes signatur

Parti Nr Ersättare
S
M
SD
L
C
S
KD
M
SD
V
S
MP
L
M
S
SD
FI
S
M
L
C
KD
S
SD
S
M
V
S
L
SD
MP
M
S
KD
SD
S
C
C
S

Parti Ja Nej Avstår
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

Andreas Nikkinen

MP

Sanja Lilli Gohlke

SD

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Johanna Ekeroth

Rose-Marie Fagerberg

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

S

KD

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
30

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

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej
Nej
9

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

Beslutet skickas till
Jenny Karlsson
Tekniska nämnden
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0534

KF § 183

Medborgarförslag om att skapa en vacker
entré till Strömstad vid E6

Kommunfullmäktiges beslut

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Anna Sanglert har inkommit med ett medborgarförslag om att skapa en vacker
entré till Strömstad vid avfarten från E6.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet.

Beslutet skickas till
Anna Sanglert
Tekniska nämnden
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0454

KF § 184

Avsägelse från Lars Strandlund (KD) som
ersättare i Tekniska nämnden

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Lars Strandlund (KD) entledigande från uppdragen som ersättare i
Tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet

Lars Strandlund (KD) har lämnat in en begäran om att bli entledigad från
uppdraget som ersättare i Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Lars Strandlund (KD)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Lars Strandlund (KD) entledigande från uppdragen som ersättare i
Tekniska nämnden.

Beslutet skickas till

Lars Strandlund
Tekniska nämnden
HR-avdelningen; support.hr@stromstad.se
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0454

KF § 185

Val av ersättare i Tekniska nämnden

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Stein Rukin (KD) som ny ersättare i Tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Tekniska nämnden efter Lars
Strandlund (KD) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Anders Ekström (KD) föreslår att Stein Rukin (KD) utses som ny ersättare i
Tekniska nämnden.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Stein Rukin
Tekniska nämnden
Nämndsekreterare Ulla Hedlund
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0485

KF § 186

Avsägelse från Jan Vidar Seljegren i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
valnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Jan-Vidar Seljegren (S) entledigad från uppdragen som ersättare i
Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen och vice ordförande i
Valnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Jan-Vidar Seljegren (S) har lämnat in en begäran om att bli entledigad från
uppdragen som ersättare i Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen
och vice ordförande i Valnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Jan-Vidar Seljegren (S)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Jan-Vidar Seljegren (S) entledigad från uppdragen som ersättare i
Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen och vice ordförande i
Valnämnden.

Beslutet skickas till

Jan-Vidar Seljegren
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0485

KF § 187

Val av ersättare i Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Peter Sövig (S) till ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Jan-Vidar
Seljegren (S) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mats Granberg (S) föreslår att Peter Sövig (S) utses till ny ersättare i
Kommunstyrelsen.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Peter Sövig
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0485

KF § 188

Val av vice ordförande i Valnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Roy Andersson (S) ill ny vice ordförande i Valnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny vice ordförande i Valnämnden efter Jan-Vidar
Seljegren (S) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mats Granberg (S) föreslår att Roy Andersson (S) utses till ny vice ordförande i
Valnämnden.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Roy Andersson
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0501

KF § 189

Avsägelse från Bengt Simonsson Fröjd (S)
som ordförande i AB Strömstads badanstalt

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Bengt Simonsson Fröjd (S) entledigande från uppdraget som
ordförande i AB Strömstad Badanstalt.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Simonsson Fröjd (S) har lämnat in en begäran om att bli entledigad från
uppdraget som ordförande i AB Strömstads badanstalt.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Bengt Simonsson Fröjd (S)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Bengt Simonsson Fröjd (S) entledigande från uppdraget som
ordförande i AB Strömstad Badanstalt.

Beslutet skickas till

Bengt Simonsson Fröjd
HR-avdelningen
AB Strömstad Badanstalt
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0501

KF § 190

Val av ordförande i AB Strömstads Badanstalt

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Roy Andersson (S) till ny ordförande i AB Strömstad Badanstalt.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse nyordförande i AB Strömstad Badanstalt efter
Bengt Simonsson Fröjd (S) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mats Granberg (S) föreslår att Roy Andersson (S) utses som ny ordförande i AB
Strömstad Badanstalt.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Roy Andersson
HR-avdelningen
AB Strömstad Badanstalt
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0565

KF § 191

Avsägelse från Kent Hansson (S) som
ersättare i Strömstadslokaler

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Kent Hansson (S) entledigande från uppdraget som ersättare i AB
Strömstadslokaler.

Sammanfattning av ärendet

Kent Hansson (S) har lämnat in en begäran om att bli entledigande från uppdraget
som ersättare i AB Strömstadslokaler.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Kent Hansson (S)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Kent Hansson (S) entledigande från uppdraget som ersättare i AB
Strömstadslokaler.

Beslutet skickas till

Kent Hansson
AB Strömstadslokaler
Kjell Andersson
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0565

KF § 192

Val av ersättare i Strömstadslokaler

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Ulf Gustafsson (S) som ny ersättare i AB Strömstadslokaler.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i AB Strömstadslokaler efter Kent
Hansson (S) som har avgått från uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mats Granberg (S) föreslår att Ulf Gustafsson (S) utses som ny ersättare i AB
Strömstadslokaler.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Ulf Gustafsson
AB Strömstadslokaler
Kjell Andersson
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0531

KF § 193

Avsägelse från Christer Almén som ledamot i
Strömstadslokaler

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Christer Almén (S) entledigande från uppdraget som ledamot i AB
Strömstadslokaler.

Sammanfattning av ärendet

Christer Almén (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i AB Strömstadslokaler.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Christer Almén (S)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Christer Almén (S) entledigande från uppdraget som ledamot i AB
Strömstadslokaler.

Beslutet skickas till

Christer Almén
AB Strömstadslokaler
Kjell Andersson
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0531

KF § 194

Val av ledamot i Strömstadslokaler

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Kent Hansson (S) som ny styrelseledamot i AB Strömstadslokaler.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i AB Strömstadslokaler efter
Christer Almén (S) som har avgått från uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mats Granberg (S) föreslår att Kent Hansson (S) utses till ny styrelseledamot i AB
Strömstadslokaler.

Beslutsgång

Ordförande frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt Mats Granbergs
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Kent Hansson
AB Strömstadslokaler
Kjell Andersson
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0166

KF § 195

Val av 3 nämndemän

Kommunfullmäktiges beslut

att välja Anne-Lise Lindmark, Leif Andersson och Rose-Marie Fagerberg till
nämndemän vid tingsrätten.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har fått beslut från Uddevalla tingsrätt att vi har att utse 7
nämndemän för åren 2020-2023. Partierna erbjöds att fram till 15 maj 2019 att
inkomma med nomineringar. Fyra nomineringar inkom. Dessa fyra valdes vid
kommunfullmäktige den 18 juni 2019. Vid samma möte förlängdes
nomineringstiden till de resterande tre platserna till den 15 augusti 2019. 7
nomineringar har inkommit.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2019-09-10 § 24

Valberedningens förslag till beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att välja Anne-Lise Lindmark, Leif Andersson och Rose-Marie Fagerberg till
nämndemän vid tingsrätten.

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
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0438

KF § 196

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om
Fairtradearbetet

Kommunfullmäktiges beslut

att notera frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Lars-Åke Karlgren (V) har inkommit med följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande Kent Hansson:
I ganska exakt 10 år har Strömstad varit en Fairtrade City. Styrgruppens arbete har
hämmats av små eller inga resurser. Efter flera års arbete fick styrgruppen en liten
budget på 10 000 kr att hantera för sitt opinionsarbete. Nästan genast infördes en
årsavgift som styrgruppen innebar exakt 10 000 kr. Styrgruppens arbete var
därmed tillbaka på en nollbudget.
När Strömstad ansökte om certifiering gjordes det av ett enigt
kommunfullmäktige. Nu har några partier försvunnit och andra har tillkommit.
Många av Strömstads handlare har ökat försäljningen av fairtrade-produkter men
nästan ingen från näringslivet deltar i styrgruppsarbetet. Kommunen har ställt upp
med arbetstid för tjänstemän.
Styrgruppen behöver en budget på 20 000 kr och fortsatt tjänstemannatid för att
kunna bedriva ett bra opinionsarbete.
Hur ska Fairtrade City-arbetet utvecklas under mandatperioden?
Vilka finansiella resurser ska avsättas?
Hur mycket tjänstemannatid ska avsättas?
Hur ska arbetet styras politiskt?
Kent Hansson svarar: Medlemskapet ligger kvar, men enligt den uppgift som han
fått finns det idag inga aktiva organisationer eller företag i styrgruppen. Det finns
en större grupp som räknas som styrgrupp, men bara ett fåtal personer har
deltagit på mötena de senaste åren. Näringsliv och organisationer har inte deltagit
alls. Det är ju inte bra och då undrar man ju verkligen om det finns ett intresse för
fortsatt arbete för det här projektet. Fairtrade City bygger på att det är kommun,
näringsliv och föreningar i samverkan som är pådrivande krafter. Det behöver
göras ett omtag kring fortsättningen av fairtradearbetet. Samordningsansvaret
ligger på styrgruppen och till sin hjälp har man kommunens miljöstrateg. En
budgetpost på 10 000 kr som i sin helhet äts upp av en årlig medlemsavgift
innebär att handlingsutrymmet för lokalt arbete saknas och det behöver justeras.
Ytterligare 10 000 kr kommer att avsättas i 2020 års budget för detta arbete och
kommer att finnas till förfogande under förutsättning att det görs en nystart i
arbete.
Lars-Åke Karlgren tackar för, som han tolkar, ett positivt svar och hoppas
att styrgruppen kommer igång.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

Beslutsunderlag

Fråga från Lars-Åke Karlgren (V)

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
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0544

KF § 197

Fråga till ordföranden i Tekniska nämnden
om kommunens cykelplan

Kommunfullmäktiges beslut

att notera frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en fråga till Tekniska nämndens ordförande.
Frågan gäller kommunens cykelplan.
Under förra mandatperioden tog Tekniska förvaltningen fram en cykelplan.
Miljöpartiet motionerade om detta behov redan 2011. Cykelplanen lades fram för
Tekniska nämndens arbetsutskott redan på årets första möte, men den har ännu
inte nått nämnden – och därmed inte fullmäktige. Arbetet med cykelplanen
utfördes till stor del av konsulter och delfinansierades av Folkhälsorådet. Den har
således kostat kommunen en del skattepengar.
Under budgetdebatten i juni kunde inte kommunalrådet, på min fråga, ge besked
om när cykelplanen kommer till fullmäktige. Men uttryckte att han, som ivrig
cyklist, också önskar att den kommer hit.
Fråga: När kommer kommunfullmäktige att få behandla cykelplanen?
Tekniska nämndens ordförande Ulf Gustafsson (S) svarar: Arbetet med
cykelplanen har utförts av konsulter och kostar kommunen skattepengar. Tyvärr
är den också ett exempel på att det inte alltid är bra att använda externa
konsulter. När vi fick cykelplanen till arbetsutskottet var den i vissa delar så
undermålig att den behöver göras om innan den är ett dokument värdigt att
skickas till kommunfullmäktige och detta jobb pågår. Han kan idag inte exakt ange
när cykelplanen kommer till fullmäktige eftersom Gatuavdelningen jobbar med
planen just nu. Exempel på vad de reagerade på i konsulternas jobb var att de drar
en massa slutsatser på ett statistiskt underlag av 22 personer som är ganska litet.
Han uppger att cykelvägen från Röd, med tunnel under Ringvägen, som betjänar
skolorna Odelsberg och Strömstiernaskolan saknas i planen. När de kommer till de
rekommenderade åtgärderna så lägger planen ett antal sådana med en
prioritering där de fyra högst prioriterade åtgärderna är 6 stycken upphöjda gångoch cykelöverfarter på Trafikverkets väg Ringvägen. Den fjärde är att Karlsgatan
ska göras om till gång- och cykelfartsområde, lika med hastighet max 9 km/timme.

Beslutsunderlag

Fråga från Bengt Bivrin (MP)

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
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0440, KS/2019-0441, KS/2019-0482
KS/2019-0481, KS/2019-0507, KS/2019-0515
,

KF § 198

Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad från
Vänsterpartiet, KS/2019-0440
2. Motion om att bygga solcellspark på Bastekärr från Vänsterpartiet, KS/20190441
3. Motion om ängsmarker från Miljöpartiet, KS/2019-0482
4. Motion om att det utreds vilka följderna skulle bli för kommunens
bostadsförsörjning med hyreslägenheter, ekonomi och relevanta förhållanden i
övrigt, vid försäljning av delar av AB Strömstadsbyggens fastighetsinnehav,
KS/2019-0481
5. Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande fortbildning,
till alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i
Strömstad - från Centerpartiet, KS/2019-0507
6. Motion om översyn av organisation och ansvarsfördelning inom Strömstads
kommun från Liberalerna, KS/2019-0515

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att remittera samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning.

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
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0115

KF § 199

Svar på - Motion om sammanställning på
samtliga föreningar/organisationer/projekt
där Strömstads kommun medverkar med
bidrag, stöd och personalinsatser.

Kommunfullmäktiges beslut
att bifalla punkt 1-4 samt

att avslå punkt 5 då det arbetet är oerhört omfattande och resurskrävande samt
medför stora svårigheter att besvara på ett adekvat sätt
att kommunledning/nämnder och förvaltningar ska granska samtliga engagemang
och nyttan av engagemangen med återkoppling inför budget för år 2021, allt
enligt styrmodell för Strömstads kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14.

Sammanfattning av ärendet

En motion inkom från Kristdemokraterna, 2019-02-01, där de yrkar
1. att få en sammanställning på samtliga föreningar/organisationer/projekt där
Strömstads kommun medverkar med bidrag, avgifter, stöd och personalinsatser
2. att få en redovisning av respektive förenings och projekts måluppfyllelse
3. att få en redovisning av totala årliga direkta kostnader för kommunen i dels
kontantbidrag dels andra bidrag såsom t.ex. arbetsinsatser
4. att få en redovisning över vilka krav kommunen ställer när kommunen går med
i projekt/föreningar, samt
5. att få en redovisning av vad resultatet av dessa projekt blivit för vår kommun
och våra kommuninvånare och de direkt och indirekt använda skattemedlen.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en sammanställning som bygger på
inlämnade uppgifter från respektive förvaltning. Fokus ligger på bidrag, stöd och
avgifter till föreningar och nätverk samt projektmedverkan under 2018.
Sammanställningen utgår från nio rubriker och redovisar bl.a. syfte, mål
och kostnader.
Bakom beslut om deltagande i nätverk och föreningar så är det förvaltningarnas
behov och nytta av respektive nätverk för sin ordinarie verksamhet, som ligger till
grund för deltagandet, t.ex. behov av omvärldsbevakning, kunskapsutbyten och
inspiration för verksamhetsutveckling. Många nätverk bidrar genom samverkan
till ett effektivare resursutnyttjande för berörd verksamhet, t.ex. genom
gemensamma remissvar. När det gäller kommunens deltagande i regionala
nätverk och projekt, så sker dessa genom beslutade avtal där politiken är delaktig,
tex Fyrbodals Kommunalförbund, Kommunakademin Väst, Tillväxt Norra Bohuslän
samt Svinesundskommittén.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-28 § 113
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 183
Tjänsteskrivelse från Helene Evensen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-13 § 94
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 89
Motion från Kristdemokraterna, 2019-02-01
Bilaga 1. Sammanställning projekt 2018
Bilaga 2. Sammanställning stöd, bidrag föreningar 2018
Bilaga 3. Sammanställning kostnader Fyrbodals kommunförbund 2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att bifalla punkt 1-4 samt
att avslå punkt 5 då det arbetet är oerhört omfattande och resurskrävande samt
medför stora svårigheter att besvara på ett adekvat sätt
att kommunledning/nämnder och förvaltningar ska granska samtliga engagemang
och nyttan av engagemangen med återkoppling inför budget för år 2021, allt
enligt styrmodell för Strömstads kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14.

Beslutet skickas till

Kristdemokraterna genom Anders Ekström
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

30 (47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0051

KF § 200

Svar på - Motion om att fira och
uppmärksamma att demokratin fyller 100 år!

Kommunfullmäktiges beslut

att bifalla motionen om att uppmärksamma att demokratin fyller 100 år genom
att uppmärksamma demokratin 100 år i kommunfullmäktige vid lämpliga tillfällen
och ge kommunfullmäktiges presidie i uppdrag att ta fram ett översiktligt
demokratiprogram fram till 2022.
att varje parti i kommunfullmäktige erbjuds möjlighet att hålla en
presentation om demokratiutveckling.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet har inkommit med en motion där de förslår:
att firandet av demokratins 100 år genomförs med Strömstads
Kommunfullmäktige som utgångspunkt genom återkommande programpunkter
vid Kommunfullmäktiges sammanträden fram till och med 2022,
att Kommunfullmäktiges presidie ges i uppdrag att ansvara för framtagande av ett
övergripande demokratiprogram och genomförande för perioden fram till 2022.
Sveriges riksdag har som framgår av motionen, beslutat att vid återkommande
tillfällen fram till år 2022 fira 100 år av demokratiskt styre i Sverige.
Motionärernas förslag är att även Strömstad tar fram ett program och planerar
för att ge den viktiga styrelseformen erforderlig uppmärksamhet under perioden.
Kommunfullmäktiges öppna möten lyfts fram som en viktig arena.
Motionen föreslås bifallas som ett led i befintliga ambitioner om ökad insyn och
utveckling av lokal demokrati och beslutsfattande. Bland annat pågår
utvecklingsarbete för ökat engagemang bland ungdomar. I samarbete med
Strömstad Gymnasium genomförs bland annat demokratidagar, studiebesök och
andra aktiviteter efter förfrågan från skolan. Ett översiktligt program som
beskriver planerade och tillkommande aktiviteter kan tas fram för att tillmötesgå
motionens syfte.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-28 § 114
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 184
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-24
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-13 § 92
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-14 § 85
Motionen

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen om att uppmärksamma att demokratin fyller 100 år genom
att uppmärksamma demokratin 100 år i kommunfullmäktige vid lämpliga tillfällen
och ge kommunfullmäktiges presidie i uppdrag att ta fram ett översiktligt
demokratiprogram fram till 2022.

Förslag till beslut under sammanträdet

Elisabeth Johansson (C) yrkar på ett tillägg i att-sats tre till:
att uppmärksamma demokratin 100 år i kommunfullmäktige vid lämpliga tillfällen
och ge kommunfullmäktiges presidie i uppdrag att ta fram ett översiktligt
demokratiprogram fram till 2022 och presenterar det på kommunfullmäktige den
12 december 2019 .
Elisabeth Johansson (C) yrkar även på en tilläggsattsats:
att varje parti i kommunfullmäktige erbjuds möjlighet att hålla en
presentation om demokratiutveckling.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att så sker.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Elisabeth
Johanssons tilläggsyrkande på attsats tre och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag och Nej-röst för Elisabeth Johanssons förslag.

Omröstningsresultat

Med 20 ja-röster för avslag, 18 nej-röster för Elisabeth Johanssons förslag och en
som avstod så beslutar kommunfullmäktige att avslå Elisabeth Johanssons
tilläggsyrkande på attsats tre.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

Nr Ledamot
Kent Hansson
Mikael Cederbratt
Mattias Gustafsson
Lars Tysklind
Åsa Torstensson
Lena Martinsson
Muhyettin Aslan
Marie Edvinsson
Kristiansen
Fredrik Eriksson
Lars Åke Karlgren
Marie Rask
Karla Valdivieso
Kerstin Karlsson
Jörgen Molin
Mats Granberg
Ulf Johansson
Marielle Alvdal
Helene Andersson Novela
Dag Wersén
Mette H Johansson
Anna-Lena Carlsson
Anders Ekström
Bengt Simonsson Fröjd
Morgan Gustafsson
Merry Johansson
Bengt-Göran Bergstrand
Mia Öster
Leif Andersson
Hans-Robert Hansson
John Johansson
Bengt Bivrin
Simone Fischer
Ligia Morales Ahlgren
David Holgersson
Sven Nilsson
Lena Sundberg
Elisabeth Johansson
Tore Lomgård
Ronnie Brorsson
Summa

Justerandes signatur

Parti Nr Ersättare
S
M
SD
L
C
S
KD
M
SD
V
S
MP
L
M
S
SD
FI
S
M
L
C
KD
S
SD
S
M
V
S
L
SD
MP
M
S
KD
SD
S
C
C
S

Parti Ja Nej Avstår
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja

Andreas Nikkinen

Sanja Lilli Gohlke

MP

SD

Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Johanna Ekeroth

S

Ja
Ja

Rose-Marie Fagerberg

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

KD

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Avstår
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
20 18

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

1

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Elisabeth
Johanssons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

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
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0192

KF § 201

Svar på - Motion om landsbygdsflikar från
Vänsterpartiet

Kommunfullmäktiges beslut

att avslå motionen om landsbygdsflikar på kommunens webbplats med
hänvisning till att förslagets syfte i allt väsentligt kan tillgodoses inom befintlig
struktur.

Sammanfattning av ärendet

Vänsterpartiet har genom Mia Öster lagt fram en motion om utveckling av
kommunens webbplats www.stromstad.se med lokala flikar där lokalsamhällenas
särdrag och aktuella projekt beskrivs. Förslaget ses som vällovligt och det är viktigt
att sprida information om hela Strömstads kommun, samt på landsbygdens och
lokalsamhällenas potential som livsmiljö för nya Strömstadsbor. En rättvisande
och aktuell beskrivning av utvecklingen i lokalsamhällena på egna flikar bedöms
dock inte kunna göras med befintliga resurser. Motionärens syfte bedöms dock
kunna tillgodoses inom befintlig struktur på webbplatsen. Dels via utökade
skrivningar om Strömstads kommun som geografiskt område, dels i samband med
information om aktuella utvecklingsprojekt. Lokala hembygdsföreningar och
samhällsföreningar kan därtill sedan en tid själva marknadsföra lokala
evenemang, öppna möten etc i den evenemangskalender som finns tillgänglig från
startsidan www.stromstad.se

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-28 § 115
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 185
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-24
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-08
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-28 § 100
Motionen

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen om landsbygdsflikar på kommunens webbplats med
hänvisning till att förslagets syfte i allt väsentligt kan tillgodoses inom befintlig
struktur.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mia Öster (V) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mia Östers
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till
Mia Öster
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2018-0153

KF § 202

Svar på - motion om ny högstadieskola från
Vänsterpartiet

Kommunfullmäktiges beslut

att avslå motionen då kommunen inte har någon avsikt att bygga en ny
högstadieskola under mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet

Vänsterpartiet, genom Sten Brodén, har lämnat in en motion gällande
kommunens högstadieskola. I motionen föreslår partiet att Strömstads kommun
beslutar om att bygga en ny högstadieskola och att arbetet ska påbörjas under
mandatperioden 2019-2022.
AB Strömstadslokaler har under de senaste åren gjort stora investeringar i
fastigheten i form av nytt ventilationssystem, bergvärme, slöjd- och
hemkunskapssalar, samt multiarena för att lägga grunden för en långsiktig och
hållbar högstadieskola. Det fortsatta planeringsarbetet gällande
Strömstiernaskolan kommer inkludera skolans långsiktiga behov av
ändamålsenliga lokaler.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-28 § 116
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 186
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-06-25 § 56 med underlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 105
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-27 § 26
Motionen

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då kommunen inte har någon avsikt att bygga en ny
högstadieskola under mandatperioden.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bengt Bivrin (MP) yrkar bifall till motionen.

Mikael Cederbratt (M) med instämmande från Mats Granberg (S) yrkar avslag på
motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

Beslutet skickas till
Vänsterpartiet
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

38 (47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2018-0428

KF § 203

Svar på - motion om filter för pornografi i
kommunens nät och datorer från
Centerpartiet

Kommunfullmäktiges beslut
att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktigeledamoten Elisabeth Johansson (C) lämnade den 17
september 2018 in en motion där hon yrkar
att det snarast tas fram filter eller annan teknisk lösning som omöjliggör att det på
de enheter som tillhör Strömstad Kommun går att komma åt pornografiska sidor,
samt på egna privata enheter komma åt dessa sidor när man använder
kommunens nät
att elevernas enheter, från förskoleklass till gymnasiet, prioriteras i detta arbete.
Kommunfullmäktige behandlade motionen den 13 december 2018 och beslutade
då att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen behandlade motionen 10 april 2019 och beslutade då att
föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning
till vidtagna åtgärder. Motionen remitterades därefter till Barn- och
utbildningsnämnden.
Enligt tjänsteutlåtandet från kommunledningsförvaltningen har IT-enheten
vidtagit åtgärder som ligger i linje med motionären Elisabeth Johanssons
yrkanden. Det finns redan ett filter sedan några år tillbaka, men har med
anledning av motionen gjort en genomgång av filtret. Med ny teknik har ITenheten stärkt skyddet i kommunens datanät för att ytterligare förhindra
webtrafik till sidor som innehåller pornografiskt innehåll.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att IT-enheten stärkt det
tekniska skyddet kring webtrafiken i kommunens olika datornät och har inget
ytterligare att tillägga kring detta. Mot bakgrund av detta föreslås nämnden att
ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-28 § 117
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 187
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-06-25 § 54
Tjänsteskrivelse av Lisbeth Lunneryd
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 72
Tjänsteskrivelse från IT-chef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-13 § 43
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 47
Motionen

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Elisabeth Johansson (C) med instämmande från Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Elisabeth Johansson
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0332

KF § 204

Svar på - Motion om folkhälsobudget

Kommunfullmäktiges beslut
att avslå motionen

Beslutsmotivering

En uppräkning har redan gjorts och ett avtal har skrivits enligt intentioner i
motionen.

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna Strömstad inkom med motion där de föreslår:
att Strömstads kommun, skyndsamt, förhandlar med Hälso- och
sjukvårdsnämnden om ett nytt avtal från och med 1 januari 2020 med syfte att
öka anslaget till Folkhälsorådet med 50 % (vilket skulle motsvara 1.200.000 kr år
2020) och fortsättningsvis indexuppräknas varje år.
att Strömstads kommun ökar sitt ansvar för folkhälsan i budgetarbetet i enlighet
med avtalet och att kommunen tillskjuter lika mycket som Hälso- och
sjukvårdsnämnden gör enligt det nya avtalet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-28 § 118
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 182
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motionen
Samverkansavtal 2016-2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen

Beslutet skickas till
Liberalerna
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0552

KF § 205

Interpellation till kommunstyrelsens
ordförande

Kommunfullmäktiges beslut

att notera interpellationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Elisabeth Johansson (C) har inkommit med en interpellation där hon ställer fråga
till kommunstyrelsens ordförande: När kommer kommunstyrelsens ordförande ge
besked om Strömstads badhus ska stängas.
Kent Hansson (S) har svarat att han inte kan ge ett exakt svar på frågan eftersom
de i dagsläget inte har ett tillräckligt bra underlag för att kunna bedöma vilket
alternativ som är mest fördelaktigt, dvs renovering av Strömstads badhus eller en
lösning i form av en ny anläggning inom ramen för Myrenprojektet.
Kommunen fick under våren en förfrågan från exploatören av Myrenområdet om
det fanns intresse att finna samverkansformer eftersom det kommande
hotellbygget kommer att inrymma en simhall, äventyrsbad och gym.
Det är ingen lätt fråga att ta ställning till, men eftersom exploatören i
Myrenprojektet har för avsikt att satsa på en simhall, äventyrsbad och gym även
om kommunen inte är involverad så kommer det att innebära en betydande
konkurrens mot Strömstads badanstalts verksamhet.
Att stå utanför ett samarbete med exploatören i Myren utan att ha utrett frågan
grundligt och ha ett kvalitetssäkrat beslutsunderlag tycker vi inte är något
alternativ, vilket ett enigt kommunstyrelsens arbetsutskott står bakom.
Med hänsyn till ovanstående har samtal inletts med exploatören för
Myrenprojektet för att utreda om det finns möjligheter för att skapa ett betydligt
bättre utbud för kommuninvånare och besökare till en rimlig kostnad än vad en
renovering av Strömstads badhus skulle ge.
Han är väl medveten om problematiken på badhuset och det jobbas aktivt på att
ta fram ett jämförande ekonomiskt underlag som kan leda till att beslut fattas.
Slutligt besked om Badhuset kommer att ske efter en dialog med exploatören för
projektet på Myren och när ekonomiskt underlag är framme och är
kvalitetssäkrat. Förhoppningsvis är underlag till beslut framme runt årsskiftet.

Beslutsunderlag

Interpellation från Elisabeth Johansson (C)
Svar från Kent Hansson (S)

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
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0451

KF § 206

Revidering Reglemente för
Krisledningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

att anta reviderat förslag till reglemente för Krisledningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Reglementet för Krisledningsnämnden behöver revideras dels på grund av den
nya Kommunallagen (2017:725) och dels på grund av en formulering gällande
nämndens ikraftträdande, vilken länsstyrelsen lämnat synpunkter på vid sitt
tillsyns- och uppföljningsbesök 2018.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-28 § 112
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 180
Tjänsteskrivelse av Peter Dafteryd
Förslag till Reglemente för Krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta reviderat förslag till reglemente för Krisledningsnämnden

Beslutet skickas till

Ledamöter och ersättare i Krisledningsnämnden
Krisberedskapssamordnare
Kommundirektör
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0503

KF § 207

Revidering av bolagsordningen för AB
Strömstadsgaragen

Kommunfullmäktiges beslut

att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsgaragen.

Sammanfattning av ärendet

Strömstadsgaragen AB har gjort Strömstads kommun uppmärksam på att det står
fel i den av Kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen av datum 2018-04-26.
Antalet aktier enligt § 7 i bolagsordningen (lägst 100 och högst 400)
överensstämmer ej med bolagets aktiebok. Antalet aktier i bolaget idag är
50 000 st.
Bolagsordningen § 7 bör ändras till;
Antalet aktier ändras till att vara lägst 50 000 och högst 200 000.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-28 § 120
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 202
Tjänsteskrivelse från Kjell Andersson, AB Strömstadsgaragen
Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige 2018-04-26 § 47

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsgaragen.

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
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0119

KF § 208

Anmälningsärende: Budget 2020 för Västra
Götalandsregionen

Kommunfullmäktiges beslut

att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärende

Regionsfullmäktiges beslut 2019-06-10 § 135, Budget 2020 för Västra
Götalandsregionen (KS/2019-0465)

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
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0558

KF § 209

Fråga till Ronnie Brorsson, ordförande i
Strömstadslokaler

Kommunfullmäktiges beslut

att notera frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Torstensson (C) har inkommit med en fråga till Ronnie Brorsson, ordförande
Strömstadslokaler.
Förra mandatperioden beslöt Kommunfullmäktige att bygga ett multifunktionellt
kök i delar av fastigheten Mekanikerns lokaler för att det finns ett stort behov av
ett funktionellt modernt kök. Genomförandet av byggnationen av nytt kök
brådskar då kommunens nuvarande tillagningskök, på Strömstiernaskolan och på
Sjukhuset, inte uppfyller dagens krav för livsmedelsproduktion.
Frågan lyder: Har Strömstadslokaler upphandlat byggnation av multifunktionellt
kök och inlett byggnationen av nytt tillagningskök med placering på fastigheten
Mekanikern?
Ronnie Brorsson svarar: Nej, ingen upphandling pågår. Enbart projektering pågår.

Beslutsunderlag

Fråga från Åsa Torstensson (C)

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
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0559

KF § 210

Fråga till Kent Hansson, kommunstyrelsens
ordförande, från Centerpartiet

Kommunfullmäktiges beslut

att notera frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Anna-Lena Carlsson (C) har inkommit med en fråga till Kent Hanson,
Kommunstyrelsens ordförande.
Den 14 mars fattade Socialnämnden beslut om att IFO skulle samlokaliseras i
lokaler på Surbrunnsgatan 13 och gav förvaltningen i uppdrag att gå vidare med
arbetet utifrån förslag. Anledningen till beslutet var att nuvarande lokaler inte är
tillräckliga utifrån arbetsmiljö och säkerhetsperspektiv. Den 22 augusti fanns
kontrakt färdigt för undertecknande efter att socialnämnden delegerat rätten att
teckna hyreskontrakt med Västfastigheter på Surbrunnsgatan 13 i enlighet med
tidigare fattat beslut. Efter detta har kommunstyrelsens ordförande hindrat att
kontraktet skrivs under.
Fråga: Om Kommunstyrelsens ordförande anser det försvarbart att Individ- och
Familjeomsorgen inte kommer in i säkra och trygga lokaler.
Kent Hansson svarar: Han uppger att Anna-Lena Carlsson mycket väl visste
anledningen till varför de ville att de skulle vänta med att skriva under kontraktet
med Västfastigheter. Han uppger att det är väl vid det här laget känt att han
framställt till Västra Götalandsregionen om en dialog om möjligheten för
kommunen att överta sjukhusfastigheten. De hade i början av september ett
första möte med Västfastigheter och de ville inte att något hyreskontrakt skulle
skrivas under innan de haft det mötet. Socialförvaltningen hade förhandlat fram
ett femårigt avtalsförslag, vilket de hade synpunkter på, framför allt när det gällde
kontraktslängden. Uthyrningsgraden och kontraktslängderna påverkar i allra
högsta grad priset på fastigheterna. Mötet med Västfastigheter resulterade i att
ett kortare hyreskontrakt förhandlades fram samt att den av Socialförvaltningen
planerade inflyttningen kunde ske enligt plan. Så svaret är att självklart ska våra
verksamheter bedriva sin verksamhet i ändamålsenliga lokaler så långt det är
möjligt. Han är övertygad om att den här lösningen med att samlokalisera
verksamheten är en bra verksamhetsmässig bedömning och han önskar dem lycka
till i de nya lokalerna.

Beslutsunderlag

Fråga från Anna-Lena Carlsson (C)

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
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

47 (47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KS/2019-0553

KF § 211

Avsägelse från Jennie Persson som ersättare i
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Jennie Persson (L) entledigande från uppdraget som ledamot i
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Jennie Persson (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Jennie Persson (L)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att bevilja Jennie Persson (L) entledigande från uppdraget som ledamot i
Kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Jennie Persson
Länsstyrelsen
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

