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Kommunfullmäktige
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Övriga närvarande

Övriga deltagare

Justerandes signatur

Niclas Samuelsson, hamnchef, § 243
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0162

KF § 236

Ändring av föredragningslistan

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna förslaget till ändring av ärendelistan.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att följande tre ärenden läggs till på ärendelistan
1. Avsägelse från Jörgen Molin (M) som ersättare i Socialnämnden
2. Avsägelse från Linda Nordin (FI) som ersättare i AB Strömstads Badanstalt
3. Inval av ny ersättare i AB Strömstads Badanstalt

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0709

KF § 237

Avsägelse som ersättare i Socialnämnden
från Jörgen Molin (M)

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Jörgen Molins (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i
Socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Jörgen Molin (M) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i
Socialnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Jörgen Molin (M)

Beslutet skickas till

Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se
HR-avdelningen
Jörgen Molin (M)
Diarie

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0719

KF § 238

Avsägelse som ersättare i AB Strömstads
badanstalt från Linda Nordin (FI)

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Linda Nordins (FI) avsägelse från uppdraget som ersättare i AB
Strömstads badanstalt.

Sammanfattning av ärendet

Linda Nordin (FI) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i AB
Strömstads badanstalt.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Linda Nordin (FI)

Beslutet skickas till

AB Strömstads badanstalt
HR-avdelningen
Linda Nordin (FI)
Diarie

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7 (43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0719

KF § 239

Val av ny ersättare i AB Strömstads
badanstalt

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Sonia Kamrani (FI) som ny ersättare i AB Strömstads Badanstalt.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i AB Strömstads Badanstalt efter
Linda Nordin (FI) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) föreslår att Sonia Kamrani (FI) utses som ny ersättare i AB
Strömstads Badanstalt.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

AB Strömstads Badanstalt
HR-avdelningen
Sonia Kamrani
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0662

KF § 240

Medborgarförslag om att kommunen köper
eller använder befintliga bostäder för att
hyra ut till lärare som kan tänka sig att jobba
i Strömstad

Kommunfullmäktiges beslut

att överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning och beslut.
att ge delegation till Kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att
kommunen köper eller använder redan befintliga bostäder för att hyra ut till
lärare som kan tänka sig att jobba i Strömstad.´

Beslutsunderlag

Medborgarförslag

Kommunfullmäktiges presidiums föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till Strömstadsbyggen för beredning och
beslut.
att ge delegation till Strömstadsbyggen att besluta i ärendet.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden uppger att han tagit reda på att kommunfullmäktige inte kan
delegera till Strömstadsbyggen varför kommunfullmäktiges presidium istället
föreslår att överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Medborgaren
Kommunstyrelsen
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0708

KF § 241

Fråga om fontänen i Strömsvattnet från
Hans-Robert Hansson (L) till tekniska
nämndens ordförande

Kommunfullmäktiges beslut

att notera frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Hans-Robert Hansson (L) har inkommit med en fråga till tekniska nämndens
ordförande Ulf Gustafsson (S).
För cirka 15 år sedan införskaffade Tekniska nämnden en fontän som sattes mitt
ute i Strömsvattnet mellan Kärleksudden och vattenverket. I cirka 10 år förgyllde
den området runt Strömsvattnet, den syntes på långt håll. Många medborgare
och besökare tyckte mycket om denna speciella fontän. För några år sedan
renoverades fontänen och lades i ett lager där den nu ligger. Anledningen att den
inte sattes tillbaka är att kostnaden har legat på Taxekollektivet, men "konst i
allmän miljö" ska inte finansieras av Taxekollektivet utan borde ligga på
skattekollektivet.
Drifts- och underhållskostnad per år är cirka 70 000 kr.
Fråga: När kan fontänen få rätt finansiering så den kan sättas ut på sin plats i
Strömsvattnet igen?
Ulf Gustafsson svarar: Han har försökt att forska i frågan vad som hänt fram till nu
och enligt uppgift är sommaren 2016 sista gången fontänen var i bruk. Han har
tittat i Tekniska nämndens protokoll för förra mandatperioden men har inte hittat
några beslut om fontänen, varken om stängningen eller om det funnits försök att
få finansiering från Kultur- och fritidsutskottet för driften. Han har själv inte varit
medveten om att fontänen fanns kvar och låg i förrådet, så därför har inte frågan
varit aktuell för Tekniska nämnden detta året och därför kan han inte svara när
fontänen får rätt finansiering.
Hans-Robert Hansson uppger då att han hoppas att Tekniska nämnden tar med sig
frågan då han tycker det är synd att den nyrenoverade fontänen bara ligger i
förrådet. Alternativ är också att sälja den.
Ulf Gustafsson uppger att han tagit reda på att elförbrukningen för att
köra fontänen en sommar ligger på en elkostnad av cirka 40 000 - 50 000 kr
beroende på hur lång säsongen är. Lika mycket som årsförbrukning av två villor.
Det bör undersökas om det finns något modernare och energieffektivare
alternativ innan man kör igång den gamla fontänen.
Hans-Robert Hansson tackar för svaret.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
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Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0605

KF § 242

Begäran om justerat driftbidrag för AB
Strömstads Badanstalt

Kommunfullmäktiges beslut

att täcka ett eventuellt underskott i AB Strömstad Badanstalt med maximalt
1 000 000 kronor av budgeterade medel i kommunens finansförvaltning för 2020.

Reservationer och särskilda uttalanden

Moderaterna reserverar sig mot avslag av eget tilläggsyrkande.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot avslag av eget tilläggsyrkande.
Centerpartiet reserverar sig mot avslag av eget tilläggsyrkande, se bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Badanstalten har de senaste åren gått med underskott på ordinarie drift och
kommunen har tidigare på begäran tillskjutit medel för att tillförsäkra fortsatt
drift. Senast i september beslöt KS att bidra med 700 tkr för att täcka
underskottet för 2019.
Kommunen kommer med all säkerhet under 2020 att få tillskjuta ytterligare
medel för oförändrad fortsatt drift och på lite längre sikt kvarstår problembilden.
För att kunna bibehålla sina öppettider på simhallen, samt servicenivå på
friskvårdsverksamheten under 2020 bedöms bolaget behöva 1000 tkr för att täcka
underskott i simhallsdriften. Budgeterat underskott för enbart simhallen under
2020 är 2106 tkr.
Bolagets styrelse kan inte fastställa en negativ budget för 2020 om inte ägaren
åtar sig att täcka underskottet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av ekonomichef Carsten Sörlie
Skrivelse av badbolagets VD och ordförande
Tjänsteskrivelse från badbolagets VD och ordförande
Budget 2020 för AB Strömstad Badanstalt
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-13 § 259
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-27 § 160

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att täcka ett eventuellt underskott i AB Strömstad Badanstalt med maximalt
1 000 000 kronor av budgeterade medel i kommunens finansförvaltning för 2020.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lars Tysklind (L) yrkar, men instämmande från Mikael Cederbratt (M), Sanja Lille
Gohlke (SD) och Åsa Torstensson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur
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Mikael Cederbratt (M) yrkar att komplettera ägardirektivet med att poängtera för
styrelsen att värdera de förslag som finns för att hålla budget samt att värdera
alternativ att driva badhusets verksamhet i annan form än bolagsform.
Sanja Lilli Gohlke (SD) yrkar att kommunstyrelsen uppmanar AB Strömstad
badanstalt att vidta kraftiga åtgärder för att minska underskottet.
Åsa Torstensson (C) yrkar att den sedan tidigare beslutade och förberedda
renovering av Strömstads badanstalt och dess simbassänger verkställs så att inga
ytterligare skattemedel riskeras, verksamheterna säkras och tillgång till
simbassänger säkras över tid.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att så sker.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mikael Cederbratts
förslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Sanja Lilli Gohlkes
förslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Åsa Torstenssons
förslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Beslutet skickas till

AB Strömstad Badhusanstalt
Ekonomiavdelningen
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

Bilaga

Skriftlig reservation från Centerpartiet, ärende 4 Kommunfullmäktige,
20192212
KS § 160
KS/20194-0605 ärende

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att täcka ett eventuellt underskott i AB Strömstad Badanstalt med
maximalt 1 000 000 kronor av budgeterade medel i kommunens
finansförvaltning för 2020.
Centerpartiet yrkade bifall till ovanstående förslag men anser att det, för
verksamhetens utveckling, för de anställdas arbetssituation och för
strömstadsbornas förväntningar på att simbassängerna ska vara öppna,
är hög tid att påbörja den renovering som redan har beslutats. Därför
lade Centerpartiet ett tilläggsförslag om detta. Vilket avslogs av
kommunfullmäktige.
Centerpartiet värnar den centralt belägna pärlan - Strömstads badanstalt
med dess simbassänger - som genererar verksamhet och besök till gagn
för ett levande centrum! Därför är det mycket anmärkningsvärt att
majoriteten i Strömstads kommun tillåter fastigheten undan för undan
förfalla som styrelsen, via dess ordförande, i Strömstads Badanstalt anger
i den till Kommunstyrelsen ställda skrivelsen!
Centerpartiet lade tilläggsförslag att den sedan tidigare beslutade och
förberedda renovering av Strömstads badanstalt och dess simbassänger
verkställs så att inga ytterligare skattemedel riskeras, verksamheterna
säkras och tillgång till simbassänger säkras över tid! Detta avslogs av
kommunfullmäktige och Centerpartiet lämnar härmed reservation mot
denna del i ärendet.
För Centerpartiet:
Åsa Torstensson, Anna-Lena Carlsson, Elisabet Johansson, Elin Douglasson
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0600

KF § 243

Begäran om ytterligare investeringsmedel
från Tekniska nämnden

Kommunfullmäktiges beslut

att besluta om ytterligare 12 000 000 kr, i tillägg till redan beslutat budget (9 000
000 kr) under 2020 avseende färjeläget.

Sammanfattning av ärendet

Hamnchef Niclas Samuelsson redogör för renoveringen.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-27 § 24
•
•
•

att anta investeringsavtalet som är undertecknat av Color Line
att anta investeringsavtalet som är undertecknat av Fjord Line
att bevilja investeringsmedel för anpassning och uppgradering av
infrastrukturen på färjeläget med 127 250 000 kronor.

Kommunfullmäktige hade tidigare, 2017-11-23 § 141, beviljat 20 000 000 kr.
Totalt behövdes 147 250 000 kr varav 3 255 000 är kommunala investeringar och
överskjutande 143 995 000 omfattas av investeringsavtalen.
I de med rederierna tecknade investeringsavtalen framgår att den slutgiltiga
investeringskostnaden kommer att justeras till den faktiska kostnaden när den
föreligger vid färdigställd entreprenad samt att rederierna fullt ut ska täcka
investeringskostnaderna för anpassning och uppgradering av färjeläget.
Löpande kostnadsuppföljning sker en gång per månad på möten mellan
kommunen, Skanska och rederierna.
Tekniska nämnden och dess arbetsutskott har fortlöpande informerats om
kostnadsutvecklingen för projektet. När Tekniska nämnden 2019-09-09 § 67
beslutade att överlämna upprättat budgetförslag till kommunstyrelsen fanns inte
tillräckligt underlag för att bedöma den totala kostnadsbilden för färdigställandet
av färjeläget.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-13 § 52 att 5 000 000 kr av de i
kommunfullmäktige2018-03-27 § 24 beviljade investeringsmedlen för Färjeläget
(projekt 81618) används till akut reparation av Strandpromenaden (projekt
80819).
Under Skanskas pågående entreprenad har de budgeterade kostnaderna ökat
med 16 miljoner kronor. Pålningen har blivit dyrare och det har tillkommit
kostnader som inte gick att överblicka när budgeten upprättades under mars
2018.
För att slutföra anpassningen och uppgraderingen av färjeläget under 2020
behöver förvaltningen ytterligare investeringsmedel. Dels de 5 000 000 kr som
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
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omfördelats till akut reparation av Strandpromenaden och dels de 16 000 000 kr i
ökade kostnader. Totalt begärs 21 000 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-23 av Niclas Samuelsson
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2019-10-07 § 71
Tjänsteskrivelse 2019-11-06 av Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-27 § 275
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-27 § 176

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att begära ytterligare 12 000 000 kr, i tillägg till redan beslutat budget (9 000 000
kr) under 2020 avseende färjeläget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kent Hansson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ytterligare 12
000 000 kr, i tillägg till redan beslutat budget (9 000 000 kr) under 2020 avseende
färjeläget.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Kent
Hanssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kent
Hanssons ändringsyrkande.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0172

KF § 244

Detaljplan för del av KORSNÄS 2:6 m fl

Kommunfullmäktiges beslut

att anta detaljplan för del av Korsnäs 2:6 m fl, daterad 2019-07-15, reviderad
2019-10-01.

Protokollsanteckning

Mikael Cederbratt (M) begär och beviljas en protokollsanteckning.
Moderater anser att tomterna inte skall understiga 1 500 kvm.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Lars Tysklind (L) i handläggningen i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet

Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2019-10-10, §
181.
Exploateringsavtal krävs inte i denna detaljplan.
Planförslaget innebär att tio villatomter kan skapas och säljas via den kommunala
tomtkön.
Jessica Wellington Hallström ställde vid kommunfullmäktige den 24 oktober 2019
frågan Vad är viktigast, att fylla kvoten för tillskapande av nya tomter eller, att det
blir bra tomter i en trivsam miljö där man vill bo året om?. Kommunfullmäktige
beslutade att ta med sig frågan i det fortsatta planarbetet på fastigheten Korsnäs
2:6 med flera. Då planen ligger för antagande kompletteras ärendet med hennes
synpunkter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-27 § 154
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-06 § 257
Plankarta med bestämmelser, daterad 2019-07-15, reviderad 2019-10-01
Planbeskrivning, daterad 2019-07-15, reviderad 2019-10-01
Samrådsredogörelse, daterad 2019-06-13
Granskningsutlåtande, daterad 2019-10-01
Tjänsteskrivelse till MBN, daterad 2019-10-01
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-10-10 § 181
Allmänhetens fråga från Jessica Wellington Hallström

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att anta detaljplan för del av Korsnäs 2:6 m fl, daterad 2019-07-15, reviderad
2019-10-01.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Mikael Cederbratt (M), bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se
Tekniska förvaltningen, mark- och exploateringsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län - endast digitalt till:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
Lantmäteriet - endast digitalt till: registrator@lm.se
Trafikverket
Bohusläns Museum
Skärhagen-Tjärnöbo Vägsamfällighet - Annelie Enochson,
annelie.enochson@outlook.com
Tjärnöbo Båtförening - Annelie Enochson, annelie.enochson@outlook.com
Nyckleby 2:1 – Mats Tysklind, Fågelstigen 10, 90421 Umeå; Elisabet TysklindPorsö, Pärt-Antons gata 59, 426 79 Västra Frölunda
Korsnäs 2:80 – Torbjörn Hallström och Jessica Wellington-Hallström, Lugnetvägen
1, 452 96 Strömstad
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0610

KF § 245

Taxor kulturverksamhet 2020

Kommunfullmäktiges beslut

att anta förslag till taxor för uthyrning av kulturhuset.

Sammanfattning av ärendet

Taxorna kvarstår från föregående år, med tillägg att man nu som hyresgäst kan
hyra hjälp med att ta fram bord och stolar för 400-600 kronor. För att förenkla för
hyresgäster har man också ett helgpris som ett fast pris (fredag morgon – söndag
kväll).

Beslutsunderlag

Taxor kulturhuset Skagerack 2020
Tjänsteskrivelse 2019-11-13
Kultur- och fritidsutskottet protokoll 2019-10-17 § 68
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-27 § 161

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att anta förslag till taxor för uthyrning av kulturhuset.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Webbmaster
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0611

KF § 246

Taxor fritidsverksamhet 2020

Kommunfullmäktiges beslut

att anta taxor för fritidsverksamheten 2020
att utvärdering av de nya taxorna kommer att ske hösten 2020.

Sammanfattning av ärendet

Förslag på nytt förhållningssätt vid uthyrning av Lionshov samt Strömsvallen samt
förslag på nya taxor inför år 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från fritidschef Kurt Dahlberg
Ordförandebeslut 2019-11-12 av kultur- och fritidsutskottets ordförande
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2019-10-17 § 69
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-13 § 257
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-27 § 162

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att anta taxor för fritidsverksamheten 2020
att utvärdering av de nya taxorna kommer att ske hösten 2020.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Webbmaster
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0445

KF § 247

Reviderade riktlinjer för stöd till föreningar
och arrangemang

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna de nya riktlinjerna för ekonomiska stöd inom kultur- och
fritidsområdet.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun betalar varje år ut en rad olika ekonomiska stöd till
föreningar, arrangemang, studieförbund och ideella aktörer.
De nya riktlinjerna är avsedda att förenkla och tydliggöra ramarna för stöden,
både för den som söker samt även för de som handlägger ansökningarna.
Riktlinjerna kommer ligga på kommunens hemsida tillsammans med uppdaterade
ansökningsmallar.
Genom att genomlysa, uppdatera och slutligen kommunicera våra nya
föreningsstödskriterier ger vi förhoppningsvis även fler aktiva föreningar möjlighet
att söka ekonomiskt stöd.
Riktlinjerna blir en garant för att kommunen beviljar medel till rätt ändamål.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2019-10-08
Arbetsdokument ”Kriterier för föreningsstöd” 2019-10-08
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2019-10-17 § 66
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-27 § 163

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna de nya riktlinjerna för ekonomiska stöd inom kultur- och
fritidsområdet.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mats Granberg (S) yrkar, med instämmande från Kerstin Karlsson (L), bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Dag Wersén yrkar att de långsiktiga målet i kriterierna på sidan 3 i dokumentet
ändras till:
1.1 Långsiktiga mål
•
•

senast 2030 har Strömstad en levande stadskärna med ett stort och
varierat utbud av mötesplatser
senast 2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och
kulturarrangemang

Elisabet Johansson (C) yrkar, med instämmande från Marielle Alvdal (FI), bifall till
kommunstyrelsens förslag samt att kultur- och fritidsutskottet under 2020 ser

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21 (43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

över riktlinjerna avseende en skärpning av värderingsgrundskraven för föreningar
för att få bidrag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att så sker.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Dag Werséns
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår Dag Werséns
tilläggsyrkande.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Elisabet
Johanssons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår Elisabet
Johanssons tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till
Webbmaster
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0592

KF § 248

Revidering av reglemente för Kommunala
pensionärsrådet och Kommunala
handikapprådet

Kommunfullmäktiges beslut

att byta namn på kommunala handikapprådet, KHR, till kommunala funkisrådet,
KFR
att anta förslag till reglementen för kommunala pensionärsrådet och kommunala
funkisrådet med Kent Hanssons ändringsyrkanden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunala pensionärsrådets och Kommunala handikapprådets reglementen
reviderades senast 2016-02-25 av Kommunfullmäktige § 28 och reglementena är i
behov av revidering.
Vidare avråder Socialstyrelsen sedan år 2007 användandet av termen handikapp,
varför kommunala handikapprådet i förbindelse med reglementet bör byta namn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-02 av nämndsekreterare Lena Beltramin
Socialnämndens beslut 2019-10-10 § 146
Förslag till reglemente för förslag till reglementen för kommunala
pensionärsrådet kommunala funkisrådet
Förslag till reglemente för förslag till reglementen för kommunala funkisrådet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-23 § 250
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-27 § 168

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att byta namn på kommunala handikapprådet, KHR, till kommunala funkisrådet,
KFR
att anta förslag till reglementen för kommunala pensionärsrådet och kommunala
funkisrådet.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ligia Morales Ahlgren (S) yrkar, med instämmande från Marielle Alvdal (FI), bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kent Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar han på en
rättelse i reglementet så att det står att kommunen har fem ledamöter och fem
ersättare eftersom det ska utses en ledamot från varje nämnd och kommunen har
fem nämnder.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

Mattias Gustafsson (SD) yrkar bifall till andra att-satsen samt yrkar bifall till Kent
Hanssons ändringsyrkande. Han yrkar även att kommunala handikapprådet byter
namn till kommunala tillgänglighetsrådet i enlighet med inkommen motion.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mattias
Gustafssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
kommunstyrelsens förslag med Kent Hanssons ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Kent Hanssons förslag.

Beslutet skickas till

Socialförvaltningen; sn.diarie@stromstad.se
Webbmaster
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0223

KF § 249

Svar på - Motion om byte av namn på
"Kommunala Handikapp- och
pensionärsrådet" från Feministiskt Initiativ

Kommunfullmäktiges beslut

att intentionen i motionens första yrkande bifalles
att motionen anses besvarad i och med att socialnämnden i beslut 2019-10-10 §
146 föreslår kommunfullmäktige att byta namn på kommunala handikapprådet till
kommunala funkisrådet.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om att byta namn på
Kommunala handikapp- och pensionärsrådet och föreslår att Kommunala
Handikapp- och pensionärsrådet byter namn, då ordet "Handikapp" ej längre
rekommenderas att det nya namnet blir Pensionärs- och tillgänglighetsrådet.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 107 att remittera motionen till
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08 § 132 att remittera
motionen till Socialnämnden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-27 § 169
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-23 § 248
Socialnämnden beslut 2019-10-10 § 147
Tjänsteskrivelse 2019-10-02 av nämndsekreterare Lena Beltramin
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-08 § 132
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 107
Motion från Marielle Alvdal

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att intentionen i motionens första yrkande bifalles
att motionen anses besvarad i och med att socialnämnden i beslut 2019-10-10 §
146 föreslår kommunfullmäktige att byta namn på kommunala handikapprådet till
kommunala funkisrådet.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mattias Gustavsson (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Mattias
Gustavssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

Marielle Alvdal
Socialförvaltningen; sn.diarie@stromstad.se
Webbmaster
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2018-0528

KF § 250

Svar på - Medborgarförslag om utökat
uppdrag för räddningstjänsten

Kommunfullmäktiges beslut
att avslå medborgarförslaget

att intentionen i medborgarförslaget, att utveckla användningen av digitala
hjälpmedel i offentlig verksamhet, ska tas med i det pågående arbetet med
digitalisering av kommunens verksamhet i dess helhet.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit avseende ett utökat uppdrag för
räddningstjänsten, Jourläkare via video med hjälp av räddningstjänsten.
Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat vidare till socialnämnden och
miljö- och byggnämnden.
Socialnämnden har uppgett att akut sjukvård inte ligger socialnämndens
ansvarsområde men att man ställer sig positiv till ett utökat samarbete där det är
möjligt inom ramen för samverkande sjukvård.
Miljö- och byggnämnden föreslår avslag med motiveringen att de inte anser sig
kunna hantera ett utökat uppdrag eftersom uppgifterna inte ligger inom
nämndens ansvarsområde.
Kommunledningsförvaltningen gör här en sammanställd bedömning efter
beaktande av yttrandena och föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att vidare
föreslå avslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-27 § 167
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-13 § 262
Socialnämndens beslut 2019-10-10 § 148
Socialnämndens yttrande
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-10-10 § 176
Tjänsteskrivelse av räddningschef Christer Nilsson
Tjänsteskrivelse av kommundirektören
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2019-01-23 § 35
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 § 25
Medborgarförslaget

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

27 (43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att avslå medborgarförslaget

att intentionen i motionen, att utveckla användningen av digitala hjälpmedel i
offentlig verksamhet, ska tas med i det pågående arbetet med digitalisering av
kommunens verksamhet i dess helhet.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C) yrkar bifall till andra att-satsen.
Lars-Åke Karlgren (V) yrkar, med instämmande från Kent Hansson (S), bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår första att-satsen i
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller första attsatsen.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår andra att-satsen i
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller andra attsatsen.

Beslutet skickas till

Medborgaren
Socialnämnden
Miljö- och byggnämnden
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0104

KF § 251

Svar på - Medborgarförslag om att utse och
hylla olika pristagare

Kommunfullmäktiges beslut

att bifalla medborgarförslaget, såtillvida att fiberföreningarnas arbete beaktas i
samband med nominering och utdelning av priset ”Strömstads tackar”.

Sammanfattning av ärendet

Det inkom 2019-01-24 ett medborgarförslag till Strömstads kommun där
förslagsställaren föreslår att kommunen ska uppmärksamma/tacka alla
fiberföreningar för deras arbete med fiberförsörjningen i Strömstads kommun.
Förslagsställaren gör jämförelser med hur Tanums kommun under året har tackat
sina fiberföreningar inom ramen för en kväll där kommunen firade flera olika
typer av pristagare.
Förutom StrömstaNet som fibrerar centrala Strömstad och Koster, så finns det
fyra aktiva fiberföreningar inom Strömstads kommuns gränser; Södra Strömstads
fiberförening, Flöghults fiber, Näsinge - Lommeland samt Hogdals fiberförening.
Vid uppstart och genomförandet av fibreringen har föreningarna fått stöd och
haft kontakt med StrömstaNet. Fibreringen av föreningarna har lett till att många
fler Strömstadsbor fått förutsättningar att bli mer digitala, ett lovvärt arbete av
såväl fiberföreningarna som av StrömstaNet.
Strömstads kommun uppmärksammar under året både föreningar, privatpersoner
och företag i olika sammanhang. Nomineringsförfarande, priser, jury, frekvens på
utdelning ser olika ut och priserna delas ut vid olika tillfällen under året, så att
pristagaren uppmärksammas i ”rätt” sammanhang för priset ifråga. Några
exempel; föreningslivets ledarpriser delas ut på fritidsgala vart tredje år,
kulturpriset delas ut årligen under Winter Word Festival, Årets företagare
uppmärksammas under den årliga förekommande näringslivsdagen.
I nuläget, med krav på återhållsamhet, fokuserar kommunens förvaltningar sina
ekonomiska och personella resurser på sina grunduppdrag kring välfärden och har
begränsade resurser att arrangera föreslagen aktivitet vid ett separat tillfälle.
Däremot bör fiberföreningarnas arbete uppmärksammas och det föreslås ske
nästa gång utdelning av priset ”Strömstads tackar” hålls, eller när motsvarande
typ av arrangemang anordnas av kommunen under 2019/2020.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-01-24
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-14 § 69
Tjänsteskrivelse 2019-09-11 av utvecklingschef Helene Evensen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-16 § 240
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-27 § 164
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att bifalla medborgarförslaget, såtillvida att fiberföreningarnas arbete beaktas i
samband med nominering och utdelning av priset ”Strömstads tackar”.

Beslutet skickas till
Medborgaren
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0321

KF § 252

Redovisning av medborgarförslagen 2019

Kommunfullmäktiges beslut

att se över möjlighet att påskynda hanteringen av medborgarförslag
att notera redovisningen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de
medborgarförslag som ej beretts färdigt.

Medborgarförslag – ej besvarade
Ärendenummer Reg.datum Ärendemening

KS/2018-0221

KS/2018-0241

KS/2018-0407

2018-0417

2018-0502

2018-0829

Status

Medborgarförslag om
utvidgat fibernät

Remitterad till
Strömstadsbyggen/
StrömstaNet för
beredning och beslut,
ej besvarade med en
handläggningstid på
över ett år.

Medborgarförslag om
särskilt boende

Remitterad till
Socialnämnden
2018-06-26 för beslut,
inget svar än, ej
besvarade med en
handläggningstid på
över ett år.

Medborgarförslag om
toalett på Kärleksudden

Remitterad 2018-1007 till Tekniska för
beredning och beslut,
de har inte beslutat
ännu,
ej besvarade med en
handläggningstid på
över ett år.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

Svar upp till KS
2019-11-27, ej
besvarade med en
handläggningstid på
över ett år.

2018-1107

Medborgarförslag om
utökat uppdrag för
räddningstjänsten

2018-1214

Medborgarförslag om att
stärka Strömstad kommuns Svar upp till KS
engagemang i
2019-11-27
klimatomställningen

2019-0110

Medborgarförslag om
utökat korttidsboende i
Strömstads sjukhus lokaler
med möjlighet till jourläkare

2019-0122

Medborgarförslag om
informationsförbättringar
mellan förskolor och
vårdnadshavare

KS/2019-0100

2019-0130

Medborgarförslag om att
alla beslut ska fattas inom
de planetära gränsernas
ramar

Svar upp till KS
2019-11-27

KS/2019-0104

2019-0131

Medborgarförslag om att
utse och hylla olika
pristagare

Svar upp till KS
2019-11-27

2019-0225

Medborgarförslag om
avgiftsfri ledsagning för
funktionsnedsatta i
Strömstads kommun

KS/2019-0213

2019-0312

Remitterad till
Medborgarförslag om
Socialnämnden
äldreboende på Magistern 4
2019-04-08, inget svar
och 13
än

KS/2019-0302

2019-0423

Medborgarförslag om
färdtjänst till alla orter i
Västra Götaland

KS/2018-0528

KS/2018-0595

KS/2019-0049

KS/2019-0070

KS/2019-0174

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Remitterad till
Socialnämnden
2019-03-15, inget svar
än
Remitterad till Barnoch
utbildningsnämnden
2019-04-08, inget svar
än

Remitterad till
Socialnämnden
2019-04-08, inget svar
än

Svar upp till KS
2019-11-27

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

Remitterad till
Tekniska 2019-06-18,
för beredning och
beslut, inget beslut än

KS/2019-0318

2019-0430

Medborgarförslag om
lekplatser

KS/2019-0334

2019-0506

Remitterad till
Medborgarförslag - trapp
Tekniska 2019-06-18,
vid Södra hamnens sydöstra
för beredning och
hörn
beslut, inget beslut än

KS/2019-0342

2019-0509

Medborgarförslag om
prioriterad snöröjning på
landet

Remitterad till
Tekniska 2019-06-18,
för beredning och
beslut, inget beslut än

2019-0531

Medborgarförslag om
teaterlinje på Strömstad
Gymnasium

Remitterad till Barnoch
utbildningsnämnden
2019-06-18, för
beredning och beslut,
inget beslut än

2019-0823

Medborgarförslag om
handikappanpassning av
lekplats i centrala
Strömstad

Remitterad till
Tekniska 2019-09-19,
för beredning och
beslut, inget beslut än

2019-0829

Medborgarförslag om att
skapa en vacker entré till
Strömstad vid E6

Remitterad till
Tekniska 2019-09-19,
för beredning och
beslut, inget beslut än

KS/2019-0430

KS/2019-0506

KS/2019-0534

Besvarade medborgarförslag under 2019
KS/2019-0029 Medborgarförslag om att förbjuda fyrverkerier, Ansåg besvarad
KF 2019-06-18
KS/2018-0603 Medborgarförslag om lift för personer med funktionshinder i
båthamnen, Tekniska nämnden tagit beslut 2019-11-11. Anmäls till KF 2019-12-12
KS/2019-0102 Medborgarförslag - förslag om laddningsstation för elmoped vid
Strömstiernaskolan, Tekniska nämnden tagit beslut 2019-11-11. Anmäls till KF
2019-12-12

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-18 av kommunsekreteraren
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-13 § 265
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-27 § 171

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att se över möjlighet att påskynda hanteringen av medborgarförslag
att notera redovisningen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0320

KF § 253

Redovisning av motioner 2019

Kommunfullmäktiges beslut

att notera redovisningen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de motioner som ej
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade
motioner redovisas.

Motioner – ej besvarade
Ärendenummer Reg.datum

KS/2018-0203

KS/2018-0322

KS/2018-0427

KS/2018-0516

Justerandes signatur

Ärendemening

Status

2018-04-10

Motion om 6 timmars arbetsdag
från Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till
kommundirektören
2019-03-18, ej besvarade
med en handläggningstid på över ett år.

2018-06-01

Svar inkommit från
Tekniska 2019-11-14.
Motion om korsningen Karlsgatan Lagd till KSAU
Ringvägen från Bengt Simonsson
2019-12-12, ej besvarade
Fröjd (S)
med en handläggningstid på över ett år.

2018-09-18

Remitterad till
kommundirektören
2019-02-13, ej besvarade
med en
handläggningstid på
över ett år.

2018-11-06

Motion om Gender Budget från
Centerpartiet

Motion om reservvattentäkt från
Liberalerna

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Remitterad till Tekniska
2018-12-28, inget svar
än, ej besvarade med en
handläggningstid på
över ett år.

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2018-0529

2018-11-09

Motion om arbete med
hedersrelaterat förtryck och våld i
Strömstads kommun från
Feministiskt initiativ

Uppdrag lagt till
kommundirektören
2019-05-03 att
sammanställa svaren, ej
besvarade med en
handläggningstid på
över ett år.

KS/2018-0584

2018-12-06

Motion om 6 timmars arbetsdag
från Feministiskt initiativ

Uppdrag lagt till
kommundirektören
2019-03-13 ej besvarade
med en
handläggningstid på
över ett år.

KS/2018-0612

2018-12-21

Motion om utredning av
tillagningskök från
Kristdemokraterna

Remitterad till Barn- och
utbildningsnämnden
2019-03-13

KS/2019-0028

2019-01-07

Motion om organisatorisk placering Uppdrag lagt till
av enheten för måltid och städ från kommundirektören
2019-03-13
Liberalerna

KS/2019-0067

2019-01-22

Motion om vikariesituationen på
bl.a. Strömstiernaskolan från
Kristdemokraterna

Remitterad till Barn- och
utbildnignsnämnden
2019-02-22

2019-02-01

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

Remitterad till Barn- och
utbildningsnämnden
2019-02-22

2019-02-15

Motion om att skjuta på
renoveringen av
badhusanläggningen från Ola
Persson (M)

KS/2019-0107

KS/2019-0154

KS/2019-0155

KS/2019-0171

Justerandes signatur

Remitterad till
Strömstadslokaler och
Strömstad Badanstalt
2019-04-08

2019-02-15

Motion om att Strömstads
kommun börjar med sopsortering
hos varje hushåll och inom all
kommunal verksamhet från Ola
Persson (M)

2019-02-22

Remitterad till Barn- och
Motion om internatskola på Koster
utbildningsnämnden
från Dag Wersén (M)
2019-04-08

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Remitterad till Tekniska
2019-04-08

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0198

KS/2019-0215

KS/2019-0221

KS/2019-0223

KS/2019-0227

KS/2019-0278

KS/2019-0283

KS/2019-0290

KS/2019-0336

KS/2019-0377

Justerandes signatur

2019-03-05

Ska diskuteras på samråd
Motion om att förenkla för
med Miljö- och
bostadsbyggande på landsbygden.
byggnämnden

2019-03-12

Motion om att införa Huskurage i
Strömstadsbyggen från
Feministiskt Initiativ

2019-03-13

Remitterad till
Strömstadslokaler
2019-03-28

Remitterad till
Motion om översyn av kommunens kommundirektören
politiska organisation från
2019-05-08
Moderaterna

2019-03-13

Motion om byte av namn på
"Kommunala Handikapp- och
Svar upp till KS
pensionärsrådet" från Feministiskt 2019-11-27
Initiativ

2019-03-15

Motion om att uppmärksamma
100 år av kvinnlig rösträtt

Remitterad till
kommundirektören
2019-05-08

2019-04-08

Motion om att miljöcertifiera
lokalvården och minska
användandet av plastpåsar inom
kommunens verksamheter

2019-04-10

Motion om kompetensförsörjning, Remitterad till
kommundirektören
rekrytering av personal i
Strömstads kommun
2019-05-15

2019-04-12

Remitterad till
Motion om integrerad verksamhet kommundirektören
för barn och dementa äldre
2019-05-15

2019-05-06

Motion om strategi för Agenda
2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål
från Centerpartiet

Remitterad till
kommundirektören

Motion om att ålderspensionärer i
Strömstads kommun ska ges
möjlighet att äta lunch i skolan från
Kristdemokraterna

Remitterad till Barn- och
utbildnings-nämnden och
Socialnämnden
2019-08-14

2019-05-12

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Remitterad till Tekniska
och Barn- och
utbildningsnämnden
2019-04-25

2019-08-14

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

37 (43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0378

2019-05-10

Motion om ny placering av lekplats Svar upp till KSAU
i centrum från Centerpartiet
2019-12-11

KS/2019-0388

2019-05-15

Motion om Strömstad Sveriges
renaste kommun från Liberalerna

Svar upp till KSAU
2019-12-11

KS/2019-0421

2019-05-25

Motion om miljödifferentierade
hamnavgifter och taxor från
Feministiskt initiativ

Svar upp till KSAU
2019-12-11

KS/2019-0423

2019-05-27

Motion om att avskaffa nötkött i
Remitterad till Barn- och
Strömstads skolor från Feministiskt utbildnings-nämnden
2019-08-14
Initiativ

KS/2019-0432

2019-05-29

Motion om utökade öppettider på
Remitterad till Tekniska
återvinningscentralen från
nämnden 2019-08-14
Liberalerna

KS/2019-0436

2019-06-04

Motion om hjälp till att hålla rent i Remitterad till Tekniska
Strömstad från Centerpartiet
nämnden 2019-08-14

KS/2019-0440

2019-06-09

Motion om att bygga solföljare och
Remitterad till Tekniska
solcellsparkeringar i Strömstad från
nämnden 2019-08-14
Vänsterpartiet

KS/2019-0441

2019-06-09

Motion om att bygga solcellspark
på Bastekärr från Vänsterpartiet

KS/2019-0481

2019-07-30

Motion om att det utreds vilka
följderna skulle bli för kommunens
bostadsförsörjning med
Remitterad till
hyreslägenheter, ekonomi och
relevanta förhållanden i övrigt, vid Strömstadsbyggen
2019-10-09
försäljning av delar av AB
Strömstadsbyggens
fastighetsinnehav från
Moderaterna

KS/2019-0482

2019-08-01

Motion om ängsmarker från
Miljöpartiet

2019-08-23

Motion om att Strömstads
kommun genomför en
återkommande fortbildning, till alla Remitterad till
kommundirektören
förvaltningar, som belyser
2019-10-09
hållbarhetsfrågor och
klimatomställning i Strömstad från Centerpartiet

KS/2019-0507

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Remitterad till Tekniska
nämnden 2019-08-14

Remitterad till Tekniska
nämnden 2019-10-09

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

2019-08-28

Motion om översyn av organisation
Remitterad till
och ansvarsfördelning inom
kommundirektören
Strömstads kommun från
2019-10-09
Liberalerna

KS/2019-0564

2019-09-19

Uppdrag lagt till
Motion om avgiftsfri färjetrafik för kommundirektören att
Kosterbor från Feministiskt Initiativ utreda motionen och
återkomma med förslag

KS/2019-0586

Motion om utveckling av
skolutbildningen och
2019—10-07
besöksnäringen i Strömstads
kommun från Moderaterna

KS/2019-0515

Remitterad till Barn- och
utbildningsnämnden
2019-11-14

Besvarade motioner 2019

KS/2016-0173 Motion – fastighetsköp –Beslut KF 2019-06-18
att avslå första att-satsen med hänvisning till att bolaget har att avgöra när
oberoende fastighetsvärderare ska anlitas
att bifalla andra och tredje att-satsen med hänvisning till bolagets svar att
Strömstadslokaler anlitar oberoende besiktningsman före köp av objekt och att
de redovisar alla kostnader för ett köp till bolagets styrelse. Kostnader som kan
tillkomma vid hyresgästanpassningar är inte med vid ett köp utan beräknas när
behoven hos hyresgästerna är kända för varje projekt.
att uppdra åt kommundirektören att ta fram reglemente för inköp av fastigheter
för hela koncernen.
KS/2018-0153 Motion om ny högstadieskola – Motionen avslogs KF 2019-09-19
KS/2018-0428 Motion om filter för pornografi i kommunens nät och datorer –
Motionen bifölls KF 2019-09-19
KS/2018-0526 Motion om inrättande av formella samrådsmöten mellan
Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kosternämnden från – Beslut KF 2019-06-18
att årligen vid minst två tillfällen ha dialogmöten med Kosternämnden, det ena
mötet med Kommunstyrelsen och det andra mötet med Kommunstyrelsens
arbetsutskott, i syfte att diskutera Kosteröarna som ett levande samhälle och
därtill viktiga frågeställningar.
KS/2018-0529 Motion om utbildning till presidiepositioner i Kommunfullmäktige –
Beslut KF 2019-06-18 att avslå motionen
KS/2018-0548 Motion om utbildning till presidiepositioner i Kommunfullmäktige –
Beslut KF 2019-06-18 att avslå motionen
KS/2018-0566 Motion om att trygghetscertifiera detaljplaneområdet på Canning
från Centerpartiet, Beslut KF 2019-06-18 att avslå motionen.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2018-0575 Motion om namnbrickor till förtroendevalda från Liberalerna –
Beslut KF 2019-06-18 att bifalla motionen
KS/2018-0616 Motion om inrättande av blåljuskluster vid Ringvägen 112 i
Strömstad från Centerpartiet – Beslut KF 2019-06-18 att anse motionen besvarad
då åtgärder har vidtagits i enlighet med motionens förslag
KS/2019-0051 Motion om att fira och uppmärksamma att demokratin fyller 100 år –
Beslut KF 2019-09-19 att bifalla motionen
KS/2019-0069 Motion om blåljuscenter från Sverigedemokraterna – Beslut KF
2019-06-18 att bifalla attsats ett och två, att man undersöker förutsättningarna för
ett gemensamt blåljushus och att man undersöker möjligheten att samfinansiera
gemensamma lokaler för blåljusverksamhet, men avslå den tredje attsatsen, att
man vid bygge av gemensamt blåljushus, omlokalisera kommunens centralförråd
(TP) till nuvarande räddningstjänstens, då det inte är aktuellt att flytta
räddningsstationen.
KS/2019-0115 Motion om sammanställning på samtliga föreningar/organisationer/
projekt där Strömstads kommun medverkar med bidrag, stöd och personalinsatser
från Anders Ekström (KD) – Beslut KF 2019-09-19 att bifalla motionen
KS/2019-0192 Motion om landsbygdsflikar från Vänsterpartiet- Beslut KF
2019-09-19 att avslå motionen
KS/2019-0214 Motion om att utveckla Vision 2030 med ett jämställdhetsperspektiv
från Feministiskt initiativ – Beslut KF 2019-06-18 att bifalla motionen.
KS/2019-0332 Motion om folkhälsobudget från Liberalerna – Beslut KF 2019-09-19
att avslå motionen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-07 av kommunsekreteraren
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-13 § 266
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-27 § 172

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att notera redovisningen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0634

KF § 254

Granskning av verkställighet och redovisning
av kommunfullmäktiges beslut 2019

Kommunfullmäktiges beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur
uppdrag fullgjorts.
Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.
Senaste redovisningen gjordes 2018-05-07. Denna redovisning redovisar beslut
från det datumet fram till 2019-11-04.
Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur
uppdrag fullgjorts.
Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.
Senaste redovisningen gjordes 2018-05-07. Denna redovisning redovisar beslut
från det datumet fram till 2019-11-04.
Redovisning 2019-11-04

Justerandes signatur

Diarienummer
Dnr: KS/2017-0574
Ny förskola
Ånneröd

Ansvarig förvaltning
AB
Strömstadslokaler
och BUN

Dnr: KS/2015-0414
Ny förskola Skee

AB
Strömstadslokaler
och BUN

Dnr: KS/2017-0581
Styrmodell för
Strömstads
kommun

Alla

Status
☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Kommentar

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

Justerandes signatur

Dnr: KS/2017-0598
Kranmärkning

Alla

Dnr: KS/2016-0525
Renovering simhall

AB
Strömstadslokaler

Dnr: KS/2017-0052
Investering
färjeläge

TN och KS

Dnr: KS/2017-0030
Multifunktionellt
kök

AB
Strömstadslokaler

Dnr: KS/2018-0057
Arvoden till
förtroendevalda

Arvodesberedningen

Dnr: KS/2017-0389
Solskydd vid
förskolor

AB
Strömstadslokaler
och BUN

Dnr: KS/2017-0564
Borttagande av
busshållplats vid
nedre bron
Dnr: KS/2016-0639
Ta fram tilläggsavtal
för Canning

Tekniska

KS/2017-0120,
KS/2017-0154
Friskare Vård i
Strömstad
KS/2019-0029
Översyn av lokala
ordningsföreskrifter

Kommunstyrelsen

Kommundirektören

Tekniska

☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☐Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☒Ej verkställt
☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☐Verkställt
☐Verkställighet
pågår
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pågår

Räknas vara
färdig under
våren.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0190
Kommundirektören
Effektuera direktiv
om minskat
driftbudgetunderlag
KS/2019-0069
Kommunstyrelsen
Undersöka
försättningarna för
gemensamt
blåljushus
KS/2019-0326
Socialnämnden
Vidta åtgärder för
budget i balans
KS/2019-0326
Handlingsplan om
allmän
återhållsamhet i
samtliga nämnder
KS/2019-0214
Utveckla Vision
2030 med ett
jämställdhetsperspektiv
KS/2019-0051
Ta fram översiktligt
demokratiprogram
fram till 2022

Kommundirektören

Kommundirektören
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Kommunfullmäktiges ☐Verkställt
presidie
☐Verkställighet
pågår
☒Ej verkställt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-04 av kommunsekreteraren
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-13 § 267
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-27 § 173

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att notera informationen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

KS/2019-0119

KF § 255

Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges beslut

att notera anmälningsärendena till protokollet.

Protokollsanteckning

Anna-Lena Carlsson (C) anser att även om en sådan lyftanordning inte skulle
användas ofta så anser hon att den kunde ge goodwill till Strömstad om den
fanns. I det sammanhanget tycker hon att den angivna investeringssumman om
50 - 100 000 kr inte är så stor. Inte minst för att alla ska kunna uppleva Strömstad
som vi i vår vision uttrycker det: En internationell småstad med natur, kultur och
friluftsliv i världsklass.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

1. Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag om lift för personer med
funktionshinder i båthamnen, KS/2018-0603
2. Ej verkställda beslut från Socialnämnden 2019, KS/2019-0304
3.Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag - förslag om laddningsstation
för elmoped vid Strömstiernaskolan, KS/2019-0102

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att notera anmälningsärendena till protokollet.

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

