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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-25

Tid och plats
Beslutande

Ledamöter

Ärende
KS/2021-0007

2021-03-25 kl 18.00–21.30
Aulan, Strömstads gymnasium
Kent Hansson (S)
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)
Karla Valdivieso (MP), *
Kerstin Karlsson (L), *
Jörgen Molin (M), *
Mats Granberg (S)
Marielle Alvdal (FI), *
Helene Andersson Novela (S), *
Dag Wersén (M), *

Anna-Lena Carlsson (C), *
Bengt Simonsson Fröjd (S)
Morgan Gustafsson (SD)
Merry Johansson (S)
Bengt-Göran Bergstrand (M), *
Mia Öster (V), *
Leif Andersson (S)
Hans-Robert Hansson (L), *
John Johansson (SD)
Bengt Bivrin (MP), *
Simone Fischer Cederbratt (M)
Ligia Morales Ahlgren (S)
Sven Nilsson (SD)
Lena Sundberg (S)
Elisabeth Johansson (C), *
Tore Lomgård (C), *
Rose-Marie Fagerberg (KD)

Tjänstgörande ersättare

Ola Persson (M), *
Sandra Andersson (L), *

Andreas Friedemann Hildebrand (KD)
Eugenia Eriksson (SD)

Justeringens tid och plats

2021-03-30 Kommunledningskontoret

*=deltar digitalt på distans

Sekreterare
Ordförande
Justerare

Paragrafer

Ulrika Haugland

1–22

Ronnie Brorsson
Mats Granberg

Simone Fischer Cederbratt
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-25

Övriga närvarande

Övriga deltagare

Justerandes signatur

Peter Sövig, ordförande i Miljö- och byggnämnden, § 6

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
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Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-25

KS/2020-0567

KF § 1

Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

att överlämna medborgarförslag 1 till Barn- och utbildningsnämnden för
beredning och beslut.
att överlämna medborgarförslagen 2-4 till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.
att överlämna medborgarförslag 5 till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Delegation ges till Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Tekniska
nämnden att besluta i ärendena.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Medborgarförslag om att förbättra kvaliteten på skol- och
ålderdomshemsmaten, KS/2020-0567
2. Medborgarförslag om utveckling av Kärleksudden, KS/2020-0602
3. Medborgarförslag att kommunen till sina fordon
införskaffar "nummerskyltshållar-reklam" med kommunens varumärke Havet i centrum - Livet i fokus, KS/2020-0635
4. Medborgarförslag om discgolfbana, KS/2021-0065
5. Medborgarförslag om säkrare gångväg och avlämningsplats vid
Valemyrskolan, KS/2021-0193

Beslutsunderlag

Medborgarförslagen

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att överlämna medborgarförslag 1 till Barn- och utbildningsnämnden för
beredning och beslut.
att överlämna medborgarförslagen 2-4 till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.
att överlämna medborgarförslag 5 till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Delegation ges till Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Tekniska
nämnden att besluta i ärendena.

Beslutet skickas till

Förslagsställarna
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-25

KS/2021-0107

KF § 2

Avsägelse som ersättare i Kommunstyrelsen
från Anna-Lena Carlsson (C)

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna Anna-Lena Carlssons (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Anna-Lena Carlsson (C) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Anna-Lena Carlsson (C)

Beslutet skickas till

Anna-Lena Carlsson
HR-avdelningen
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
2021-03-25

KS/2021-0107

KF § 3

Val av ersättare till Kommunstyrelsen efter
Anna-Lena Carlsson (C)

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Andreas Hansson (C) som ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Anna-Lena
Carlsson (C) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C) föreslår att Andreas Hansson (C) utses som ny ersättare i
Kommunstyrelsen.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Andreas Hansson
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-25

KS/2021-0201

KF § 4

Avsägelse som ersättare i Kommunstyrelsens
från Peter Sövig (S)

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna Peter Sövigs (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Peter Sövig (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Peter Sövig (S)

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
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-25

KS/2021-0201

KF § 5

Val av ersättare till Kommunstyrelsen efter
Peter Sövig (S)

Kommunfullmäktiges beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Peter Sövig
(S) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kent Hansson (S) föreslår att Ulf Gustafsson (S) utses som ny ersättare i
Kommunstyrelsen.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Ulf Gustafsson
HR-avdelningen
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
2021-03-25

KS/2020-0550

KF § 6

Fråga till miljö- och byggnämndens
ordförande Peter Sövig (S) från Åsa
Torstensson (C)

Kommunfullmäktiges beslut

att notera frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Torstensson (C) har inkommit med en fråga till ordföranden i Miljö- och
byggnämnden Peter Sövig (S). Hon uppger: Miljö och byggnämnden beslöt
2020-08-27 att avbryta Canningplanen, efter förslag till beslut från arbetsutskottet
i Miljö och byggnämnden. Ett beslut som kommer, enligt den information som
getts, att belasta Strömstad kommuns budget 2020 till en kostnad om 15,4
miljoner kronor. Det går inte att, utifrån protokollet, utläsa vilken information
som gavs ledamöterna. Därmed framgår det inte heller om det informerades, vid
nämndens sammanträde, om de ekonomiska konsekvenserna och att kostnaden
på 15,4 miljoner.
Så med hänvisning till ovanstående är frågan till ordföranden: Har ordförande
alternativt arbetsutskottet, innan beslut togs om att avbryta Canningplanen
informerat, eller sett till att information gavs, ledamöterna i Miljö-och
byggnämnden om kostnaden på 15,4 miljoner samt att dessa kommer att belasta
budget 2020?
Peter Sövig (S) uppger att detta inte belastar budgeten utan tas från innevarande
års resultat och att det skulle bli exakt så var aldrig diskuterat. Däremot var
samtliga medvetna om att det fanns nedlagda kostnader som skulle hantera och
som de debatterade om. De avbröt projektet för att inte belasta skattebetalarna
med ännu mera kostnader.

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
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-25

KS/2021-0115

KF § 7

Överföring av investeringsmedel för Pilen 5 i
budget 2021 från Kommunstyrelsen till
Tekniska Nämnden

Kommunfullmäktiges beslut

1. att överföra 55 mnkr från Kommunstyrelsens antagna investeringsbudget för
2021 till Tekniska nämnden projekt 80021.
2. att överföra 10 mnkr från Kommunstyrelsens antagna investeringsbudget för
2021 till Tekniska nämnden.

Reservationer och särskilda uttalanden
Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

I budgetbeslutet från 26 november 2020 för budgetåret 2021 beslöt
Kommunfullmäktige att investeringsramen för kommunstyrelsen utökas med 55
Mnkr, vilket avser förvärvet av fastigheten Pilen 5 enligt beslut i
kommunfullmäktige 2020-06-16 § 55 och att utöka kommunstyrelsens
investeringsram med 10 miljoner i syfte att möta investeringsbehovet för Pilen 5.
Enligt Tekniska nämndens reglemente ska kommunens fastigheter förvaltas av
Tekniska nämnden och därför bör investeringsmedlen för Pilen 5 tilläggas
nämndens investeringsbudget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-03 § 26
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 26
Tjänsteskrivelsen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. att överföra 55 mnkr från Kommunstyrelsens antagna investeringsbudget för
2021 till Tekniska nämnden projekt 80021.
2. att överföra 10 mnkr från Kommunstyrelsens antagna investeringsbudget för
2021 till Tekniska nämnden.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mats Granberg (S) och Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-25

Beslutet skickas till
Tekniska Nämnden
Carina Dalenius
Charlotta Björkman
KS-diarie

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-25

KS/2021-0111

KF § 8

Överföring av investeringsmedel för
investeringsprojekt för 2020-2021

Kommunfullmäktiges beslut

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 66 958 tkr till 2021 års
investeringsbudget samt ytterligare 1 200 tkr under förutsättning att Barn- och
utbildningsnämnden beslutar om föreslagna överföring av investeringsmedel
2021-02-23.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 68158
tkr med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2021, att läggas som
tilläggsbudget till 2021 års investeringsbudget.
Nämnd

Belopp tkr

Kommunstyrelsen

1296

Socialnämnden

462

Miljö- och byggnämnden

2400

Barn- och utbildningsnämnden

1200

Tekniska nämnden, taxekollektiven

37200

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh

25600

Summa

68158

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-03 § 27
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 27
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2021 samt
nämndernas och kommunstyrelsens beslut i frågan.
Tjänsteskrivelse 2021-02-02

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 66 958 tkr till 2021 års
investeringsbudget samt ytterligare 1 200 tkr under förutsättning att Barn- och
utbildningsnämnden beslutar om föreslagna överföring av investeringsmedel
2021-02-23.

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-25

KS/2020-0557

KF § 9

Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera motionerna 1-2, 4, 7 och 9 till Tekniska nämnden för beredning.
att remittera motionerna 3, 5, 8 och 10 till kommunstyrelsen för beredning.
att motion 6 dras tillbaka och att det ärendet kan avslutas

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om säker skolväg i Skee från Andreas Friedemann Hildebrand
(KD), KS/2020-0557
2. Motion om säker skolväg Östergatan, KS/2020-0578
3. Motion om äldres rättighet att arbeta i kommunen från
Liberalerna, KS/2020-0619
4. Motion om återvinningscentralen 2.0 från Liberalerna, KS/2020-0620
5. Motion om personalpaviljong vid Lokstallet från Liberalerna, KS/20200621
6. Motion om toalettbyggnad vid Kärleksudden från Liberalerna, KS/20200622
7. Motion om iordningställande av Slipen från Liberalerna, KS/2020-0623
8. Motion om koldioxidbudget från Feministiskt Initiativ, KS/2021-0086
9. Motion om solceller på Pilen 5 från Miljöpartiet, KS/2021-0095
10. Motion om att starta planering av ny idrottshall i Skee från
Centerpartiet, KS/2021-0161

Beslutsunderlag
Motionerna

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att remittera motionerna 1-2, 4, 6-7 och 9 till Tekniska nämnden för beredning.
att remittera motionerna 3, 5, 8 och 10 till kommunstyrelsen för beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kerstin Karlsson (L) uppger att Liberalerna tar tillbaka motionen om
toalettbyggnad vid Kärleksudden då de vet att det redan jobbas med detta på
Tekniska nämnden.

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-25

KS/2019-0028

KF § 10

Svar på - Motion om organisatorisk placering
av enheten för måltid och städ från
Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut
att anse motionen besvarad.

Beslutsmotivering

I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019)
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet
2021. Först efter redovisningen kan denna fråga lyftas för eventuellt beslut.

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna har inkommit med en motion där det föreslår att enheten för måltid
och städ flyttas från barn- och utbildningsförvaltningen till en övergripande
serviceenhet under kommunstyrelsen i enlighet med modellen för IT-avdelningen
och ekonomiavdelningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därefter, 2019-0313, åt kommundirektören att bereda motionen gällande organisatorisk placering
av enheten för måltid och städ.
I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019)
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet
2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-03 § 35
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 310
Tjänsteskrivelse 2020-11-23 av kommundirektören
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 § 91
Kommunfullmäktige 2019-02-14 § 84
Motion från Liberalerna

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Motionären
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-25

KS/2019-0221

KF § 11

Svar på - Motion om översyn av kommunens
politiska organisation från Moderaterna

Kommunfullmäktiges beslut

att avslå motionen med tanke på motionens omfattning som berör både den
politiska organisationen, likväl som den drift- och förvaltningsmässiga där
det redan finns ett uppdrag givet till kommundirektören.

Sammanfattning av ärendet

Marie Edvinsson Kristiansen (M) har inkommit med en motion där hon föreslår att
kommunfullmäktige tillsätter en bred parlamentarisk beredningsgrupp med en
representant från varje parti, som tillsammans med kommundirektören får i
uppdrag att utreda och föreslå en effektiv och transparent organisation, som
tjänar våra kommuninvånare på bästa möjliga sätt och med god ekonomisk
hushållning.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därefter, 2019-0508, åt kommundirektören att bereda motionen.
I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019)
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet
2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-03 § 36
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 311
Tjänsteskrivelse 2020-11-17 av kommundirektören
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08 § 131
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-28 § 106
Motionen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att avslå motionen med tanke på motionens omfattning som berör både den
politiska organisationen, likväl som den drift- och förvaltningsmässiga där
det redan finns ett uppdrag givet till kommundirektören.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Motionären
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
2021-03-25

KS/2019-0377

KF § 12

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

Kommunfullmäktiges beslut

att avslå motionen med motivering att lunchservering till allmänhet konkurrerar
med det lokala näringslivet.

Sammanfattning av ärendet

Ledamot Rose-Marie Fagerberg (KD) har den 12 maj 2019 lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med yrkande om att ålderspensionärer ska få möjlighet att
äta lunch i kommuns skolmatsalar.
Kommunfullmäktige behandlade motionen den 18 juni 2019 och beslutade att
remittera den till kommunstyrelse för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 augusti 2019 att remittera
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande uppgivit att idag finns möjlighet
för vårdnadshavare och andra personer som besöker skolverksamheterna att äta
lunch i skolmatsalen för en kostnad av 60 kronor. På liknande sätt har externa
gäster möjlighet äta lunch i äldreboendenas matsal. Förslaget med lunch i skolan
för ålderspensionärer har provats i flera kommuner, med olika resultat.
Kommunens F-6 skolor har relativt små matsalar och ett begränsat antal
sittplatser i förhållande till hur många elever och övrig personal som ska äta.
Detta kan begränsa möjligheten att erbjuda ålderspensionärer att äta lunch på
samtliga F-6 skolor.

Beslutsunderlag

Motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-08-14 § 190
Socialnämndens remissvar, SN 2020-06-25 § 96
Barn- och utbildningsnämndens remissvar, BUN 2020-12-15 § 130
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-10 § 21
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-03 § 38

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att avslå motionen med motivering att lunchservering till allmänhet konkurrerar
med det lokala näringslivet.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18 (35)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-25

Beslutet skickas till

Motionären
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
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
2021-03-25

KS/2019-0507

KF § 13

Svar på - Motion om att Strömstads kommun
genomför en återkommande fortbildning, till
alla förvaltningar, som belyser
hållbarhetsfrågor och klimatomställning i
Strömstad - från Centerpartiet

Kommunfullmäktiges beslut

att motionen ska anses bifallen då det under 2020 genomförts utbildning för
chefer avseende Agenda 2030 samt att vidare utbildningar ligger i plan kopplat till
strategi för Agenda 2030.

Sammanfattning av ärendet

Anna-Lena Carlsson och Åsa Torstensson, Centerpartiet, har inkommit med en
motion där de förslår att Strömstads kommun genomför en återkommande
fortbildning som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i Strömstad, och
som vänder sig till alla förvaltningar. Motionen föreslås besvarad då utbildningar i
hållbarhetsfrågor genomförts under 2020 som ett led i arbetet med att ta fram en
strategi för Agenda 2030. I det fortsatta arbetet med Agenda 2030 kommer vidare
utbildning av vissa nyckelfunktioner att genomföras kopplat till strategi för
Agenda 2030.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-03 § 23
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-13 § 3
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24 av folkhälsostrategen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-09 § 233
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-19 § 198
Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande fortbildning, till
alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i
Strömstad - från Centerpartiet

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att motionen ska anses bifallen då det under 2020 genomförts utbildning för
chefer avseende Agenda 2030 samt att vidare utbildningar ligger i plan kopplat till
strategi för Agenda 2030.

Beslutet skickas till
Motionären
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
2021-03-25

KS/2019-0515

KF § 14

Svar på - Motion om översyn av organisation
och ansvarsfördelning inom Strömstads
kommun från Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut
att anse motionen besvarad.

Beslutsmotivering

I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019)
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet
2021. Först efter redovisningen kan denna fråga lyftas för eventuellt beslut.

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna har inkommit med en motion där de förslår att kommunstyrelsen –
med stöd av berörda nämnder och bolag – får i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för att genomföra erforderliga förändringar för att uppnå
kommunens mål. Handlingsplanen ska redovisa nämndernas och bolagens
uppdrag, organisation och arbetsformer för att tydliggöra för medborgarna vad
som krävs för att uppnå målen. Handlingsplanen ska redovisas för
kommunfullmäktige senast i juni 2020.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därefter, 2019-1009, åt kommundirektören att bereda motionen.
I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019)
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet
2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-03 § 37
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 312
Tjänsteskrivelse 2020-11-23
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-09 § 234
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-19 § 198
Motionen

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Motionären
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
2021-03-25

KS/2019-0564

KF § 15

Svar på - Motion om avgiftsfri färjetrafik för
Kosterbor från Feministiskt Initiativ

Kommunfullmäktiges beslut

att avslå motionen med hänvisning till likställighetsprincipen, 2 kap 3 §
kommunallagen, det vill säga att kommunen inte får särbehandla
kommuninvånare annat än på sakliga grunder.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion där hon föreslår att samtliga
kommunens skolungdomar (ålder 7-19) reser gratis året om med Kosterfärjorna,
samt att alla bofasta på Koster reser gratis året om med Kosterfärjorna.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-24 § 216 att remittera motionen till
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-13 att uppdra åt
kommundirektören att utreda motionen och återkomma med förslag.
En översiktlig beräkning av kostnaden för gratis resor för skolungdomar och
bofasta på Koster har gjort i tjänsteskrivelse 2020-11-20 av folkhälsostrateg
Terése Lomgård.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-03 § 24
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 308
Tjänsteskrivelse 2020-11-10 av folkhälsostrateg Terése Lomgård
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-13 § 260
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-24 § 216
Motion från Marielle Alvdal (FI)

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att avslå motionen med hänvisning till likställighetsprincipen, 2 kap 3 §
kommunallagen, det vill säga att kommunen inte får särbehandla
kommuninvånare annat än på sakliga grunder.

Beslutet skickas till
Motionären
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
2021-03-25

KS/2019-0647

KF § 16

Svar på - Motion om kampanjen "Våldet går
inte i pension" från Feministiskt Initiativ

Kommunfullmäktiges beslut

1. att bifalla motionens förslag om att berörda yrkesgrupper i kommunen får
utbildning med information om hur våld mot äldre kan förebyggas, identifieras
och hanteras. Ett sätt kan vara en web-utbildning personal genomgår vid
nyanställning.
2. att anse motionens förslag, att särskilda uppsamlingsheat görs i början av varje
sommar så att även sommarvikarier får ta del av informationen, besvarad genom
att-sats 1
3. att bifalla motionens förslag om att det, på de enheter det saknas, tas fram
tydliga rutiner och ansvarsfördelning för hur personalen ska agera vid våld eller
misstanke om våld
4. att bifalla motionens förslag om att det tas fram information till anhörigvårdare
i Strömstad om det stöd de har rätt till.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, har 2019-11-07 inkommit med en motion till
kommunfullmäktige "Våldet går inte i pension" där FI yrkar enligt följande;
1. att berörda yrkesgrupper i kommunen får regelbunden utbildning eller
fortbildning med information om hur våld mot specifikt äldre kan förebyggas,
identifieras och hanteras. Ett sätt skulle kunna vara en onlineutbildning med
digital examination
2. att särskilda uppsamlingsheat görs i början av varje sommar så att även
sommarvikarier får ta del av informationen
3. att det, på de enheter där det saknas, tas fram tydliga rutiner och
ansvarsfördelning för hur personalen ska agera vid våld eller misstanke om våld
4. att det tas fram information till anhörigvårdare i Strömstad om det stöd de har
rätt till.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen 2020-05-13 (KSAU § 133)
till socialnämnden för beredning och yttrande senast 2020-11-13

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-03 § 29
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-13 § 4
Socialnämndens beslut 2020-12-17 § 175
Tjänsteskrivelse 2020-11-11 av verksamhetschef Anna Almén
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 289
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
2021-03-25

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. att bifalla motionens förslag om att berörda yrkesgrupper i kommunen får
utbildning med information om hur våld mot äldre kan förebyggas, identifieras
och hanteras. Ett sätt kan vara en web-utbildning personal genomgår vid
nyanställning.
2. att anse motionens förslag, att särskilda uppsamlingsheat görs i början av varje
sommar så att även sommarvikarier får ta del av informationen, besvarad genom
att-sats 1
3. att bifalla motionens förslag om att det, på de enheter det saknas, tas fram
tydliga rutiner och ansvarsfördelning för hur personalen ska agera vid våld eller
misstanke om våld
4. att bifalla motionens förslag om att det tas fram information till anhörigvårdare
i Strömstad om det stöd de har rätt till.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI), Helene Andersson Novela (S) och Simone Fischer Cederbratt
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Motionären
Socialnämnden
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
2021-03-25

KS/2020-0071

KF § 17

Svar på - Motion om central badplats i
Strömstad från Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut
att avslå motionen i sin helhet.

Beslutsmotivering

Det är idag ett flaneringsstråk runt Laholmen, där många finner ro trots att man
befinner sig mitt i centrum.
Det finns redan idag två platser nära centrum där man kan bada (Skurveskär och
Kallbadhuset).
På dessa platser har man iordningställt för ett säkert bad trots att båttrafik sker
både yrkesmässigt och fritidsmässigt i dess nära anslutning.
Vid Skurveskärs badplats har det tidigare gjorts försök med att förbättra botten på
stranden med sand som tyvärr spolats bort första höststormen.
Liknade problem med bortspolad sand från stranden skulle även den föreslagna
badplatsen med all säkerhet få, om det inte gjordes kostsamma
skyddsanordningar för detta.
Det har inte funnits personella och ekonomiska resurser att utföra någon
ytterligare utredning på föreslagen motion under år 2020.

Sammanfattning av ärendet

Kerstin Karlsson, Sandra Andersson, Lars Tysklind, Mette H. Johansson, HansRobert Hansson och Helena L’Estrade, Liberalerna har inkommit med en motion
där de uppger:
Strömstads vision "Havet i centrum, livet i fokus" ställer krav på centrala
badmöjligheter. Förvisso är havet i centrum, både fysiskt och psykiskt, dock
saknas en central badplats. Etablerade badplatser på Seläter, Capri, Hålkedalen,
Lagunen och öarna kräver oftast bil och med tanke på målet "fossilfritt 2030" bör
en badplats i centrum prioriteras. En strandanläggning kan med fördel integreras i
kallbadhuset med tillgång till omklädning.
Såväl för turister som sommargäster och lokalbefolkning är en central badplats av
stort värde. Inte minst för dem som saknar egen båt är möjligheten till
uppfriskande bad i centrum betydelsefull. Det kan gälla allt från en heldag vid
vattnet till ett snabbdopp under lunchrasten.
Ett landfast bad vid Laholmen bidrar dessutom till större utnyttjande av centrum
och de faciliteter som det lokala näringslivet erbjuder i ett levande centrum.

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
2021-03-25

De föreslår:
1. att möjligheterna att återställa stranden under stenmassorna utanför Laholmen
utreds
2. att möjligheterna studeras under våren 2020
3. att arbetet genomförs under höst/vår 2020/21
4. att anläggningen omfattas av en bredare badbrygga samt trappor ner i vattnet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-03 § 33
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-13 § 5
Tekniska nämndens beslut 2020-12-01 § 128
Tjänsteskrivelse 2020-11-11 av gatuchefen
Motion
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 77

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att avslå motionen i sin helhet.

Beslutet skickas till
Motionären
Tekniska nämnden
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
2021-03-25

KS/2020-0211

KF § 18

Svar på - Motion om effektivare utnyttjande
av lastzonerna och parkeringsplatserna i
centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

Kommunfullmäktiges beslut

1. att avslå motionen i den del av motionen som avser att lastzonerna i Strömstad
centrum görs tidsbegränsade och under övrig tid fungerar som vanliga
parkeringsplatser
2. att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser att arbetet görs i
samarbete med Köpmannaföreningen för att utforma regler som inte försvårar
varutransporter till butikerna
3. att avslå motionen i den del som avser att det införs avgiftsbelagd
tidsbegränsad parkeringstid även söndagar sommartid.

Beslutsmotivering

Att avslå förslaget att göra lastzonerna till annat än lastzoner då handlare i
centrum redan efterfrågar mer lastzoner. Vinsten av mer parkeringar är inte så
stor att den motiveras med att ta bort lastzoner, se presentation. Vi lever i ett
samhälle där lagren är på lastbilar, vilket skulle försvåra lastning och lossning på
bestämda tider. Strömstad ligger där vi ligger, och att sätta krav på åkerier om
specifika tider skulle försvåra för våra handlare.
Vi har en kontinuerlig kontakt med köpmannaföreningen i trafik- och
parkeringsfrågor.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Bivrin, Miljöpartiet, har inkommit med en motion om effektivare
utnyttjande av lastzonerna och parkeringsplatserna i centrum. Han yrkar:
att lastzonerna i Strömstad centrum görs tidsbegränsade och under övrig tid
fungerar som vanliga parkeringsplatser
att arbetet görs i samarbete med Köpmannaföreningen för att utforma regler som
inte försvårar varutransporter till butikerna
att det införs avgiftsbelagd tidsbegränsad parkeringstid även söndagar
sommartid.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 § 130
att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning och yttrande.

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
2021-03-25

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-03 § 32
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 313
Tekniska nämndens beslut 2020-11-03 § 114
Tjänsteskrivelse 2020-10-07
Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2020-06-02 § 79
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-05 13 § 130
Presentation
Motion

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. att avslå motionen i den del av motionen som avser att lastzonerna i Strömstad
centrum görs tidsbegränsade och under övrig tid fungerar som vanliga
parkeringsplatser
2. att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser att arbetet görs i
samarbete med Köpmannaföreningen för att utforma regler som inte försvårar
varutransporter till butikerna
3. att avslå motionen i den del som avser att det införs avgiftsbelagd
tidsbegränsad parkeringstid även söndagar sommartid.

Beslutet skickas till
Motionären
Tekniska nämnden
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
2021-03-25

KS/2020-0233

KF § 19

Svar på - Motion om att som en del av att
uppmärksamma 100 år av demokrati,
förlägga kommunfullmäktigesammanträden
till olika kommundelar från Anna-Lena
Carlsson, Centerpartiet

Kommunfullmäktiges beslut

att avslå motionen då presidiet inte avser att förlägga några
kommunfullmäktigemöten till olika kommundelar på grund av bland annat det
rådande läget med pandemin men även andra skäl till exempel teknisk utrustning.

Reservationer och särskilda uttalanden

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftlig reservation,
se bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Anna-Lena Carlsson, Centerpartiet, har inkommit med en motion där hon föreslår
kommunfullmäktige besluta
- att som en del av att uppmärksamma 100 år av demokrati förlägga
kommunfullmäktige sammanträden till olika kommundelar
- att ge kommunfullmäktiges presidie i uppdrag att ansvara för plan och
genomförande.

Beslutsunderlag

Motionen
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2021-03-15 § 2

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att avslå motionen då presidiet inte avser att förlägga några
kommunfullmäktigemöten till olika kommundelar på grund av bland annat det
rådande läget med pandemin men även andra skäl till exempel teknisk utrustning.

Förslag till beslut under sammanträdet

Anna-Lena Carlsson (C) yrkar bifall till sin motion.
Mats Granberg (S) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidiums förslag och
Anna-Lena Carlssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
presidiets förslag.

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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Bilaga

Reservation, ärende 16, Kommunfullmäktige 25 mars 2021
Motion om att som en del av att uppmärksamma 100 år av demokrati, förlägga
kommunfullmäktigesammanträden till olika kommundelar från Centerpartiet
Centerpartiets ledamöter i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet att
avslå ”Motion om att som en del av att uppmärksamma 100 år av demokrati,
förlägga kommunfullmäktigesammanträden till olika kommundelar”.
Motiveringen till avslag är att presidiet inte avser att förlägga några
kommunfullmäktigemöten till olika kommundelar på grund av bland annat det
rådande läget med pandemin men även andra skäl till exempel teknisk utrustning.
Centerpartiet anser att motivet för att inte hålla kommunfullmäktigemöten i olika
kommundelar på grund av rådande pandemi inte är enligt motionens intentioner
då motionen anger att förläggning av kommunfullmäktiges möten till olika
kommundelar ska ske under mandatperioden.
Att hänvisa till teknisk utrustning är inte heller ett motiv som vi anser går att
försvara. Nu om någonsin finns väl fungerande teknisk utrustning i de flesta
lokaler i kommunens olika delar, dels som ett resultat av utbyggd
fiberinfrastruktur och dels eftersom tekniken har uppdaterats som ett resultat av
pandemin.
Att hålla kommunfullmäktiges möten på olika platser i kommunen skulle vara ett
ypperligt sätt att utveckla demokratin på och för förtroendevalda politiker att
möta väljarna i ett öppet forum efter att allt politiskt arbete i stort sett hållits
bakom lykta dörrar med ett minimum av deltagande utifrån.
Centerpartiets ledamöter i kommunfullmäktige
Anna-Lena Carlsson, Tore Lomgård, Elisabeth Johansson och Åsa Torstensson
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KS/2020-0241

KF § 20

Svar på - Motion om att utvärdera och
systematisera integrationsarbetet i
Strömstad från feministiskt initiativ

Kommunfullmäktiges beslut

1. att bifalla motionens första yrkande att skyndsamt initiera en utvärdering av
handling- och aktivitetsplanen för integrationsarbetet med fokus på
framgångsfaktorer och förbättringsområden.
2. att bifalla intentionen i det andra yrkandet, genom att utse funktioner i berörda
förvaltningar och bolag som tillsammans får ansvar för att utveckla arbetet med
den röda tråden.
3. att avslå motionens tredje punkt att integrationsarbetet ska åläggas namngivna
representanter då kommunal verksamhet bygger på funktioner.
4. att avslå motionens fjärde punkt, att uppdra åt integrationssamordnaren att
skapa en modell för integrationsarbetet, i avvaktan på utvärdering enligt
motionens första att-sats.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, har 2020-03-11 inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att utvärdera och systematisera integrationsarbetet i
Strömstad. Hon yrkar:
1. att skyndsamt initiera en utvärdering av handlings- aktivitetsplanen för
integrationsarbetet, med fokus på framgångsfaktorer och förbättringsområden
2. att åter tillsätta en styrgrupp för integrationsarbetets insatser, med syftet att
bibehålla och utveckla arbetet med den röda tråden
3. att ansvar för integrationsarbetet ska åläggas namngivna representanter inom
socialförvaltningen och skolförvaltningen - även bostadsbolaget kan innefattas
4. att uppdra åt integrationssamordnaren att skapa en modell för
integrationsarbetet, att sätta den röda tråden på pränt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen 2020-05-13 (KSAU § 133)
till socialnämnden för beredning och yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 309
Socialnämndens beslut 2020-11-19 § 161
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-28 signerad av integrationssamordnare Thomas
Niklasson.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 133
Motionen
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Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. att bifalla motionens första yrkande att skyndsamt initiera en utvärdering av
handling- och aktivitetsplanen för integrationsarbetet med fokus på
framgångsfaktorer och förbättringsområden.
2. att bifalla intentionen i det andra yrkandet, genom att utse funktioner i berörda
förvaltningar och bolag som tillsammans får ansvar för att utveckla arbetet med
den röda tråden.
3. att avslå motionens tredje punkt att integrationsarbetet ska åläggas namngivna
representanter då kommunal verksamhet bygger på funktioner.
4. att avslå motionens fjärde punkt, att uppdra åt integrationssamordnaren att
skapa en modell för integrationsarbetet, i avvaktan på utvärdering enligt
motionens första att-sats.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI), Marie Edvinsson Kristiansen (M), Simone Fischer Cederbratt
(M), Ligia Morales Ahlgren och Lars Tysklind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till
Motionären
Socialnämnden
Diariet
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KS/2021-0105

KF § 21

Interpellation från Tore Lomgård,
Centerpartiet till majoriteten om vilken
politisk vilja de har för Koster

Kommunfullmäktiges beslut

att notera interpellationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Tore Lomgård (C) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Kent Hansson (S). Tore Lomgård uppger:
Strömstad är, och kommer för överskådlig framtid att vara, i stort behov av sin
besöksnäring. Med sitt mycket attraktiva läge vid havet med kust, fjord och inland
har kommunen fantastisk potential att utveckla denna näring. Besöksnäringen är
en viktig förutsättning för företagande och levande samhällen i hela kommunen.
En kommundel med högre igenkänningsfaktor än just Strömstad är Koster. Koster
är ett mycket starkt varumärke gentemot omvärlden, och dess värde för
kommunens samlade besöksnäring får närmast betecknas som helt omistlig.
En grundläggande förutsättning för att nå kommunens vision om ökad befolkning
är tillgång till bostäder i hela kommunen.
För en välmående kommun är det av mycket stor vikt att varje kommundel är ett
levande samhälle. Vad gäller just Koster är detta nu faktiskt en ödesfråga. Skall
kommundelen fortsättningsvis vara ett levande samhälle eller endast en enklav
enbart för fritidsboende och tillfälliga besökare? Svaret på frågan torde vara enkel
och självklar, men för detta krävs politisk vilja och ledarskap.
Hållbarhet och småskalighet är ett starkt signum för många verksamheter på
Koster. Men, för att nödvändig samhällsservice på öarna skall kunna bibehållas
krävs en kärna av åretruntboende. Bostäder har avgörande betydelse för
möjligheten att öka antalet åretruntboende, vilket i sin tur påverkar skolan,
affären och övrig service möjligheter att fortsatt finnas.
Om den politiska viljan verkligen finns att ge Koster förutsättningar att utvecklas,
är det nu mycket angeläget att den planerade byggnationen av hyresbostäder på
Filjestad snarast kommer igång.
Min fråga till Kommunstyrelsens ordförande blir därför:
Har den politiska majoriteten i kommunen den politiska vilja som jag här
beskrivit?
Om så är fallet, vilken strategi finns för att Koster även framledes skall kunna
utvecklas som ett levande samhälle?
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Kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) svar:
När det gäller Kosters betydelse för Strömstad håller jag helt med dig och jag tror
att samtliga partier vill se en utveckling på Koster så att det blir ett mer livskraftigt
samhälle året runt. Socialdemokraterna vill gärna att det byggs lägenheter på
Koster under förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart, det vill säga att en
byggnation måste ske utan subvention från skattebetalarna.
Beträffande specifikt Filjestadsprojektet så har frågan om byggnation varit uppe
till beslut i AB Strömstadsbyggen. Den framtagna kalkylen, som tagits fram i
samarbete med organisationen Kosters framtid, visar en ekonomi som inte gör
det möjligt för bolaget att genomföra projektet eftersom det inte är affärsmässigt
motiverat.
Kalkylen visade att det i bästa fall fattas drygt nio miljoner kr för att kalkylen ska
gå ihop. Det betyder i klartext att om det ska byggas hyreslägenheter i kommunal
regi på Filjestad så måste de subventioneras av Strömstadsbyggens hyresgäster
eller av skattebetalarna.
Beslutet i AB Strömstadsbyggen blev att säga nej till projektet Filjestad på grund
av de nedskrivningsbehov kalkylen visade och att hänskjuta frågan till KSAU för
vidare bedömning.
Beslutet fattades av en enig styrelse.
Kommundirektören har utifrån Strömstadsbyggens beslut fått i uppdrag att utreda
frågan och ta fram underlag som visar vilka eventuella möjligheter som finns för
en byggnation av hyreslägenheter på Filjestad.

Beslutsunderlag

Interpellation från Tore Lomgård (C)
Svar på interpellation från Kent Hansson (S)

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2021-0220

KF § 22

Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges beslut

att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

Överklagan från Liberalerna samt förvaltningsrättens beslut, KS/2020-0135
Beslut - Medborgarförslag om särskilt boende, KS/2018-0241
Projektplan för revisionernas gemensamma förstudie avseende arbetet med att
stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare, KS/2020-0414
Justering maxtak för färdtjänst i taxebilagan, KS/2020-0616
Granskning av studieresultat och systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan
och gymnasieskolan, KS/2021-0184
Revisionens förstudie Strategisk planering äldreomsorg, KS/2021-0185

Beslutet skickas till
Diariet
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