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Övriga närvarande
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KS/2020-0162

KF § 2

Ändring av föredragningslistan

Kommunfullmäktiges beslut
att lägga till ärendena

Avsägelse som ersättare i AB Strömstad Badanstalt,
Fråga från Simone Fischer (M) till kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S)
samt att omedelbar justering sker av ärendet om ägartillskott, KS/2020-0063.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att lägga till ärendena:
Avsägelse som ersättare i AB Strömstad Badanstalt,
Fråga från Simone Fischer (M) till kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S)
samt att omedelbar justering sker av ärendet om ägartillskott, KS/2020-0063.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2020-02-13

KS/2019-0736

KF § 3

Avsägelse som ersättare i
kommunfullmäktige från Rolf Pettersson (S)

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Rolf Petterssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Rolf Pettersson (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i
Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Rolf Pettersson (S)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Rolf Petterssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i
Kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Rolf Pettersson
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

KS/2019-0736

KF § 4

Avsägelse som ledamot och 1:e vice
ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
från Rolf Pettersson (S)

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Rolf Petterssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot och 1:e vice
ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Rolf Pettersson (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ledamot och
1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Rolf Pettersson (S)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Rolf Petterssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot och 1:e vice
ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till

Rolf Pettersson
HR-avdelningen
Barn- och utbildningsnämnden; bun.diarie@stromstad.se
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

KS/2019-0736

KF § 5

Val av ledamot i Barn- och
utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Marie Rask (S) som ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter
Rolf Pettersson (S) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lena Martinsson (S) föreslår att Marie Rask (S) utses som ny ledamot i Barn- och
utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Lena Martinssons
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Marie Rask
Barn- och utbildningsnämnden
HR-avdelningen
Diariet
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Sammanträdesdatum
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KS/2019-0736

KF § 6

Val av ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Agnetha Filipsson (S) som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
efter Marie Rask (S) som var ersättare i Barn- och utbildningsnämnden men som
nu valts in som ordinarie ledamot.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lena Martinsson (S) föreslår att Agnetha Filipsson (S) utses som ny ersättare i
Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Lena Martinssons
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Agnetha Filipsson
HR-avdelningen
Barn- och utbildningsnämnden
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

KS/2019-0736

KF § 7

Val av 1:e vice ordförande i Barn- och
utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Stellan Nilsson (V) som 1:e vice ordförande i Barn- och
utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny 1:e vice ordförande i Barn- och
utbildningsnämnden efter Rolf Pettersson (S) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lena Martinsson (S) föreslår att Stellan Nilsson (V) utses som 1:e vice ordförande i
Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Lena Martinssons
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Stellan Nilsson (V)
Barn- och utbildningsnämnden
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

KS/2020-0050

KF § 8

Avsägelse som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden från Johanna Ekeroth (S)

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Johanna Ekeroth (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Johanna Ekeroth (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i
Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Johanna Ekeroth (S)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Johanna Ekeroth (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till

Johanna Ekeroth
Barn- och utbildningsnämnden; bun.diarie@stromstad.se
Diariet
HR-avdelningen
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se
Diariet
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KS/2020-0050

KF § 9

Val av ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Thomas Elgestål som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
efter Johanna Ekeroth (S) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lena Martinsson (S) föreslår att Thomas Elgestål utses som ny ersättare i Barnoch utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Lena Martinssons
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Thomas Elgestål (S)
HR-avdelningen
Barn- och utbildningsnämnden; bun.diarie@stromstad.se
Diariet
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KS/2020-0050

KF § 10

Avsägelse som ersättare i Socialnämnden
från Johanna Ekeroth (S)

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Johanna Ekeroth (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i
Socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Johanna Ekeroth (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i
Socialnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Johanna Ekeroth (S)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Johanna Ekeroth (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i
Socialnämnden.

Beslutet skickas till

Johanna Ekeroth
HR-avdelningen
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se
Diariet
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KS/2020-0059

KF § 11

Avsägelse som ledamot i Barn- och
utbildningsnämnden från Marie Goksöyr (M)

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Marie Goksöyr (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i Barn- och
utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Marie Goksöyr (M) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ledamot i Barnoch utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Marie Goksöyr (M)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Marie Goksöyr (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i Barn- och
utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till

Marie Goksöyr
HR-avdelningen
Barn- och utbildningsnämnden; bun.diarie@stromstad.se
Diariet
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KS/2020-0059

KF § 12

Val av ledamot i Barn- och
utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Emmelie Hansen som ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter
Marie Goksöyr (M) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ola Persson (M) föreslår att Emmelie Hansen utses som ny ledamot i Barn- och
utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Ola Perssons
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Emmelie Hansen
Barn- och utbildningsnämnden
HR-avdelningen
Diariet
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Sammanträdesdatum
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KS/2020-0059

KF § 13

Val av ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Oscar Russberg (M) som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
efter Emmelie Hansen (M) som var ersättare i Barn- och utbildningsnämnden men
som nu valts in som ordinarie ledamot.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ola Persson (M) föreslår att Oscar Russberg (M) utses som ny ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Ola Perssons
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Oscar Russberg
HR-avdelningen
Barn- och utbildningsnämnden
Diariet
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Sammanträdesdatum
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KS/2019-0709

KF § 14

Val av ersättare i Socialnämnden efter Jörgen
Molin

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Markus Hedlund som ny ersättare i Socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse en ersättare i Socialnämnden efter Jörgen Molin
(M) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ola Persson (M) föreslår att Markus Hedlund utses som ny ersättare i
Socialnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Ola
Perssons förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Markus Hedlund
Socialnämnden
HR-avdelningen
Diariet
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KS/2020-0112

KF § 15

Avsägelse som ledamot i AB Strömstad
Badanstalt från Sanja Lilli Gohlke (SD)

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Sanja Lilli Gohlkes (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i AB
Strömstad Badanstalt.

Sammanfattning av ärendet

Sanja Lilli Gohlke (SD) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ledamot i AB
Strömstad Badanstalt.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Sanja Lilli Gohlke (SD)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Sanja Lilli Gohlkes (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i AB
Strömstad Badanstalt.

Beslutet skickas till

Sanja Lilli Gohlke
HR-avdelningen
AB Strömstad Badanstalt
Diariet
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KS/2020-0151

KF § 16

Avsägelse som ersättare i AB Strömstad
Badanstalt från Morgan Gustafsson (SD)

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Morgan Gustafsson (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i AB
Strömstad Badanstalt.

Sammanfattning av ärendet

Morgan Gustafsson (SD) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare
i AB Strömstad Badanstalt.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Morgan Gustafsson (SD)

Beslutet skickas till

Morgan Gustafsson
AB Strömstad Badanstalt
HR-avdelningen
Diariet
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KS/2020-0061

KF § 17

Fråga från Elisabeth Johansson, Centerpartiet
till kommunstyrelsens ordförande Kent
Hansson

Kommunfullmäktiges beslut

att ta bort ärendet från ärendelistan.

Sammanfattning av ärendet

Elisabeth Johansson (C) har inkommit med en fråga:
Kommer du som kommunstyrelsens ordförande att agera på något sätt gällande
de senaste årens anmälningar gällande diskrimineringsgrunderna för att
säkerställa att dessa är hanterade på rätt sätt?

Förslag till beslut under sammanträdet

Elisabeth Johansson begär att frågan stryks från ärendelistan och önskar
återkomma med en omformulerad fråga vid nästa sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
frågeställarens begäran och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Elisabeth Johansson
Diariet
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KS/2020-0157

KF § 18

Fråga om personalens trivsel och de höga
sjukskrivningssiffrorna på Solbo från Simone
Fischer (M) till Kent Hansson (S)

Kommunfullmäktiges beslut

att notera frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Simone Fischer, Moderaterna, har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Kent Hansson.
Hon uppger: Under det senaste året har jag som ledamot i socialnämnden ställt
frågor för att förstå hur förvaltningen jobbar med de höga sjukskrivningssiffror på
Solbo där jag är kontaktpolitiker. Mina besök på Solbo har bekräftat att vi i
nämnden inte får hela bilden av hur arbetsmiljön ser ut och hur personalen mår.
Ett ansvar som vilar inte bara på förvaltningen och chefer men även på vi
ledamöter. De senaste sjukskrivningssiffror jag har kännedom till ligger på 18,01%
fördelat på hela 2019. Vi har upplevt att det har varit så mycket som 22%. Nyckeln
till en bra och stabil verksamhet vet jag efter många år inom sjukvården ska finns i
personalens trivsel och förutsättningen för detta kräver ett bra och tydligt
ledarskap. Solbo var tidigare känt för att vara en bra arbetsplats, en bra miljö för
de Strömstadsbor som bodde där och på framkant med den senaste utveckling
inom demensvården. Läget på Solbo verkar nu vara även mer kritiskt än tidigare
och jag har efter 1 år i nämnden fortfarande inte fått ett tydligt bild av vad
orsaken eller orsakerna är. Personalen på plats kämpar på och gör en stor och bra
insats för att ge så bra vård och omsorg som möjligt men de blir färre och färre.
Min fråga är därför: Vad tänker du Kent Hansson göra vad gäller personalens
trivsel och de höga sjukskrivningssiffror på Solbo?
Kent Hansson svarar: Den bild av sjukskrivningssituationen som du beskriver
stämmer överens med de uppgifter som vi får presenterade för oss i
kommunstyrelsens arbetsutskott. Det är definitivt en situation som kräver
åtgärder och som behöver prioriteras. Frågan är för mig ändå lite
anmärkningsvärd. Du sitter själv i Socialnämnden och borde därför själv kunna
påverka och få svar på dina frågor från förvaltningen. Att specifikt peka ut Solbo
som ett problem tycker inte jag är juste. Jag tror inte att det påverkar de som
arbetar där på ett positivt sätt. De känner sig förmodligen än mer ifrågasatta. Att
komma tillrätta med de problem som du beskriver i din fråga är ingen Quick fix.
Det är en process som förvaltning och nämnd arbetar med. Åtgärder är på gång
och kommer att vidtas. Det har också sedan en till tillbaka gjorts en förstärkning
av en HR-specialist för att primärt arbeta med att minska sjukfrånvaron. Efter
samtal med nämndens ordförande har jag också förstått att ni i Socialnämnden
har beslutat om en detaljerad genomgång av sjukfrånvaron vid varje
nämndsmöte. Dessutom kommer ni vid nästa nämndsmöte att få information om
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hur man övergripande arbetar för att minska sjukskrivningstalen. Det kan också
visa sig att man behöver ta in extern hjälp för att jobba med sjukskrivningstalen.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2019-0692

KF § 19

Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om införande av alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads kommun
från Miljöpartiet, KS/2019-0692
2. Motion om central badplats i Strömstad från Liberalerna, KS/2020-0071
3. Motion om semestertia från Vänsterpartiet, KS/2020-0099
4. Motion om tillsättning av tjänsten som näringslivsutvecklare från Moderaterna,
Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet, KS/2020-0115
5. Motion om att anställa en jämställdhetsstrateg från Marielle Alvdal,
Feministiskt Initiativ, KS/2020-0119
6. Motion om jämställdhetsintegrering från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ,
KS/2020-0120

Beslutsunderlag
Motionerna

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet
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KS/2016-0619

KF § 20

Exploateringsavtal avseende detaljplanen för
Kv. Montören m.fl.

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen för Kv.
Montören m.fl.
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att
underteckna exploateringsavtalet.

Sammanfattning av ärendet

Ett detaljplaneförslag föreligger avseende ny detaljplan för Kv Montören m.fl.
(västra Prästängen), (antagandehandling). Syftet med detaljplanen är att skapa
utrymme för viss typ av handel och kontor samtidigt som möjligheten att bedriva
icke störande industri eller service upprätthålls. Detaljplanen innefattar även
handelsfastigheten Limmaren 2 vilken innehåller en större handelsyta än vad
gällande detaljplan medger. Detaljplanen kommer att medge handel i hela den
befintliga byggnaden medan andelen livsmedelshandel begränsas till dagens
omfattning.
Detaljplanen med dess exploateringsmöjligheter medför en större ombyggnad av
korsningen Ringvägen/Prästängsvägen som presenteras i Trafikutredning
korsningen Ringvägen/Prästängsvägen (bilaga till exploateringsavtalet). Då
Ringvägen tillhör Trafikverket kommer ett medfinansieringsavtal att träffas med
kommunen innan ombyggnationen påbörjas, där kommunen kommer åläggas
betala hela kostnaden för ombyggnationen. Då ombyggnationen delvis krävs med
anledning av den trafikökning som detaljplaneförslaget med dess
exploateringsmöjligheter medför, kan kostnaden för ombyggnationen delvis
fördelas på de fastighetsägare som har nytta av detaljplanen. Frykvalla förvaltning
AB, som äger flertalet fastigheter inom detaljplaneområdet, har meddelat
kommunen att bolaget avser bekosta fastighetsägarnas del.
Enligt Rambölls kapacitetsanalys för trafik avseende Prästängen beräknas 70 % av
trafikalstringen år 2035 utgöras av trafik ifrån detaljplaneområdet, medan
resterande 30 % av trafikalstringen utgörs av övrig trafik från östra Prästängen.
Med anledning av detta föreslås den totala faktiska kostnaden för
ombyggnationen av Ringvägen/Prästängsvägen fördelas så att kommunen
bekostar 30 % och exploatören bekostar 70 %.
Den totala kostnaden för ombyggnationen inklusive projektering, upphandling,
byggledning, anläggande, flytt av eventuella allmänna ledningar, besiktning samt
övriga administrationskostnader uppskattas till cirka 15-25 miljoner kronor.
Angiven kostnad är uppskattad och det är de faktiska kostnaderna som ska
betalas av parterna.
Trafikverket har meddelat att de avser genomföra ombyggnaden snarast möjligt
efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
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Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar kommunens och
exploatören Frykvalla Förvaltning ABs ansvar för åtgärder och kostnader vid
genomförandet av ombyggnationen av korsningen Ringvägen/Prästängsvägen.
Exploateringsavtalet reglerar även två markbyten mellan parterna för att
möjliggöra genomförandet av vägombyggnationen. Ingen ersättning kommer att
betalas.
Som säkerhet för exploatörens åtaganden enligt exploateringsavtalet ska
exploatören till kommunen ställa en icke tidsbegränsad säkerhet i form av
bankgaranti (On demand- garanti) till ett belopp om 15 miljoner kronor.
Bankgarantin ska vara kommunen tillhanda senast 6 februari 2020.
De två stenblock berörande kommunal mark som upptäcktes vid en
bergsbesiktning under detaljplanearbetet har under hösten 2019 avlägsnats av
kommunen.
Ekonomichefen Carsten Sörlie intygar att bankgaranti är skriven på rätt sätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-09
Exploateringsavtal avseende Kv. Montören m.fl., upprättat 2020-01-09
Ordförandebeslut av Tekniska nämndens ordförande Ulf Gustafsson 2020-01-14
Registreringsbevis
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22 § 17
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 5

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen för Kv.
Montören m.fl.
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att
underteckna exploateringsavtalet.

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Frykvalla förvaltning AB, Domaregränd 1, 452 30 Strömstad
Diariet
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KS/2016-0619

KF § 21

Kv Montören m fl, Västra Prästängen –
detaljplan

Kommunfullmäktiges beslut

att anta detaljplan för Kv. Montören med flera, Västra Prästängen, upprättad
2018-04-30, reviderad 2020-01-08.

Protokollsanteckning

Vänsterpartiet noterar att ännu en detaljplan är klar, som bekräftar en tidigare
överträdelse av ett bygglovsbeslut. Än en gång har byggherren köpt sig fri från
lagen. Vi menar att det är oacceptabelt att rika människor inte skall behöva följa
lagen, utan få rätt i efterhand.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till detaljplan, upprättat 2018-04-30, reviderat 2020-01-08, har tagits
fram för den västra delen av Prästängens industriområde. Planområdet omfattar
bland annat fastigheterna Limmaren 2 (ICA Kvantum och Jysk), Montören 1, 3, 56, 9 och 10 (WunderBaum, bilprovningen med mera), Plåtslagaren 2 och Sliparen
3-4 (Bertils Bil, Scanrex).
Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för vissa typer av handel och kontor
samtidigt som möjligheten att bedriva icke störande industri eller service
upprätthålls. Den gällande stadsplanen medger enbart industri, vilket innebär att
många verksamheter har svårt att utvecklas.
Den trafik som genereras av handeln planförslaget medger innebär att korsningen
mellan Ringvägen och Prästängsvägen behöver byggas om. Ombyggnationen
består bland annat av ett vänstersvängfält på Prästängsvägen mot Ringvägen och
ett accelerationsfält för högersvängande trafik utmed Ringvägen södra sida.
Breddningen av Prästängsvägen åstadkoms genom att mark tas i anspråk från
Limmaren 2 (ICA Kvantum och Jysk).
Kostnaden för ombyggnationen av gatorna regleras i ett exploateringsavtal mellan
kommunen och exploatören som bör godkännas av fullmäktige samtidigt som
detaljplanen antas.
Inför kommunstyrelsens sammanträde har lösa block rensats från berg i
planområdet. Detta har resulterat i att bestämmelserna om blockrensning har
kunnat tas bort. Planhandlingarna har på grund av detta reviderats och fått en ny
datering.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-08
Förslag till detaljplan för Kv Montören m fl, Västra Prästängen, upprättat
2018-04-30, reviderat 2020-01-08
Fastighetsförteckning daterad 2018-03-26
Samrådsredogörelse daterad 2017-10-12
Granskningsutlåtande daterat 2018-08-15
Behovsbedömning daterad 2017-02-01
Kapacitetsanalys daterad 2016-09-29
Trafikutredning daterad 2018-03-01
Projekterings-PM/Geoteknik och markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik
daterade 2017-02-13
MIFO Fas 1 Prästängens industriområde daterad 2015-06-29
MIFO Fas 2 Sliparen 4 daterad 2017-11-17
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-12-05 § 229
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22 § 18
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 6

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att anta detaljplan för Kv. Montören med flera, Västra Prästängen, upprättad
2018-04-30, reviderad 2020-01-08.

Beslutet skickas till

Frykvalla Förvaltning AB, Domaregränd 1, 452 30 Strömstad
Diariet
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KS/2019-0390

KF § 22

Detaljplan för del av Kungbäck 1:21 m fl
(Kungsviks Camping)

Kommunfullmäktiges beslut

att anta detaljplan för Kungbäck 1:21 med flera (Kungsviks Camping), upprättad
2019-10-14, reviderad 2020-01-09
att godkänna granskningsutlåtande daterat 2020-01-09.

Reservationer och särskilda uttalanden

Marielle Alvdal (FI) reserverar sig mot förslaget.

Sammanfattning av ärendet

Planarbetet för Kungsviks Camping inleddes ursprungligen redan år 2005 och ett
samråd genomfördes år 2007. På grund av ett flertal komplexa frågor som till
exempel strandskydd och fastighetsrättsliga frågor stannade planarbetet därefter
av. Under år 2018 gavs detaljplanen ny prioritet men startades då också om från
början på grund av den långa tiden som gått sedan det ursprungliga samrådet.
Syftet med detaljplanen är att reglera den befintliga användningen på Kungsviks
Camping på ett tydligt och långsiktigt sätt. Kungsviks Camping är en liten
föreningscamping i strandnära läge som har drivits på platsen sedan 1960-talet.
Strandskydd gäller över hela campingen och marken är för närvarande inte
planlagd, vilket bidrar till en otydlighet i hur marken får användas.
Under planprocessen har Länsstyrelsen inte delat inte kommunens uppfattning av
att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i området. Istället anser
Länsstyrelsen att camping endast får bedrivas sommartid i samma omfattning
som var fallet vid strandskyddets inträdande i området den 1 januari 1975.
Eftersom mark som planläggs med detaljplan enligt plan- och bygglagen ska vara
lämplig för sitt ändamål under hela året anser Länsstyrelsen att det inte är möjligt
att anta detaljplanen med sin nuvarande utformning.
Om kommunen antar detaljplanen och Länsstyrelsen står fast vid sitt
ställningstagande finns det en stor risk för att Länsstyrelsen tar in detaljplanen för
prövning och upphäver kommunens antagandebeslut. Detta är i normala fall inte
ett önskvärt läge när en detaljplan ska antas. I detta fall anser dock förvaltningen
att Länsstyrelsen har gjort en felaktig bedömning av hur strandskyddsbestämmelserna ska tillämpas.
Om Länsstyrelsen upphäver kommunens antagandebeslut kan kommunen
överklaga detta beslut till regeringen. Eftersom förutsättningarna för camping i
strandskyddade områden är av principiell vikt för kommunen sett till de andra
campingar som också finns i kommunen kan det vara av stor vikt för kommunen
att få denna fråga prövad så långt som möjligt.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-10
Förslag till detaljplan för Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks camping), upprättad 201910-04, reviderad 2020-01-09
Fastighetsförteckning daterad 2019-09-26
Granskningsutlåtande daterad 2020-01-09
Undersökning av betydande miljöpåverkan daterad 2019-05-13
Projekterings-PM/Geoteknik och markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik
daterade 2019-03-25
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-12-05 § 228
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22 § 19
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 7

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att anta detaljplan för Kungbäck 1:21 med flera (Kungsviks Camping), upprättad
2019-10-14, reviderad 2020-01-09
att godkänna granskningsutlåtande daterat 2020-01-09.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) yrkar avslag på förslaget att anta detaljplanen.
Lars Tysklind (L), med instämmande från Bengt Bivrin (MP), Anders Ekström (KD)
och Kent Hansson (S), yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marielle Alvdals
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till

Sökanden – Kristina Karlsson, Bergsvägen 26, 442 98 Kode
Kungsviks Camping – styret@kungsvikscamping.se
Miljö- och byggförvaltningen
Diariet
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KS/2019-0480

KF § 23

Detaljplan för del av Hogdal 2:22

Kommunfullmäktiges beslut

att anta detaljplan för del av Hogdal 2:22, upprättad 2019-05-07, reviderad 201907-05.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om planbesked inkom 2015-07-06. Miljö- och byggnämnden beslutade
2015-11-19 § 226 att lämna positivt planbesked.
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en trafikantservicestation längs
med väg E6. I detta kan komma att ingå byggnation av bensinstation inklusive
servicebutik/kiosk, snabbmatsrestaurang, tankning av bilar och lastbilar,
uppställning av lastbilar, cisterner under mark för drivmedel samt fordonstvätt.
Planförslaget har varit utsänt för samråd och granskning. De synpunkter som
kommit in under samråd och granskning har arbetats in i antagandehandlingarna.
Detaljplanen kan därmed antas.

Beslutsunderlag

Antagandehandlingar (Planbeskrivning och plankarta), upprättade 2019-05-07,
reviderade 2019-07-05
Tjänsteskrivelse 2019-11-14 av planeringsarkitekt Ellen Andersson
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-11-07 § 206
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 288
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 8

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta detaljplan för del av Hogdal 2:22, upprättad 2019-05-07, reviderad 201907-05.

Beslutet skickas till

Sökande: Sten och Tegelaktiebolaget, Domaregränd 1, 452 30 Strömstad
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Diariet
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KS/2020-0058

KF § 24

Styrdokument för fastställelse av
borgensavgift

Kommunfullmäktiges beslut

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Från den 1 januari 2011 gäller ny lagstiftning för de allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolagen. Utöver att ett kommunalt bostadsaktiebolag i allmännyttigt
syfte ska förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, ska
de kommunala bostadsaktiebolagen bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga
principer. Detta förutsätter att kommunen ställer marknadsmässiga
avkastningskrav på sitt bostadsaktiebolag. Därför undantas bolagen från reglerna i
kommunallagen gällande självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva
företag i vinstsyfte. Kommunen ska agera på samma sätt som en jämförbar privat
ägare av ett motsvarande privat bostadsbolag. Samma krav på affärsmässighet
ska ställas på de kommunala bostadsaktiebolagen som på övriga företag på
bostadsmarknaden. Kravet på affärsmässighet innebär även att relationerna
mellan kommunen och bolaget måste vara konsekvent affärsmässiga och deras
respektive ekonomier hållas åtskilda så att någon subventionering eller
värdeöverföring i endera riktningen inte sker. Detta innebär att villkoren för AB
Strömstadbyggen måste vara affärsmässigt bestämd.
EU:S STATSSTÖDSREGLER
Reglerna om att en kommuns borgen för, ett kommunalt bostadsaktiebolag måste
vara affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s statsstödsregler. Med statsstöd
avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida
konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller
viss produktion. Bedömningen av om ett kommunalt företag har en ekonomisk
fördel av en åtgärd som en kommun vidtar, sker utifrån principen om den
marknadsekonomiske investeraren. En åtgärd vidtagen av kommunen innebär en
ekonomisk fördel om en privat investerare inte skulle ha utfört åtgärden ifråga på
samma villkor.
Bestämmelserna i EU-fördraget innebär att avgiften måste vara marknadsmässig
för att inte bryta mot statsstödsreglerna. Lag om allmännyttiga kommunala
bostadsbolag sätter en gräns för hur hög avgiften kan vara i syfte att förhindra
värdeöverföring från bostadsbolaget till kommunen. Lagen sätter även en gräns
för hur låg avgiften kan vara för att förhindra att kommunen subventionerar
bostadsbolaget.
För att det motsvarande marknadspriset för garantin ska kunna fastställas bör
hänsyn tas till garantins och det underliggande lånets egenskaper såsom
transaktionsbeloppet, transaktionens varaktighet, den säkerhet som ställs av
låntagaren och andra erfarenheter som påverkar återbetalningsgraden,
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sannolikheten för att låntagaren inte kan betala på grund av sin ekonomiska
ställning, verksamhetssektor och framtidsutsikter samt andra ekonomiska villkor. I
praktiken innebär detta:
• Bolagets uppskattade finansieringskostnader utan borgen ska utgöra underlag
för hur borgensavgiften beräknas.
• Borgensavgiften ska vara kopplad till den enskilda krediten då borgensavgiftens
storlek beror på när i tiden borgen tecknas och underliggande kredits löptid och
belopp.
Borgensavgiftens storlek ska beräknas utifrån vad det specifika bolaget kunnat
finansiera sig till utan kommunal borgen. Det innebär att kommunen vid
borgenstecknandet måste ha ett underlag på till vilken kreditmarginal bolaget
skulle ha finansierat sig till utan borgen för att kunna beräkna skillnaden mellan
denna kreditmarginal och den kreditmarginal som faktiskt erhölls med kommunal
borgen.
• Om jämförelse görs med förutsättningen att bostadsbolaget lånar upp med
pantbrev som säkerhet ska i den mån bostadsbolaget de facto inte har uttagna
pantbrev även borgensavgiften innehålla en kompensation av fördelen att inte
betala stämpelskatten om 2 % för uttag av pantbrev.
PROCESS
Processen vid fastställande av borgensavgiften bör utformas så att beslutet om
borgensavgiftens storlek kan fattas i anslutning till den enskilda upplåningen.
Kommunfullmäktige fattar principiella beslut om borgensramar, maximal löptid på
borgen och att borgensavgiften ska vara marknadsmässig. Ekonomichefen
fastställer löpande nya avgifter vid tecknande av borgen inom borgensram och
enligt modellen i detta styrdokument.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-09
Förslag till Styrdokument för Riktlinjer och regler för beräkning av borgensavgift
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22 § 20
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 14

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till styrdokument för beräkning av årliga borgensavgifter och
bestämma årlig avgift för AB Strömstadbyggen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lena Martinsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för
att utreda om styrdokumentet ska gälla alla de kommunala bolagen.
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Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet.

Beslutet skickas till

AB Strömstadbyggen
Mats Brocker, Kommundirektör
Diana Johansson, Redovisningsansvarig
Webbmaster
Diariet
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KS/2020-0057

KF § 25

Investeringsramar och borgen för bolagen
2020

Kommunfullmäktiges beslut

att fastställa investeringsram 2020 för AB Strömstadbyggen till 61,05 Mkr plus
överföring av ram från 2019 på 0,875 Mkr till totalt 61,925 Mkr.
att fastställa investeringsram 2020 för AB Strömstadlokaler till 105 Mkr plus
överföring av ram från 2019 på 10 Mkr till totalt 115 Mkr.
att fastställa investeringsram 2020 för AB StrömstaNet till 12,6 Mkr.
att såsom för egen skuld ingå borgen för
- AB Strömstadsbyggen:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 924,6
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- AB Strömstadslokaler:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 518,5
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. (Korrigerat i enlighet med
ärende KS/2020-0063)
- AB StrömstaNet:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 100 Mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Investeringarna är i det väsentliga nödvändiga för att varsamheterna ska nå sina
mål och vi ska lösa efterfrågan efter verksamhetslokaler, fibernät och bostäder.
Kommuninvest önskar att kommunen gör tydliga beslut om borgensåtagande för
de kommunala bolagen. Med starka och tydliga borgensbeslut kan Kommuninvest
låna upp kapital till bästa marknadsvillkor. Beslutet ska formuleras som en
proprieborgen ” Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för …….. AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
……….. kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.”
Detta innebär att kommunens borgensåtagande är ett strikt juridiskt ansvar för
bolagens lån, om de inte kan uppfylla gällande lånevillkor.
Genom att behålla befintliga ramar från 2019 vill inte kommunkoncernen utöka
sin skuldbörda.
Av bolagets ägardirektiv framgår krav på soliditet och resultat som ska beaktas av
bolagsstyrelsen i kommande investeringsbeslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-29 § 26
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 16
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att fastställa investeringsram 2020 för AB Strömstadbyggen till 61,05 Mkr plus
överföring av ram från 2019 på 0,875 Mkr till totalt 61,925 Mkr.
att fastställa investeringsram 2020 för AB Strömstadlokaler till 105 Mkr plus
överföring av ram från 2019 på 10 Mkr till totalt 115 Mkr.
att fastställa investeringsram 2020 för AB StrömstaNet till 12,6 Mkr.
att såsom för egen skuld ingå borgen för
- AB Strömstadsbyggen:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 924,6
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- AB Strömstadslokaler:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 518,5
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. (Korrigerat i enlighet med
ärende KS/2020-0063)
- AB StrömstaNet:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 100 Mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C), med instämmande från Kerstin Karlsson (L), yrkar på
återremiss på första att-satsen avseende investeringsram samt överföring av ram
för beredning så investering avseende bostadsbyggande Filjestad, Sydkoster
inarbetas..
Ola Persson (M) yrkar återremiss på tredje att-satsen eftersom det inte finns
något marknadsvärde på Net, finns det en stor risk med ytterligare investeringar i
Net. Därför bör Net visa på att värdet på bolaget motiverar ytterligare
investeringar.
Lena Martinsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag och yrkar bifall till
kommunstyrelsens beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens
förslag vad gäller andra, fjärde, femte och sjätte att-satserna och finner att så
sker.
Ordföranden frågar, vad gäller första att-satsen, om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras till kommunstyrelsen och finner att ärendet skall avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
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Omröstningsresultat

Med 27 röster för att ärendet ska avgöras idag mot 12 röster för återremiss
beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag.
Nr Ledamot

Parti Nr Ersättare

Parti Ja Nej

1 Kent Hansson

S

2 Mikael Cederbratt

M

3 Mattias Gustafsson

SD

4 Lars Tysklind

L

Nej

5 Åsa Torstensson

C

Nej

6 Lena Martinsson

S

Ja

7 Muhyettin Aslan
Marie Edvinsson
9 Kristiansen

KD

Ja

M

Ja

10 Fredrik Eriksson

SD

Ja

11 Lars Åke Karlgren

V

Ja

12 Marie Rask

S

Ja

13 Karla Valdivieso

MP

Nej

14 Kerstin Karlsson

L

Nej

15 Jörgen Molin

M

Eva borg

M

Ja

16 Mats Granberg

S

Olle Westling

S

Ja

17 Ulf Johansson

SD

Eugenia Eriksson

SD

Ja

18 Marielle Alvdal

FI

19 Helene Andersson Novela

S

Ja

20 Dag Wersén

M

Ja

21 Mette H Johansson

L

22 Anna-Lena Carlsson

C

23 Anders Ekström

KD

Ja

24 Bengt Simonsson Fröjd

S

Ja

25 Morgan Gustafsson

SD

Ja

26 Merry Johansson

S

Ja

27 Bengt-Göran Bergstrand

M

28 Mia Öster

V

Ja

29 Leif Andersson

S

Ja

30 Hans-Robert Hansson

L

31 John Johansson

SD

32 Bengt Bivrin

MP

33 Simone Fischer

M
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34 Ligia Morales Ahlgren

S

35 David Holgersson

KD

36 Sven Nilsson

SD

Ja

37 Lena Sundberg

S

Ja

38 Elisabeth Johansson

C

Nej

39 Tore Lomgård

C

Nej

8 Ronnie Brorsson

Ja
Rose-Marie Fagerberg

KD

S

Ja

Ja

Summa

27 12

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens
förslag vad gäller första att-satsen och finner att så sker.

Ajournering

Mötet ajourneras mellan kl 20.18-20.22.

Beslutsgång

Ordföranden frågar, vad gäller tredje att-satsen, om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras till kommunstyrelsen och finner att ärendet skall avgöras idag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens
förslag vad gäller tredje att-satsen och finner att så sker.

Beslutet skickas till

AB Strömstadbyggen
AB Strömstadlokaler
AB StrömstaNet
Diana Johansson, Redovisningsansvarig
Diariet
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KS/2019-0689

KF § 26

Revidering av säkerhetspolicy

Kommunfullmäktiges beslut
att anta säkerhetspolicyn.

Sammanfattning av ärendet

Säkerhetspolicyn är kommunens styrdokument för det systematiska och
förebyggande säkerhetsarbete som genomförs i kommunen. Kommunstyrelsen
har det övergripande ansvaret. Dokumentet ska visa på ansvarsfördelningen inom
kommunen och ska antas under varje mandatperiod.

Beslutsunderlag

Förslag till Säkerhetspolicy 2020-2023.
Tjänsteskrivelse 2019-11-28 av krisberedskapssamordnare Peter Birgersson
Dafteryd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 281
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 2

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta säkerhetspolicyn.

Beslutet skickas till

Kommundirektören
Samtliga förvaltningschefer
Krisberedskapssamordaren/säkerhetsskyddschefen
Webbmaster
Diariet
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KS/2019-0656

KF § 27

Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljö

Kommunfullmäktiges beslut

att anta Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

Sammanfattning av ärendet

Miljöbalken (1998:808) ger kommunerna möjlighet att meddela föreskrifter som
behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa (9 kap. 10-13 §§
miljöbalken). Föreskrifterna måste ha stöd i miljöbalken eller i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken särskilt angett att kommunala
föreskrifter som meddelats till skydd för olägenheter för människors hälsa inte får
medföra onödigt tvång för allmänheten eller "annan obefogad inskränkning" i den
enskildes frihet. Vissa bestämmelser kan meddelas både med avseende på
skyddet för människors hälsa och skyddet för miljön. Detta gäller bestämmelser
om enskilda avloppsanläggningar och värmepumpar. Dubbelreglering ska
undvikas, dvs om tillräckligt skydd kan uppnås genom tillämpning av miljöbalken
eller förordningen ska det inte också anges i föreskriften.
Den gällande lokala förskriften för att skydda människors hälsa och miljö är sen
1998 och är i stort behov av revidering. Som stöd för revideringen har i huvudsak
SKL (Sveriges kommuner och landsting) vägledning och underlag följts.
Bestämmelserna i föreslagen föreskrift är betydligt färre än i den befintliga. Det
beror på att behov av skydd bedöms kunna hanteras i tillräcklig grad enligt
miljöbalken eller förordningen och att onödigt tvång eller inskränkning till viss del
finns i nuvarande föreskrift. En bestämmelse måste kunna motiveras och inte vara
för generell.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämndens beslut 2019-11-07 § 197
Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 287
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 4

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnämnden
Webbmaster
Diariet
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KS/2018-0595

KF § 28

Svar på - Medborgarförslag om att stärka
Strömstad kommuns engagemang i
klimatomställningen

Kommunfullmäktiges beslut

att avslå medborgarförslaget om att stärka Strömstads kommun engagemang i
klimatomställningen, med hänvisning till kommunens redan pågående arbete med
hållbarhetsfrågor. Med undantag från att kommunen saknar en antagen
koldioxidbudget, så sker det inom kommunen utvecklingsarbeten inom de
områden som tas upp i medborgarförslaget. Under rubriken ”Pågående arbete för
att stärka Strömstads kommuns engagemang i klimatomställningen” finns
fördjupade beskrivningar av kommunens arbete inom samtliga av
medborgarförslagets fyra utpekade områden.

Reservationer och särskilda uttalanden

Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ reserverar sig
mot förslaget. Miljöpartiets reservation, se bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Elva kommuninvånare har lämnat in ett medborgarförslag till Strömstad kommun
med budskapet att kommunen bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen.
Med hänvisningar till FN:s klimatkonvention, klimatavtalet i Paris 2015 samt till en
rapport från FN:s klimatpanel (IPCC, Global Warming of 1.5°C) påtalar man att en
fortsatt uppvärmning av jordens klimat skulle få förödande konsekvenser för vår
jord. Medborgarförslaget anser att kommunen ska påbörja en reducering av
koldioxidutsläppen med ett minimum av årliga utsläppsminskningar på 10 % i
absoluta termer och att kommunen tar fram en klimatomställnings- och
folkbildningsplan med målet att kommunen ska ha uppnått noll utsläpp till år
2030. Medborgarförslaget pekat på fyra områden där man anser att Strömstad
kommun ska besluta om åtgärder:
•
•
•
•

Kommunal klimatomställningsplan med koldioxidbudget
Kommunen ska kontakta alla företag i kommunen, med målet om att alla
aktörer ska ta fram omställningsplaner
Kommunen ska avyttra innehav av fossilutvinningsföretag i kommunens
fonder
Kommunen ska bedriva informations- och folkbildningsarbete inom
miljöområdet

Strömstads kommun och dess verksamheter arbetar dagligen med aktiviteter som
omnämns i medborgarförslaget. Det finns en antagen strategi för fossiloberoende
kommun 2030, ett antal politiskt satta miljömål samt rutiner och åtgärder som
alla syftar till att bidra till en hållbar utveckling.
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Med undantag från att kommunen saknar en antagen koldioxidbudget, så
bedriver kommunen redan ett utvecklingsarbete inom de övriga tre områden som
tas upp i medborgarförslaget. Under rubriken ”Pågående arbete för att stärka
Strömstads kommuns engagemang i klimatomställningen”, redogörs för
kommunens aktiviteter och åtgärder inom samtliga av medborgarförslagets
utpekade områden tillsammans med korta beskrivningar av vilka förutsättningar
(styrdokument, resurser, etc) som kommunen arbetar efter i sitt miljöarbete.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse 2019-09-11
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 66
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-06 § 255
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-27 § 165

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att avslå medborgarförslaget om att stärka Strömstads kommun engagemang i
klimatomställningen, med hänvisning till kommunens redan pågående arbete med
hållbarhetsfrågor. Med undantag från att kommunen saknar en antagen
koldioxidbudget, så sker det inom kommunen utvecklingsarbeten inom de
områden som tas upp i medborgarförslaget. Under rubriken ”Pågående arbete för
att stärka Strömstads kommuns engagemang i klimatomställningen” finns
fördjupade beskrivningar av kommunens arbete inom samtliga av
medborgarförslagets fyra utpekade områden.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kent Hansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Marielle Alvdal (FI), med instämmande från Bengt Bivrin (MP), Hans-Inge
Sältenberg (C), Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson (C) och Hans-Robert Hansson
(L) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marielle Alvdals
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Marielle Alvdals förslag.

Omröstningsresultat

Med 26 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 13 nej-röster för Marielle
Alvdals förslag beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

Nr
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
8

Justerandes signatur

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

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

Parti Ja Nej
Ja
M
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej

Eva borg
Olle Westling
Eugenia Eriksson

M
S
SD

Ja
Ja
Ja

Nej

Ja
Ja
Hans-Inge Sältenberg

Nej
Nej

C
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Ja

Nej

Ja
Nej

Rose-Marie Fagerberg
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KD

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

Beslutet skickas till

Maria Aronsson
Medborgarna; lisbeth.sten@hotmail.com; kseiving@hotmail.com;
karin.askberger@hotmail.com; gunilla.hegardt@gmail.com;
karolina.johansson@gmail.com; enarsdotter@yahoo.se;
mats@krokstrandsbigardar.se; rylanderanita@gmail.com; moamu@hotmail.se;
cecilia.larsvik@telia.com; paivi.johansson@stromstad.se
Diariet
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Bilaga

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

KS/2019-0100

KF § 29

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

Kommunfullmäktiges beslut

att avslå medborgarförslaget om att alla beslut som tas inom kommunen ska
prövas utifrån om de håller sig inom de planetära gränsernas ramar eller
inte, med hänvisning till att de föreslagna åtgärderna redan arbetas med i
kommunens pågående arbete med hållbarhetsfrågor. Det föreligger
begränsningar i vad kommunen har mandat att kräva av det privata näringslivet
och vilka resurser som finns inom kommunen för att genomföra vissa aktiviteter.
Under rubriken ”Pågående hållbarhetsarbeten inom Strömstads kommun” finns
fördjupade beskrivningar av kommunens arbete inom medborgarförslagets
samtliga sex utpekade områden.

Reservationer och särskilda uttalanden

Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ reserverar sig mot beslutet.
Miljöpartiets reservation, se bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Omställning Strömstad ideella förening har inkommit med ett medborgarförslag
vilket föreslår att kommunens samtliga beslut ska fattas inom de planetära
gränsernas ramar. Medborgarförslaget anger att det innebär stora risker att
överskrida planetens gränser för dagens och framtida samhällen. Exempelvis kan
marina ekosystem förändras dramatiskt till följd av försurning och övergödning.
Ett annat scenario är att temperaturer stiger så mycket att det hotar
jordbruksproduktion, infrastruktur och människors hälsa. Ytterligare en
konsekvens kan vara att fortsatt förlust av biologisk mångfald urholkar
tillhandahållandet av de ekosystemtjänster som våra mångsidiga samhällen är
beroende av.
Förslaget mynnar ut i att man vill att Strömstads tar en rad beslut för en positiv
utveckling inom klimatförändringarna och miljöförstöringen samt matsäkerheten:
•
•
•
•
•

Justerandes signatur

Alla beslut som tas inom kommunen ska prövas utifrån om de håller sig
inom de planetära gränsernas ramar eller inte
Kommunen ska bilda ett råd med sakkunniga
Kommunen ska utgå från en omställningsplan
Att Strömstad genomför en "matomställning" genom att prioritera
satsningar på närproducerade och ekologiskt hållbara livsmedel
Att kommunen enbart upphandlar livsmedel som bygger på en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar produktion och är 100 % hållbara
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

•

Att det i kommunen skapas förutsättningar för att utveckla hållbara lokala
livsmedelskedjor, från produktion till lagring, förädling, distribution och
konsumtion

Kommunen och dess verksamheter arbetar dagligen med aktiviteter som
omnämns i medborgarförslaget. Under 2018 antog kommunfullmäktige en
Strategi för fossiloberoende kommun 2030. Denna pekar ut ett fyra
fokusområden, Hållbara transporter, Klimatsmart och hälsosam mat, Sunda och
klimatsmarta bostäder och lokaler, Förnybara och resurseffektiva varor och
tjänster. Det finns också ett antal rutiner, fattade beslut och andra åtgärder som
syftar till att bidra till en hållbar utveckling. Kommunens svar på inlämnat
medborgarförslag blir därför framförallt en redogörelse för status av kommunens
aktiviteter och åtgärder inom samtliga frågeställningar.

Beslutsunderlag

Medborgarförslaget från Omställning Strömstad, 2018-12-14
Tjänsteskrivelse, 2019-10-14
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 7
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-06 § 75
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-06 § 255
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-27 § 166

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget om att alla beslut som tas inom kommunen ska
prövas utifrån om de håller sig inom de planetära gränsernas ramar eller
inte, med hänvisning till att de föreslagna åtgärderna redan arbetas med i
kommunens pågående arbete med hållbarhetsfrågor. Det föreligger
begränsningar i vad kommunen har mandat att kräva av det privata näringslivet
och vilka resurser som finns inom kommunen för att genomföra vissa aktiviteter.
Under rubriken ”Pågående hållbarhetsarbeten inom Strömstads kommun” finns
fördjupade beskrivningar av kommunens arbete inom medborgarförslagets
samtliga sex utpekade områden.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kent Hansson (S), med instämmande från Simone Fischer (M), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Bengt Bivrin (MP), med instämmande från Marielle Alvdal (FI), yrkar bifall till
medborgarförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bengt Bivrins
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
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2020-02-13

Beslutet skickas till

Lisbeth Sten, lisbeth.sten@hotmail.com
Diariet
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Bilaga

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
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KS/2018-0322

KF § 30

Svar på - Motion om korsningen Karlsgatan Ringvägen från Bengt Simonsson Fröjd (S)

Kommunfullmäktiges beslut

att anse motionen besvarad i den del som avser att Strömstads kommun snarast
reglerar ett avtal med Trafikverket om vem som bygger och finansierar rondellen
vid korsningen Karlsgatan-Ringvägen.
att anse motionen besvarad i den del som avser att två stycken övergångsställen
regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör och finansierar detta.

Beslutsmotivering

Trafikverket är väghållare för Ringvägen vilket betyder att de har full rådighet över
vägen. De brister som finns i det statliga vägnätet i regionen prioriteras av
Trafikverket. Strömstads kommun har upprepade gånger uppvaktat Trafikverket
och påtalat bristerna i trafiksäkerheten i korsningen Ringvägen/Karlsgatan.
Kommunen driver även frågan i Fyrbodals kommunförbund.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Simonsson Fröjd (S) har inkommit med en motion där han anger att i
korsningen Karlsgatan-Ringvägen vid övre bron till Gymnasiet måste det byggas
en rondell samt övergångsställen göras, för att förebygga mer och allvarligare
olyckor. Ett antal tillbud och olyckor har hänt.
Bengt Simonsson Fröjd föreslår
att Strömstad Kommun snarast reglerar ett avtal med Trafikverket om vem som
bygger och finansierar rondell vid korsning Karlsgatan-Ringvägen
att 2 st övergångsställen regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör och
finansierar detta.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 85
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
Protokoll Kommunfullmäktige 2018-06-19 § 60
Motion – För ett tryggare Strömstad
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 283
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 9

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad i den del som avser att Strömstads kommun snarast
reglerar ett avtal med Trafikverket om vem som bygger och finansierar rondellen
vid korsningen Karlsgatan-Ringvägen.
att anse motionen besvarad i den del som avser att två stycken övergångsställen
regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör och finansierar detta.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kent Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Bengt Simonsson Fröjd
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
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KS/2019-0421

KF § 31

Svar på - Motion om miljödifferentierade
hamnavgifter och taxor från Feministiskt
initiativ

Kommunfullmäktiges beslut
att avslå motionen.

Beslutsmotivering

Kommunen har ett gott samarbete och en god dialog med rederierna som
trafikerar Strömstads hamn. Just nu pågår uppgraderingsarbetet i hamnen där
rederierna är delaktiga och samarbetar med entreprenören och oss i kommunen. I
stället för att höja taxorna är det bättre att i dialog med rederierna minska
fartygstrafikens och hamnverksamhetens miljöpåverkan.
På grund av de begränsade ytor som finns för fordon i och runt våra hamnar är
det omöjligt att ge vissa fordon fördelar.

Reservationer och särskilda uttalanden

Feministiskt initiativ reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt initiativ har inkommit med motionen ”Miljödifferentierade
hamnavgifter och taxor”.
Motionen föreslår två förändringar dels införande av en miljödifferentierad
hamnavgift och dels att det ges fördelar för miljövänliga fordon i våra hamnar.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (KF §176) att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-14 (KSau §193) att remittera
motionen till Tekniska nämnden för yttrande senast 2019-11-29.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 78
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18 av hamnchef Niclas Samuelsson
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 193
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion ”miljödifferentierade hamnavgifter och taxor” från Feministiskt initiativ.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 201912-11 § 282
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 10

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

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI), med instämmande från Bengt Bivrin (MP) och Lars-Åke
Karlgren (V), yrkar bifall till motionen.
Lars Tysklind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marielle Alvdals
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till
Marielle Alvdal
Tekniska nämnden
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

KS/2019-0378

KF § 32

Svar på - Motion om utökat förbud gällande
rökning på allmän plats från Centerpartiet

Kommunfullmäktiges beslut

att anse motionen besvarad avseende delen om att snarast skapa förutsättningar
så att lekplatsen på Plagen kan efterleva rökförbudet så att barnen ges rätt till
rökfri lekplats även kvällstid, då åtgärder redan vidtagits.
att anse motionen besvarad avseende delen om att skyndsamt i det pågående
centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering av en lekplats i centrum, då
planering för placering av lekplats pågår.

Beslutsmotivering

Åtgärder har vidtagits på och kring lekplatsen på Plagen som kommunen enligt lag
är ålagd att göra. Växtligheten har glesats ut för att öka insynen på platsen. Skylt
om rökförbud är uppsatt, det gäller på samtliga lekplatser. Soptunnor med
askbägare är flyttade från lekplatsen med minst 10 meter, gäller samtliga
lekplatser. Rutin är skapad för hur vi ska gå tillväga om någon bryter mot
förbudet. Kommunen tillkallar i dessa lägen upphandlad ordningsvakt som får i
uppdrag att uppmana personen i fråga om gällande regelverk. Om uppmaning
inte hörsammas tillkallas polis.
Nedskräpningen på lekplatserna har generellt minskat sedan införandet av
rökförbudet.
Tekniska nämnden har som mål att under 2020 uppföra en lekplats i kommunen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Elisabeth Johansson och Tore Lomgård, Centerpartiet, har inkommit med en
motion där de förslår kommunfullmäktige
att snarast skapa förutsättningar så att lekplatsen på Plagen kan efterleva
rökförbudet så att barnen ges rätt till rökfri lekplats även kvällstid
att skyndsamt i det pågående centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering
av en lekplats i centrum.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till Tekniska
nämnden.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 83
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 191
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet, 2019-05-10
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 284
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 11

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad avseende delen om att snarast skapa förutsättningar
så att lekplatsen på Plagen kan efterleva rökförbudet så att barnen ges rätt till
rökfri lekplats även kvällstid, då åtgärder redan vidtagits.
att anse motionen besvarad avseende delen om att skyndsamt i det pågående
centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering av en lekplats i centrum, då
planering för placering av lekplats pågår.

Förslag till beslut under sammanträdet

Elisabeth Johansson (C) yrkar bifall till motionens andra att-sats.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens
förslag vad gäller första att-satsen och finner att så sker.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Elisabeth
Johanssons förslag vad gäller andra att-satsen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Elisabeth Johansson
Tore Lomgård
Tekniska nämnden
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
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KS/2019-0388

KF § 33

Svar på - Motion om Strömstad Sveriges
renaste kommun från Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsmotivering

Tekniska förvaltningen har ansvar för renhållning av allmänna platser som är
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka
kommunen är huvudman. Ansvaret innefattar gaturenhållning, snöröjning och
liknande åtgärder för att hålla platserna i ett sådant skick att uppkomsten av
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn
till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet, lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Förvaltningens egen personal sköter renhållningen av gator och torg, gång-och
cykelbanor och till viss del grönområden. Övriga grönområden och parker sköts
via upphandlad entreprenör. Entreprenörens uppdrag är reglerat i avtal och
omfattar rengöring av markytor och möbler som tex. urnor, parkbänkar och
lekplatsutrustning. Rengöringen är schemalagd och innefattar större insatser som
vår- och höstrengöring. Avtalstiden gäller april – november.
Under höst-, vinter- och vårsäsong arbetar en personal med att tömma
kommunens ca 300 papperskorgar och städa de allmänna ytorna från synligt
skräp, måndag till fredag, kl.07:00-16:00. Arbetet sköts av jouren på söndagar.
Gatorna sopas, under samma period, en gång i veckan.
Under sommarsäsongen, från midsommarveckan till andra veckan i
augusti, arbetar 6 personal med motsvarande uppdrag, måndag till söndag,
kl.05:00-20:00. Gatorna sopas varje dag under sommarperioden.
Tekniska förvaltningens personal ansvarar också för att se över vägmärken på de
kommunala vägarna.
Egen personal och entreprenör är överens om att nedskräpningen minskat den
senaste tiden och tekniska förvaltningen får från olika håll beröm för
renhållningen och för sina blomsteruppsättningar.
Strömstads kommun har genom kommunens föreskrifter Åläggande om
gångbanerenhållning (antagen av Kommunfullmäktige 1995-12-14, reviderad av
Kommunfullmäktige 2012-02-16 § 16) ålagt fastighetsägaren att hålla
angränsande gångbaneutrymme rent för skräp, växtlighet, snö och is, inom
detaljplanelagt område där kommunen är huvudman, 3§, lag (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Tillsynsansvaret ligger
hos miljö- och byggförvaltningen.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
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Sammanfattning av ärendet

Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska
nämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 86
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 av gatuchef Conny Hansson
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 285
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då kommunen redan har en väl fungerande renhållning.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kent Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Tysklind (L) yrkar i första hand att ärendet återremittera för att handläggas
tillsammans med liknande motioner som inkommit och i andra hand att motionen
bifalls. Tore Lomgård (C), Ola Persson (M), Bengt Bivrin (MP) och Marielle Alvdal
(FI) instämmer i Lars Tysklinds yrkande om återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för att ärendet avgörs idag
Nej-röst för att ärendet ska återremittera.

Omröstningsresultat

Med 21 ja-röster för att avgöra ärendet idag och 18 nej-röster för att
återremittera ärendet beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen.
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Kommunfullmäktige
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2020-02-13

Nr
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
8

Justerandes signatur

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

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

Parti Ja Nej
Ja
M
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Eva borg
Olle Westling
Eugenia Eriksson

M
S
SD

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja

Hans-Inge Sältenberg

Nej
Nej
Nej

C
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Rose-Marie Fagerberg
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KD

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
21 18
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

Beslutet skickas till
Liberalerna
Tekniska nämnden
Diariet
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KS/2020-0169

KF § 34

Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges beslut

att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

1. Länsstyrelsens inspektionsprotokoll - Inspektion enligt 19 kap 17 §
föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen 2019, KS/2019-0714
2. Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag om toalett på Kärleksudden,
KS/2018-0407
3. Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag om lekplatser, KS/2019-0318
4. Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag - trapp vid Södra hamnens
sydöstra hörn, KS/2019-0334
5. Kommunstyrelsens beslut - Svar på medborgarförslag om att kommunen köper
eller använder befintliga bostäder för att hyra ut till lärare som kan tänka sig att
jobba i Strömstad, KS/2019-0662

Beslutet skickas till
Diariet
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