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Kommunfullmäktiges sessionssal
2017-06-20 klockan 18:00 -22:50
Ronnie Brorsson (S)
Andreas Nikkinen (MP)
Peter Dafteryd (C)
Elisabeth Johansson (C)
Margareta Fredriksson (L)
Terry Bergqvist (S)
Lena Martinsson (S)
Ulf Johansson (SD)
Åsa Torstensson (C)
Tore Lomgård (C)
Siwert Hjalmarsson (M)
Mette H Johansson (L)
Karla Valdevieso (MP)
Leif Andersson (S)
Mattias Gustafsson (SD)
Lars Åke Karlgren (V)
Anna-Lena Carlsson (C)
Peter Sövig (S)
Marie Rask (S)
Anna Gravander (MP)
Bengt-Göran Bergstrand (M)
Anne-Lise Lindmark (L)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Peter Heie Ordförande (C)
Merry Johansson (S)
Tjänstgörande ersättare
Fredrik Eriksson (SD)
Sten Brodén (V) ej §§97-99
Anders Olsson (L)
Lena Sundberg (S)
Sveza Daceva Filipova (C)
Hans-Robert Hansson (L)
Bengt Simonsson Fröjd (S)
Anders Karlsson (MP)
Morgan Gutke (C)
Roland Wiklander (KD)
Ingemar Nordström (L)
Anders Ekström (M)
Mats Granberg (S)
Maria Reinholdsson kommunchef, Lars-Erik Hansson ekonomichef, Monica
Birgersson förvaltningschef (SN), Elisabet Hansson controller, Nicklas Faritzon
administrativchef (BUN), Michael Johansson förvaltningschef (MBN), Roland
Kindslätt förvaltningschef (TN), Helene Evensen utvecklingschef, Karl Forsberg
kulturansvarig, Kurt Dahlberg fritidskonsulent samt Åsa Karlsson revisor.

Kommunledningsförvaltningen 2017-07-04

Sekreterare

........................................................................... Paragrafer §§ 74-99
Ralf Karlsson

Ordförande
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Peter Heie

Justerare

...........................................................................................................................
Mette H Johansson (L)
Mats Granberg (S)
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Kommunledningsförvaltningen
.....................................................................
Ralf Karlsson, kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 74

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2017-0157

Ändring av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
att godkänna förslag till ändring i ärendelistan

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande föreslår följande ändring i ärendelistan.
att ärende 09. Svar på medborgarförslag angående äldreboende Dnr: KS/2016-0161 utgår
enligt begäran från förslagsställaren.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Sven Moosberg

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 75

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2017-0211

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
att allmänhetens fråga anses besvarad

Sammanfattning av ärendet

Barbro Nilsson anger att hon inte har fått svar när hon skickat synpunkter på verksamheten i
Strömstads kommun via folder – Vad tycker du? Ris & Ros.
Peter Dafteryd noterar att Barbro Nilsson visst har får svar vid flera tillfällen men några svar
saknas vilket vi kommer att ta med till berörd förvaltning.

Beslutsgång

Ordförande frågar om allmänhetens fråga anses besvarad och finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Barbro Nilsson

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 76

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2017-0308

Medborgarförslag om Strömstads lekplatser
Kommunfullmäktiges beslut
att överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut

Sammanfattning av ärendet

Sandra Matthews har inkommit med ett medborgarförslag som handlar om Strömstads
lekplatser.
Vi är många föräldrar som anser att utbuden på Strömstads lekplatser är för dåligt och
kvaliteten behöver uppdateras.
Kärleksuddens lekplats:
Lekplatsen vid Kärleksudden behöver förnyas/uppdateras med fler klätterställningar och
nyare leksaker. Det saknas belysning och staket!
Det nya utomhusgymmet har belysning så det går att träna från tidig morgon till sen kväll
men det finns ingen belysning på lekplatsen för de barn som är morgonpigga eller de barn
och föräldrar som gärna vill besöka lekplatsen en sen eftermiddag på höst/vinter halvåret.
Vi vill att lekplatsen får ett staket som skyddar för vägen och vattnet. Besöker man lekplatsen
ensam med två små barn som springer åt varsitt håll dröjer det inte lång tid förens det kan
ske en allvarlig olycka.
Vi vill ha fler bänkar och bord för att kunna sitta ner och fika. De som finns är mycket slitna
och inte inbjudande.
Centrala lekplatsen:
Lekplatsen vid Göstases måste öppnas upp och inte vara undangömd bakom buskarna. Det är
tyvärr ofta vi hittar ölburkar, glasflaskor, cigarettfimpar m.m. vid lekplatsen.
Vi saknar gungor! Alla barn älskar att gunga och vi ställer oss frågande till varför det inte finns
gungor på denna lekplats.
Vi vill att båten tas bort och ersätts med gungor, rutschkana och klätterställning. Båten är
mycket farlig med en stor öppning på en sida. Detta gör att små barn kan ramla ut innan
föräldern hinner gå ner och runt för att ta emot barnet när de vill åka i rutschkanan.
Dagens föräldrar är mycket flitiga på att aktivera sina barn utomhus och besöker ofta
lekplatser för stimulans. Det är tråkigt att Strömstad har ett så dåligt utbud på lekplatserna.
Kärleksudden kan bli en fantastisk mötesplats om den bara förnyas och planeras bättre.
Hoppas på en positiv förståelse kring detta och att ni vill bidra till att våra barn vill leka,
upptäcka och utvecklas.
Sandra Matthews utvecklar medborgarförslaget under sammanträdet

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-05-01

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Diarienummer
KS/2017-0266

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut

Förslag till beslut under sammanträdet

Anders Karlsson (MP) bifaller Sandra Matthews medborgarförslag samt yrkar på att Tekniska
får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur man ska tillgänglighetsanpassa lekplatserna för barn
med funktionsnedsättning.
Andreas Nikkinen (MP) bifaller Sandra Matthews medborgarförslag

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut med Anders
Karlssons tilläggsyrkande kan antas och finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Tekniska nämnden
Sandra Matthews

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 77

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2017-0383

Medborgarförslag om ändrad ålder för seniorkort på Västtrafik
Kommunfullmäktiges beslut
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande

Sammanfattning av ärendet

Jan Söderman har inkommit med ett medborgarförslag där han anger att
Personer över 65 år boende i Strömstad kommun kan erhålla ett sk Seniorkort som
innebär att de åker avgiftsfritt på Västrafiks linjer inom Strömstad tätort.
Då det är möjligt att gå i pension vid 61 års ålder och många också gör så, föreslår
undertecknad att ålderskravet för att få Seniorkort sänks till 61 års ålder.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-06-01

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Maria Reinholdsson kommunchef

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 78

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/ 2017-0389

Motion angående väderskyddade lekytor på förskolor
Kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden samt till AB Strömstadslokaler
för yttrande
att kommunstyrelsen har samordningsansvaret.

Sammanfattning av ärendet

Rolf Pettersson (S) och Lena Martinsson (S) har inkommit med en motion där de anger att
solen är stark. Barn på förskolor är ute mycket och enligt Strålskyddsinstitutet så ökar risken
för hudcancer om man bränner sig i solen som barn. Naturlig skugga från träd är det bästa
enligt de utredningar som finns, men även byggda pergolor fungerar som solskydd. Ett tätare
väderskydd fungerar förstås också mot regn.
I flera kommuner har detta arbetet redan gjorts bl.a. i Falköping.
Vi Socialdemokrater vill att vi ser över alla befintliga och de planerade förskolorna i hela
kommunen och sätter upp träd där det är möjligt, eller andra lämpliga solskydd så att barnen
kan leka ute även när solen skiner.

Beslutsunderlag

Motion 2017-06-09

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden samt till AB Strömstadslokaler
för yttrande samt att kommunstyrelsen har samordningsansvaret.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Barn- och utbildningsnämnden
AB Strömstadslokaler

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 79

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2015-0285

Svar på motion om förebyggande åtgärder gällande droger i Strömstads
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
att ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en fritidsstrategi
att ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att inför budget 2018 ta fram förslag till en
utvecklad fritidsverksamhet för barn och unga i samarbete med kommunledningsförvaltningen (kultur & fritid) och socialnämnden
att motionen därmed anses besvarad

Sammanfattning av ärendet

Marie Edvinsson Kristiansen (M), Anders Ekström (M) och Siwert Hjalmarsson (M)
lämnade våren 2015 in en motion till kommunfullmäktige (KS/2014-0113) gällande
förebyggande åtgärder mot droger i Strömstads kommun.
När ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 9 mars 2016 beslutade kommun-styrelsen
att återremittera motionen till barn- och utbildningsnämnden.
Motivet till återremissen var att svaret dels saknade en beskrivning av vad en arena med
fritidsverksamhet anpassad till barns och ungas behov skulle innehålla och dels att svaret
saknade en tydlig och realistisk tidsram, samt en kostnadsberäkning med förslag till
finansiering.
Barn- och utbildningsnämnden antog i december 2013 riktlinjer för fritidsgårdsverksamheten. Riktlinjerna beskriver verksamhetens övergripande mål, normer och värden,
målgrupp samt innehåll kopplat till barn och ungas behov. I det pågående planeringsarbetet
gällande Kulturhus Skagerack finns fritidsgårdsverksamheten med. Genom att integrera
fritidsverksamheten som en del i kulturhuset skapas en arena i centrum för våra ungdomar
med goda synergieffekter.
Fritidsgårdens chef och personal arbetar tillsammans med kommunens fritidsansvarig Kurt
Dahlberg med att ta fram ett konkret förslag. Arbetet förväntas vara klart innan årsskiftet. I
samband med att arbetet avslutas kommer också riktlinjerna för fritidsgårdsverksamheten att
revideras.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §73
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §81
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-03-15
Tjänsteskrivelse Ulrika Billme, drogförebyggande samordnare
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, folkhälsostrateg 2015-10-09
Protokoll omsorgsnämnden 2016-01-28
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2016-11-10
Protokoll kommunfullmäktige 2015-09-10
Motion 2015-04-15

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Diarienummer
KS/2017-0266

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en fritidsstrategi
att ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att inför budget 2018 ta fram förslag till en
utvecklad fritidsverksamhet för barn och unga i samarbete med kommunledningsförvaltningen (kultur & fritid) och socialnämnden
att motionen därmed anses besvarad

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
barn och utbildningsnämnden
Kultur & fritidsnämnden
Socialnämnden
Siwert Hjalmarsson

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 80

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2013-0510

Svar på motion - Arbete i syfte att skapa en giftfri kommun
Kommunfullmäktiges beslut
att ytterligare politiska beslut om åtgärder för arbetet med giftfri miljö är inte nödvändig i
dagsläget. Däremot måste det påbörjade arbetet fortsätta och kunskapsläget hela tiden
uppdateras.
att motionen därmed anses besvarad

Sammanfattning av ärendet

Anne-Marie Klouda (C) och Peter Birgersson Dafteryd (C) inkom den 10 december 2013
med motion om att skapa en giftfri kommun. Motionärerna anger i motionen att de vill att
kommunen ökar takten i arbetet med att avgifta vardagen för alla som bor i Strömstads
kommun och på alla plan arbeta för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen, i syfte att uppnå
det miljömål om en giftfri miljö som antogs av kommunen 2010.
Centerpartiet föreslår att Strömstads kommun gör en kartläggning var i kommunens
verksamhet som giftiga ämnen kan finnas och vidtar åtgärder för att göra sig av med dessa
och skapa en giftfri miljö
Ett av kommunens lokala miljömål som är just giftfri miljö. (KF 2010-11-10 § 20) Ett stort och
viktigt område som också är ett nationellt miljömål och då beskrivs så här ”förekomsten av
ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa
eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna”
På nationellt plan är statusen att målet inte kommer att nås till 2020 men att det har skett en
positiv utveckling.
I Strömstad har man en policy för inköp upphandling (KS/2010-0337) som anger kommunen
ska verka för att upphandlingarna blir hälso- och miljöanpassade. Miljökrav ska, där så är
möjligt, ställas i samtliga upphandlingar, utifrån miljöstyrningsrådets kriteriedokument (idag
finns inte miljöstyrningsrådet, men kriterierna är kvar och arbetet ligger hos
Upphandlingsmyndigheten).
En handlingsplan antogs av barn- och utbildningsnämnden 2016-05-12 för att jobba med
giftfri miljö i förskolan. Den är omfattande och har likheter med ett flertal andra kommuners
handlingsplaner. Rektor Annika Back Simonsson har svarat för hur den tillämpats i hennes
verksamhet, hon anger att de har försökt sanera material samt är nogsamma vid nyinköp. En
upphandling gällande lek och pyssel är under arbete och här ingår nämnda rektor i
referensgruppen. Strömstadslokaler har vid nybyggnation av förskolan i Näsinge beaktat
handlingsplanen och Strömstadsbyggen är numera medlem i Byggvarubedömningen, detta
ger möjlighet välja material som av expertis är bedömda utifrån ett giftfritt perspektiv.
Ekologisk mat är ett annat område att arbeta med för giftfri miljö, framförallt handlar det om
bekämpningsmedelsrester och kadmiumspridning, sistnämnda kommer av användning av
konstgödsel. Strömstads kommun har ett mål om 30% ekologiskt i de kommunala köken.
Under 2016 ökade andelen från 19% till 26% .

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Diarienummer
KS/2017-0266

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar med giftfri miljö och för dem har miljöinspektör
Kristian Seth svarat. Under nästkommande år kommer ha tillsynen ha fokus på
kemikaliehantering. Kontinuerligt kontrolleras oljeavskiljare genom besiktning och
provtagning. Även verksamheter som tvättar båtar att förmås anlägga spolplattor med rening,
större verksamheter ligger i fokus.
När det gäller förorenad mark pågår arbeten med omfattande markundersökningar på Myren
och Canning. Vid planändringar krävs nu alltid en "Mifo 1" för att bedöma behovet av
markundersökningar.
Framtagande av en dagvattenpolicy pågår och dagvattenanläggningar inom plan som inte är
för ett fåtal fastigheter hanteras som anmälningsärenden där krav ställs på rening.
Inventeringen i princip klar av enskilda avlopp åtgärdandet pågår men behöver intensifieras
under kommande år.
Tekniska förvaltningen har införskaffat XRF- och PID-instrument för att ha koll på
föroreningshalten i de massor som hanteras i verksamheten.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §74
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §82
Tjänsteskrivelse Maria Aronsson, miljöstrateg 2017-04-27
Handlingsplan framtagen av barn- och utbildningsnämnden, det interna styrdokumentet,
Policy för inköp och upphandling samt redogörelse från miljöavdelningen.
Protokoll kommunfullmäktige 2013-12-19
Motion 10 december 2013

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att ytterligare politiska beslut om åtgärder för arbetet med giftfri miljö är inte nödvändig i
dagsläget. Däremot måste det påbörjade arbetet fortsätta och kunskapsläget hela tiden
uppdateras.
att motionen därmed anses besvarad

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Maria Aronsson
Peter Dafteryd

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 81

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2016-0530

Svar på motion - information till nyvalda ledamöter i kommunens bolag.
Kommunfullmäktiges beslut
att bifalla motionen.
att bolagen före oktober 2017 ska tagit fram ett upplägg på utbildning och kompetensutveckling för varje styrelseledamot inför sitt uppdrag.

Beslutsmotivering

att ge bolagen i uppdrag att till nya ledamöter lämna, elektroniskt eller på annat sätt, en
sammanställning av relevanta dokument och lagar samt i fulltext de styrdokument som rör
uppdraget som styrelseledamot i kommunala bolag.

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna i Strömstad har via Mats Granberg och Lena Martinsson inkommit med
motion rörande att tillgängliggöra information till nya ledamöter i bolagsstyrelserna.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §75
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §83
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-02-14
Protokoll kommunfullmäktige 2016-11-28
Motion 2016-10-16

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att bifalla motionen.
att bolagen före oktober 2017 ska tagit fram ett upplägg på utbildning och
kompetensutveckling för varje styrelseledamot inför sitt uppdrag.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
AB Strömstadsbyggen
AB Strömstadslokaler
AB Strömstads badanstalt
AB StrömstaNet
AB Strömstasgaragen

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

13 (36)

Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 82

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2017-0041

Svar på motion - särskilt boende på Magistern 4
Kommunfullmäktiges beslut
att avslå motionen

Beslutsmotivering

Fastigheterna Magistern 4 och 13 är för små för att rymma ett särskilt boende av den typ som
kommunen planerar.

Sammanfattning av ärendet

Siwert Hjalmarsson med flera (M) har inkommit med en motion där de föreslår ett nytt
särskilt boende på fastigheten Magistern 4.
En detaljplan för bostäder på fastigheterna Magistern 4 och 13 antogs av KF i april 2016.
Detaljplanen är överklagad. Fastigheterna Magistern 4 och 13 ägs av Strömstadsbyggen och är
sammanlagt 1442 m2.
Kommunen undersöker för närvarande olika placeringar för nytt särskilt boende. Eftersom
detta boende kräver bemanning dygnet runt är antal rum per våningsplan av stor betydelse
för omsorgsförvaltningens driftsekonomi. De alternativ som har studerats rymmer 16-18 rum
per våningsplan. För att få rum med detta behövs en markyta som är minst 3 gånger så stor
som ytan på Magistern 3 och 14.
Magistern 4 och 13 är sammanlagt 1442 m2, gråtonade yta i bilden nedan.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-06-20

14 (36)
Diarienummer
KS/2017-0266

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §76
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §84
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare samt Jenny Persson,
verksamhetschef vård och omsorg 2017-03-22
Protokoll socialnämnden 2017-04-20
Protokoll kommunfullmäktige 2017-03-02
Motion 2017-01-16

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att avslå motionen med motivering att fastigheterna Magistern 4 och 13 är för små
för att rymma ett särskilt boende av den typ som kommunen planerar.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Siwert Hjalmarsson

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 83

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2016-0055

Svar på medborgarförslag - Snöskottning av trottoarer för enskilda
fastighetsägare
Kommunfullmäktiges beslut
att avslå medborgarförslaget

Beslutsmotivering

Kommunen avser att bibehålla nuvarande ansvarsfördelning av vinterväghållningen i
centrum samt att gång- och cykelvägar sedan hösten 2016 är prioriterade vad gäller
snö- och halkbekämpning.

Sammanfattning av ärendet

Barbro Nilsson har i ett medborgarförslag önskat att få trottoarer skottade genom
kommunens försorg. Något som hon anser skulle medföra en vinst för alla parter inte minst
med tanke på de halkolyckor som kan inträffa.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §77
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §85
Protokoll tekniska nämnden 2017-03-21
Protokoll kommunfullmäktige 2016-02-25
Medborgarförslag 2016-01-25

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att avslå medborgarförslaget med motivering att kommunen avser att bibehålla nuvarande
ansvarsfördelning av vinterväghållningen i centrum samt att gång- och cykelvägar sedan
hösten 2016 är prioriterade vad gäller snö- och halkbekämpning.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Tekniska nämnden
Barbro Nilsson

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 84

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2017-0276

Redovisning av medborgarförslagen 2017
Kommunfullmäktiges beslut
att notera informationen

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen, till kommunfullmäktiges
sista möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgarförslag som
ej beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade motioner
redovisas.
Medborgarförslag som ej beretts färdigt är:
KS/2014-0358 Träffpunkt för teknik och motorintresserade inlämnat 2014-09-03.
Återremitterad till Kultur och fritidsutskottet 2016-08-30. Ärendet hanteras ihop med en
större översyn av fritidsverksamhet.
Besvarade medborgarförslag
KS/2016-0344 Nybyggnation av simhall på Strömsvallen, Medborgarförslaget avslås.
KS/2016-0161 Äldreboende vid Kärleksudden, Medborgarförslaget avslås.
KS/2016-0055 Snöskottning av trottoarer för enskilda fastighetsägare, Medborgarförslaget
avslås.
KS/2015-0523 Multianläggning. för utomhusaktiviteter. - Överlämnat till grupp som
samordnas av fritidsansvarig. Medborgarförslaget anses besvarad.
KS/2016-0183 Fritidsaktiviteter för ensamkommande ungdomar. - Ingår i handlingsplan för
integration. Medborgarförslaget anses besvarad.
KS/2016-0361 Vattenkran/fontän. - Test genomförs på strandpromenaden sommaren 2017.
Medborgarförslaget bifalles.
KS/2016-0364 Förslag till förbättringar för Kebalområdet, gällande grusplan bakom Strömstad
Spa parkeringshus - Tekniska förvaltningen arbetar med detta. Medborgarförslaget anses
besvarad.
KS/2016-0365 Förslag till förbättring för strandremsan vid Strömstad Spa - Kebalområdet. Eventuella åtgärder ska utvärderas med stöd av miljövårdsstrateg. Medborgarförslaget anses
besvarad.
KS/2016-0435 Cykelväg Hällestrand. - Kommunikation med vägverket som ansvarar för berörd
sträcka. Medborgarförslaget anses besvarad.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §79
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §96
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-04-24

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-06-20
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Diarienummer
KS/2017-0266

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att notera informationen

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 85

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2017-0277

Redovisning av motioner 2017
Kommunfullmäktiges beslut
att notera informationen

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska till kommunfullmäktiges sista möte före sommaren respektive årsslut redovisa
de motioner som ej beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0264 ska även
besvarade motioner redovisas.
Motioner som ej beretts färdigt är:
KS/2016-0173 Kommunens Fastighetsköp från Sverigedemokraterna. Inlämnat 2016-03-24.
Remitterats till Kommunstyrelsen 2016-04-05. Begäran om förtydligande till Kommunens
bolag.
KS/2017-0122 Ett öppet och tryggt Strömstad från Nya Moderaterna
KS/2017-0154 Friskare vård i Strömstad från Nya Moderaterna
Besvarade motioner
KS/2016-0530 Information till nyvalda ledamöter i kommunens bolag. Från
Socialdemokraterna. Motionen bifalles.
KS/2017-0041 Särskilt boende på Magistern från Nya Moderaterna - Motionen avslås.
KS/2015-0285 Förebyggande åtgärder gällande droger i Strömstads kommun från Nya
Moderaterna - Förslag till en utvecklad fritidsverksamhet för barn och unga. Motionen anses
besvarad.
KS/2016-0203 Förtätning av papperskorgar, från Sverigedemokraterna - Översyn av allmän
renhållning ingår i översyn och cykelstråk samt i centrumplanen. Motionen anses besvarad.
KS/2016-0094 Arbete med HBTQ frågor i Strömstads kommun från Socialdemokraterna Arbete med att verkställa intentionen pågår. Motionen bifalles.
KS/2015-0527 För en effektivare integration och minimera risken för utanförskap. från Nya
Moderaterna. Ny handlingsplan och aktivitetsplan som verkställs succesivt.
Motionen bifalles i vissa delar.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §80
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §97
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-04-24

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att notera informationen

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-06-20
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Diarienummer
KS/2017-0266

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 86

Diarienummer
KS/2017-0266

KS/2017-0160

Avsägelse som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
att bevilja Jennie Persson (L) entledigande från uppdraget som ersättare i Barnoch utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Jennie Persson (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Jennie Persson (L) entledigande från uppdraget som ersättare i Barnoch utbildningsnämnden

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Jennie Persson
Barn- och utbildningsnämndenen
HR-avdelningen

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 87

Diarienummer
KS/2017-0266

KS/2017-0390

Val av ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
att utse Sandra Andersson (L) till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter
Jennie Persson (L) som avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Margareta Fredriksson (L) föreslår Sandra Andersson (L) till ny ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Barn- och utbildningsnämnden
Sandra Andersson; sandra@timotejbacken.se
HR-avdelningen

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 88

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2016-0370

Utbyggnad Mellegårdens skola
Kommunfullmäktiges beslut
att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ut Mellegårdens skola enligt
presenterad förprojektering
att om- och tillbyggnaden ska vara färdig och tas i bruk december 2018

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av kommunstyrelsen har AB Strömstadslokaler i dialog med barnoch utbildningsförvaltningen förprojekterat utbyggnaden av Mellegårdens skola.
Förprojekteringen presenterades för kommunstyrelsens respektive barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott den 29 mars 2017.
Barn- och utbildningsnämndens beslutade i maj 2016 att lämna Mellegårdens
upptagningsområde oförändrat och kommande om- och tillbyggnader skulle
planeras utifrån ett elevantal om 120 elever.
Biträdande förvaltningschef föreslår att Mellegårdens skola byggs ut enligt den
presenterade förprojekteringen.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §81
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §104
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2017-04-20
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon biträdande förvaltningschef 2017-04-05
Förstudie för tillbyggnad av Mellegårdens skola (med fem klassrum) 2017-03-29

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ut Mellegårdens skola enligt
presenterad förprojektering
att om- och tillbyggnaden ska vara färdig och tas i bruk december 2018

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner
att så sker
Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
AB Strömstadslokaler
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 89

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2015-0152

Utbyggnad Bojarskolan
Kommunfullmäktiges beslut
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ut Bojarskolan enligt
situationsplan förslag 1
att ombyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2019
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera den nya förskolan på Ånneröd

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av kommunstyrelsen har AB Strömstadslokaler i dialog med barnoch utbildningsförvaltningen förprojekterat utbyggnaden av Bojarskolan.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §82
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §105
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-20
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon biträdande förvaltningschef 2017-04-03
Förstudie för utbyggnad av Bojarskolan

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-06-20

24 (36)
Diarienummer
KS/2017-0266

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ut Bojarskolan enligt
situationsplan förslag 1
att ombyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2019
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera den nya förskolan på Ånneröd

Förslag till beslut under sammanträdet

Siwert Hjalmarsson bifaller Kommunstyrelsens förslag till beslut

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
AB Strömstadslokaler
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 90

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2017-0284

Delårsrapport mars 2017
Kommunfullmäktiges beslut
att delårsrapporten för jan-mars godkänns
att uppdra åt förvaltningarna att vidta åtgärder för att nå en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport för kvartal 1 år 2017 har sammanställts. Rapporten omfattar ekonomisk
redovisning till och med mars, inklusive helårsprognos samt kommentarer för styrelse,
nämnder och bolag.
Ackumulerat resultat per 31 mars uppgår till 1,3 mnkr att jämföra med budget på 4,4 mnkr.
Helårsprognosen uppgår till 19,3 mnkr att jämföra med budget på 17 mnkr. Koncernens
sammanställda resultatprognos uppgår till 31,5 mnkr.
Helårsprognosen redovisar en negativ budgetavvikelse inom nämndverksamheten på -1,6
mnkr. Det är kommunstyrelsen som jämfört med budget beräknar ett underskott på -1,3
mnkr och Socialnämnden -1,2 mnkr.
För finansförvaltningen ligger prognosen på ett underskott om -4,5 mnkr. Det beror på
pensionskostnader och ett ianspråktagande av byggbonusen från 2016. Kommunens
skatteintäkter och bidrag ligger över budget med 7,8 mnkr i prognosen. Finansnettot är
beräknat till 2,5 mnkr för helåret.
Av årets investeringsbudget på 317,9 mnkr har hittills förbrukats 10,5 mnkr. Prognosen för
helåret är 284,5 mnkr, varav 257,1 mnkr avser Tekniska nämnden.
Bedömning utifrån lämnade prognoser 2017
Vad gäller nämndernas prognoser för helåret 2017 bör det uppmärksammas att tilldelade
anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till
planerade och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta åtgärder så att
verksamheten ryms inom anvisade medel.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §83
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §87
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-04-28
Delårsrapport 1703

Protokollsanteckning

Ekonomichef Lars-Erik Hansson föredrar ärendet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att delårsrapporten för jan-mars godkänns
att uppdra åt förvaltningarna att vidta åtgärder för att nå en budget i balans.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-06-20
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Diarienummer
KS/2017-0266

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Ekonomichef Lars-Erik Hansson

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 91

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2017-0306

Finansrapport mars 2017
Kommunfullmäktiges beslut
att finansrapport för mars 2017 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Det totala marknadsvärdet på placerade medel uppgår till 114 mnkr 2017-03-31. Värdet på
aktierna uppgick till 49 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr.
Totalt har värdet ökat på placeringarna med 2,4 % sedan årsskiftet och sedan start är
värdeökningen 113%.
En ökad viktning mot aktier genomförs under året. Under perioden har ränteplaceringar
minskats med 4 mnkr till förmån för aktieplaceringar. Det är med anledning av det låga
ränteläget som en ökad viktning mot aktier sker. Detta kommer fortsätta under året.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §84
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §90
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-04-03
Finansrapport mars 2017
Öhmans månadsrapport 170331

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att finansrapport för mars 2017 godkänns

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Ekonomichef Lars-Erik Hansson

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 92

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2017-0299

Aktieägartillskott AB Strömstadslokaler
Kommunfullmäktiges beslut
att tillskjuta ett aktieägartillskott om 3 550 tkr till AB Strömstadslokaler

Sammanfattning av ärendet
En enig styrelse i AB Strömstadslokaler har beslutat att bolaget köper fastigheten Korpen 16.
Styrelsen har ställt sig bakom en framställan om aktieägartillskott för köpet.

Fastigheten ligger granne till förskolelokalerna på Odelsbergsskolan och ett behov finns på
kort sikt med en utökning av förskolelokaler. På lång sikt finns möjligheten att utveckla
behoven av en större skolgård, parkeringar m.m.
En besiktning har gjorts av bolagets egna projektledare och i samband med besiktningen har
en analys av. eventuella renoveringskostnader på ventilation, el, värme/sanitet, dolda fel,
sanering, övriga miljöaspekter etc.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §85
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §91
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD 2017-04-20
Styrelseprotokoll AB Strömstadslokaler

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att tillskjuta ett aktieägartillskott om 3 550 tkr till AB Strömstadslokaler

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Ekonomichef Lars-Erik Hansson
AB Strömstadslokaler

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 93

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2017-0209

Säkerhetspolicy för Strömstads kommun
Kommunfullmäktiges beslut
att anta förslaget till ny Säkerhetspolicy för Strömstads kommun.

Sammanfattning av ärendet

Säkerhetssamordnare har reviderat Säkerhetspolicy för Strömstads kommun, antagen av
Kommunfullmäktige 2012-08-30.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §86
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §92
Tjänsteskrivelse Carin Oleryd, säkerhetssamordnare
Förslag till ny säkerhetspolicy för Strömstads kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att anta förslaget till ny Säkerhetspolicy för Strömstads kommun.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Carin Oleryd
Förvaltningschefer
Verksamhetschefer

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 94

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2017-0151

Strategi för fossiloberoende
Kommunfullmäktiges beslut
att återremitteras ärendet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Vision 2030 för Strömstad kommun som antogs 2016 anger att kommunen ska bli
fossiloberoende 2030. Med anledning av det så har denna strategi tagits fram för att precisera
och prioritera arbetet för fossiloberoende.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §87
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §93
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-07 av miljöstrateg Maria Aronsson.
Strategi för fossiloberoende 2017-05-02
Västra götalandsregionens förslag till strategiska vägval

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att anta strategin för fossiloberoende.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C), Andreas Nikkinen (MP), Hans-Robert Hansson (L), Anna Gravander (MP)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut

Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att stryka 3dje och 4dje stycket under rubriken
Det goda livet i en fossiloberoende kommun
Peter Dafteryd (C) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
Fredrik Eriksson (SD), Bengt-Göran Bergstrand (M), Ronnie Brorsson (S) samt Anders Olsson
(L) bifaller Peter Dafteryds (C) yrkande att ärendet ska återremitteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar Kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Maria Aronsson miljöstrateg

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 95

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2017-0280

Ändringar i Fyrbodals förbundsordning
Kommunfullmäktiges beslut
att godkänna förslag till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 16 mars 2017 beslutat föreslå ändringar
och förtydligande av förbundsordningen till medlemskommunernas fullmäktige.
Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen är dels att uppdatera förbundsordningen
i sin helhet dels att förtydliga de arvodes principer som gäller för ordföranden för förbundet.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §88
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §94
Tjänsteskrivelse Ralf Karlsson kommunsekreterare 2017-04-24
Förslag till reviderad förbundsordning mars 2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att godkänna förslag till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
kansli@fyrbodal.se

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 96

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2016-0617

Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning och revisionsrapport
Kommunfullmäktiges beslut
att godkänna upprättad årsredovisning för 2016
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning, verksamhetsberättelse
och revisionsberättelse för 2016.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen och
dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §89
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §95
Tjänsteskrivelse Ralf Karlsson kommunsekreterare 2017-04-24
Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
samordningsförbundet väst 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att godkänna upprättad årsredovisning för 2016
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Samordningsförbundet Väst; gudrun.emilsdottir@sofvast.se

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

33 (36)

Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 97

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2016-0456

Avrapportering från parlamentariska beredningens uppdrag
avseende nämndsöversyn
Kommunfullmäktiges beslut
att notera rapporten till protokollet
att en fortsatt beredning av ärendet ska hanteras av en grupp bestående av
kommunfullmäktiges presidium tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott
att gruppen ska ges möjlighet att adjungera in representanter för partier som inte finns
med i gruppen.
att förslag till beslut ska lämnas till kommunstyrelsen senast 2017-12-31

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-13 § 109 att tillsätta en beredning med uppgift att
göra en översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod.
Beredningens uppdrag är att göra en översyn av den politiska organisationen och föreslå
antal ledamöter i nämnder, styrelse och råd samt i kommunfullmäktige inför kommande
mandatperiod. Avsikten är att försäkra oss om att vi är så effektiva som möjligt med
kommunens resurser, med beaktande av den demokratiska processen och kraven på rättsäker myndighetsutövning. Har vi rätt organisation i form av nämnder, styrelser, beredningar,
råd och utskott? Hur många ledamöter ska de bestå av? Finns det anledning att ändra antalet
ledamöter i fullmäktige?

Beslutsunderlag

Rapport 2017-06-09

Parlamentariska gruppens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att notera rapporten till protokollet

Förslag till beslut under sammanträdet

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att en fortsatt beredning av ärendet ska hanteras av en grupp
bestående av kommunfullmäktiges presidium tillsammans med kommunstyrelsens
arbetsutskott, samt att gruppen ska ges möjlighet att adjungera in representanter för partier
som inte finns med i gruppen.
Peter Dafteryd (C) bifaller Ronnie Brorssons yrkande samt yrkar på att förslag till beslut ska
lämnas till kommunstyrelsen senast 2017-12-31

Beslutsgång

Ordförande frågar om parlamentariska gruppens förslag till beslut med förslag till beslut
under sammanträdet kan antas och finner att så sker
Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 98

Diarienummer
KS/2017-0266

Dnr: KS/2016-0328

Tillsättande av en parlamentarisk arvodesberedning
Kommunfullmäktiges beslut
att tillsätta en parlamentarisk arvodesberedning med uppgift att göra en översyn av
gällande arvodesreglemente med tillhörande bestämmelser och bilagor
att beredningen ska vara klar med sitt uppdrag senast under våren 2018 då också
fullmäktige ska ta beslut. Detta med hänsyn till att partierna och tänkta
nominerade/intresserade i god tid ska ha kännedom vad som gäller för de politiska
uppdragen, samt
att någon från HR-avdelningen utses till beredningens expert och sekreterare
att varje parti till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning senast 2017-09-15 ska
lämna namn på de kandidater som varje parti har för avsikt att bemanna arvodesberedningen
med

Sammanfattning av ärendet

Parlamentariska gruppen (pg-gruppen) för översyn av nämndsorganisationen kommer att
lämna en avrapportering vid fullmäktiges möte i juni.
Pg-gruppen noterar att det är brukligt att en arvodesberedning till sätts året innan valåret
för att göra en översyn av arvodesreglementet med tillhörande bestämmelser och bilagor.
Beslut ska då tas av fullmäktige innan aktuellt val.
Pg-gruppen noterar vidare att en arvodesberedning bör vara klar med sitt förslag under
våren på valåret då också fullmäktige bör ta beslut.
Pg-gruppen föreslår fullmäktige besluta
att vid sammanträdet i juni 2017 tillsätta en parlamentarisk arvodesberedning med uppgift
att göra en översyn av gällande arvodesreglemente med tillhörande bestämmelser och
bilagor
att beredningen ska vara klar med sitt uppdrag senast under våren 2018 då också
fullmäktige ska ta beslut. Detta med hänsyn till att partierna och tänkta
nominerade/intresserade i god tid ska ha kännedom vad som gäller för de politiska
uppdragen, samt
att någon från HR-avdelningen utses till beredningens expert och sekreterare

Beslutsunderlag

Parlamentariska gruppen 2017-05-09

Parlamentariska gruppens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att tillsätta en parlamentarisk arvodesberedning med uppgift att göra en översyn av
gällande arvodesreglemente med tillhörande bestämmelser och bilagor

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

35 (36)
Diarienummer
KS/2017-0266

att beredningen ska vara klar med sitt uppdrag senast under våren 2018 då också
fullmäktige ska ta beslut. Detta med hänsyn till att partierna och tänkta
nominerade/intresserade i god tid ska ha kännedom vad som gäller för de politiska
uppdragen, samt
att någon från HR-avdelningen utses till beredningens expert och sekreterare

Förslag till beslut under sammanträdet

Peter Dafteryd (C) bifaller parlamentariska gruppens förslag till beslut samt yrkar på att varje
parti till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning senast 2017-09-15 ska lämna namn
på de kandidater som varje parti har för avsikt att bemanna arvodesberedningen med

Beslutsgång

Ordförande frågar om parlamentariska gruppens förslag till beslut med Peter Dafteryds
tilläggsyrkande antas och finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Gruppledare för samtliga partier
Karin Mellberg Jansson HR chef

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-06-20

KF § 99

Diarienummer
KS/2017-0266

KS/2017-0432

Ordförandens tack
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Heie inleder sitt tal med
”Ärade Ledamöter! Här är gudagott att vara. Oh, vad politiker-livet i de nya stolarna är skönt!
Men det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst, vi hörde röster ropa: Pappa kom
hem, för vi längtar efter dig. Kom innan sommaren är slut, lilla pappa. För i sommarens soliga
dagar vi längtar till skogar och hagar. Men kan vi, vill vi, törs vi? Ja, vi kan, vi vill och
vi törs.
En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar här utanför. Och hela året drömde
jag, om vår korta sommar drömde jag. Barfota utan strumpor och skor ska jag vandra med
dig, så ta av dig skorna och hör min bedårande sommarvals! För jag har nya fräknar på
prickigt sommarskinn, och därför vill jag sjunga att sommaren är min eller, i demokratins
namn, vår.
Så se den sköna sommaren, som jag har lovat dig, när fjäriln vingad syns på Haga.
Mors lilla Olle i skogen gick, för uti vår hage där växa blå bär. Kom hit, här bjuder mamma på
blåbär med socker och kylskåpskall fil! Men sommaren är kort. Det mesta regnar bort. Så
någon längtar till Italien, till Italiens sköna land. I en röd liten stuga nere vid sjön vill
någon annan bo.
Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin, där björkarna susa sin
milda sommarsång och älskliga blommor små sina kalkar nu öppnar på vår mark - gullviva,
mandelblom, kattfot och blå viol.
Du lindar av olvon en midsommarkrans och hänger den om ditt hår. Stilla faller
sommarskymning kring en gammal, gammal gård. Ljuvlig är sommarnatten.
Jag trivs bäst i öppna landskap. Nära havet vill jag bo, så ta mig till havet där solen glimmar
blank och trind, vattnet likt en spegel. Småningom uppblåser vind i de fallna segel, för vem
kan segla förutan vind? En sjöman älskar havets våg, ja, vågornas brus. Håhå jaja, hör vad det
blåser i träa i dag, blandat med dragspelslåt och dunket från en fiskebåt. Men en gång jag
seglar i hamn.
Jag tror, jag tror på sommaren. Men du ska inte tro det blir sommar ifall inte ordförande
klubbar klart. Då blir ledamöterna fulla med sommar och bena blir fulla med spring. Men när
sommaren är över, då sitter vi där och väntar vid vår stockeld medan timmarna skrida,
medan stjärnorna vandra och nätterna gå.
Till dess säger jag bara till er ledamöter, vice ordförande, till kommunchefen, till förvaltningar,
nämnder- och styrelser samt all övrig personal i vår kommun: Farväl, farväl! Vi komma väl
snart igen. Från oss alla till er alla en riktigt skön sommar! ”
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Heie framförde sitt tack till politiker
och all personal och tillönskade alla en god sommar
Mats Granberg (S) tackar ordförande och önskar alla en god sommar.
Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

