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Sammanträdesdatum
2018-06-19

Plats och
sammanträdestid

Övriga deltagare

Justeringens plats
och tid

KS/ 2018-0057

Kommunfullmäktiges sessionssal
2018-06-19 klockan 18:00 -20:00
Ronnie Brorsson (S)
Peter Dafteryd (C)
Margareta Fredriksson (L)
Lena Martinsson (S)
Åsa Torstensson (C)
Siwert Hjalmarsson (M)
Karla Valdevieso (MP)
Mattias Gustafsson (SD)
Jan Vidar Seljegren (S)
Anna-Lena Carlsson (C)
Lars Tysklind (L)
Marie Rask (S)
Bengt-Göran Bergstrand (M)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Katharina Meyer (V)
Bengt Bivrin (MP)
Merry Johansson (S)

Beslutare

Diarienummer

Fredrik Eriksson (SD)
Anders Olsson (L)
Sveza Daceva Filipova (C)
Bengt Simonsson Fröjd (S)
Stefan Jensen (KD)
Morgan Gutke (C)
Eva Borg (M)
Ingemar Nordström (L)
Mats Granberg (S)
Andreas Nikkinen (MP)
Elisabeth Johansson (C)
Terry Bergqvist (S)
Ulf Johansson (SD)
Tore Lomgård (C)
Mette H Johansson (L)
Leif Andersson (S)
Kurt Andersson (M)

Lars Åke Karlgren (V)
Peter Sövig (S)
Anders Karlsson (MP)
Anne-Lise Lindmark (L)
Peter Heie Ordförande (C)
Tjänstgörande ersättare
Håkan Eriksson (L)
Lena Sundberg (S)
Kent Hansson (S)
Ligia Morales Ahlgren (S)
Olle Westling (S)
Britt-Marie Winberg (MP)
Hans-Robert Hansson (L)
Roland Wiklander (KD)
Morgan Gustafsson (SD)
Sten Brodén (V)

Maria Reinholdsson kommundirektör, Nicklas Faritzon förvaltningschef för barn- och
utbildningsförvaltningen, Michael Olsson förvaltningschef miljö- och bygg förvaltningen,
Roland Kindslätt förvaltningschef tekniska förvaltningen, Monica Birgersson förvaltningschef
socialförvaltningen, Carsten Sörlie ekonomichef samt Åsa Carlsson och Ingemar Edwardsson
revisionen.

Kommunledningsförvaltningen 2018-06-26

Sekreterare

........................................................................... Paragrafer §§ 55 - 76
Ralf Karlsson

Ordförande

...........................................................................
Peter Heie

Justerare

............................................................................................................................
Lena Sundberg
Hans-Robert Hansson

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
Datum för
anslagsuppsättning

Protokollets
förvaringsplats
Underskrift

2018-06-19
2018-06-27

ANSLAGSBEVIS

(justeringen har tillkännagivits genom anslag)
Datum för
anslagsnedtagning 2018-07-18

Kommunledningsförvaltningen

.....................................................................

Ralf Karlsson, kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum
2018-06-19

Diarienummer

KS/ 2018-0057

KF § 55

Dnr KS/2018-0112

Information på kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut

att notera informationen till protokollet.

Redovisning arvodesberedningen

Ordförande Lena Martinsson redovisar arvodesberedningens uppdrag att se över
arvodesreglemente med arvoden inför nya mandatperioden med början 2019-0101.

Information Varumärke- bilden av Strömstad.

Jenny Åslund kommunikatör informerar om Strömstads varumärkesprojekt och
visar på ett nytt platsvarumärke för Strömstad för att vi tillsammans skall kunna
profilera Strömstad som attraktiv ort för boende, gäster och företagare.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2018-06-19

KF § 56

Diarienummer

KS/ 2018-0057

Dnr KS/2018-0355

Allmänpolitisk debatt; Skola - kompetensutveckling – arbete,
för den lilla kommunens möjligheter.
Kommunfullmäktiges beslut

att noterar den allmänpolitiska debatten till protokollet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges ordförande informerar om hur dagens allmänpolitiska debatt
kommer att hanteras.
Kommunfullmäktiges ordförande informerar om turordningen för debatten;
Sverigedemokraterna – Miljöpartiet- Socialdemokraterna- Centerpartiet –
Moderaterna – Liberalerna – Vänsterpartiet – Kristdemokraterna. Debatten inleds
med ett 3 minuters anförande från respektive parti.
Mattias Gustafsson (SD), Karla Valdevieso (MP), Ronnie Brorsson (S), Åsa
Torstensson (C), Bengt-Göran Bergstrand (M), Margareta Fredriksson (L), Lars Åke
Karlgren (V), Elisabeth Johansson (C), Ligia Morales Ahlgren (S) Mats Granberg (S),
Sten Brodén (V), Bengt Bivrin (MP), Hans-Inge Sältenberg (C), Anders Olsson (L),
Mette H Johansson (L), Peter Dafteryd (C), Håkan Eriksson (L), Hans-Robert Hansson
(L) samt Lena Martinsson (S) yttrar sig under den allmänpolitiska debatten.
Ordföranden tackar för en givande allmänpolitisk debatt.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2018-06-19

Diarienummer

KS/ 2018-0057

KF § 57

Dnr KS/2018-0123

Allmänhetens fråga från KF 2018-04-26
Kommunfullmäktiges beslut
att notera allmänhetens fråga och svar till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutar 2018-04-26 att lyfta nedanstående fråga från Barbro
Nilsson till dagens sammanträde, med anledning att ingen närvarande ledamot
hade möjlighet att besvara frågorna.
Barbro Nilssons frågor till allmänhetetens fråga var följande;
När kommer besked angående särskilt boende
Det behövs ett centralt beläget ” mellanboende” för åldrar 65+, när får vi detta?
Anna-Lena Carlsson (C) ordförande i socialnämnden svarar att ett behov finns för
nytt särskilt boende, men att det är svårt att hitta en bra plats som passar för
ändamålet, Mellby gård och Canning kan vara möjliga platser.
Angående mellanboendeformer för äldre får framtiden utvisa behovet och AnnaLena hänvisar till regeringens promemoria i ärendet - Förutsättningar för vissa
särskilda boendeformer för äldre.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunfullmäktige 2018-04-26

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Barbro Nilsson

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2018-06-19

KF § 58

Diarienummer

KS/ 2018-0057

Dnr: KS/2018-0241

Medborgarförslag angående särskilt boende.
Kommunfullmäktiges beslut
att överlämna medborgarförslaget till socialnämnden för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att
kommunen bygger ett särskilt boende och mellanboende på canningområdet med
det snaraste.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-05-02

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att överlämna medborgarförslaget till socialnämnden för beslut.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Socialnämndens diarium
Barbro Nilsson

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2018-06-19

Diarienummer

KS/ 2018-0057

KF § 59

Dnr: KS/2018-0317

Medborgarförslag angående närtrafiken
Kommunfullmäktiges beslut
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Thomas Stenman har inkommit med ett medborgarförslag angående indragning av
närtrafik från och till Skee och mellan Överby och Strömstad. Stenman anger att i
och med beslut i västra götalandsregionen blev följden att ca 15-20 hushåll ej
längre kan utnyttja den service som resten av invånarna har tillgång till.
Stenman föreslår att Strömstads kommun köper in tjänster av Västtrafik för att
rätta till problemet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-05-30

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Thomas Stenman. Brevik

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2018-06-19

KF § 60

Diarienummer

KS/ 2018-0057

Dnr: KS/2018-0322

Motion - För ett tryggare Strömstad.
Kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till tekniska nämnden för yttrande.

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.
Detta på grund av stor fara med att gå, cykla, köra moped, mc eller bil i korsningen
ett antal tillbud och olyckor har hänt.
Bengt 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

Motion 2018-06-01

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till tekniska nämnden för yttrande.

Förslag till beslut på sammanträdet

Peter Dafteryd (C) och Bengt- Göran Bergstrand (M) bifaller motionen.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2018-06-19

KF § 61

Diarienummer

KS/ 2018-0057

KS/2018-0306

Avsägelse som ersättare i Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
att bevilja Anders Ekström (M) entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Anders Ekström (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Avsägelse 2018-05-25

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att bevilja Anders Ekström (M) entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
HR-avdelningen
Länsstyrelsen
Anders Ekström

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2018-06-19

KF § 62

Diarienummer

KS/ 2018-0057

Dnr: KS/2009-0085

Fördjupad översiktsplan Nordby - Svinesund, Strömstads
kommun – beslut om antagande
Kommunfullmäktiges beslut
att antaga fördjupad översiktsplan för Nordby-Svinesund, daterad 2018-05-03.
att antaga och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning.
att godkänna utlåtandet efter utställning.

Sammanfattning av ärendet

Det finns ett förslag till fördjupad översiktsplan för Nordby-Svinesund (FÖP),
daterad 2018-05-03. Idag gäller den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP) för
detta område. Den antagna FÖP kommer att ersätta ÖP.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-30
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 2018-05-07
Följande handlingar tillhör FÖP och biläggs beslutsunderlaget:
Fördjupad översiktsplan för Nordby-Svinesund, daterad 2018-05-03
Länsstyrelsens yttrande 2018-03-07, med bilagor
Utlåtande efter utställning, daterat 2018-04-27
Särskild sammanställning av miljöbedömning
Följande bilagor tillhör FÖP och finns tillgängliga för nedladdning på:
http://www.stromstad.se/fop_ns
Dagvattenutredning, WSP 2012-05-25.
Riskbedömning PM, WSP 2012-10-26.
Handelsutredning, HUI 2012-12-18.
Fördjupad Trafikutredning, Sweco 2017-09-15.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att antaga fördjupad översiktsplan för Nordby-Svinesund, daterad 2018-05-03.
att antaga och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning.
att godkänna utlåtandet efter utställning.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-06-19
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Diarienummer

KS/ 2018-0057

Förslag till beslut på sammanträdet

Sten Brodén (V) och Bengt Bivrin (MP) yrkar på att ärendet avslås.
Peter Dafteryd (C), Anders Olsson (L) och Ronnie Brorsson (S) bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Sten Brodéns (V) och
Bengt Bivrins (MP) yrkande om att avslå ärendet och finner att kommunfullmäktige
besluta enlig kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Länsstyrelsen

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2018-06-19

Diarienummer

KS/ 2018-0057

KF § 63

Dnr: KS/2018-0170

Reglemente uppdragsbeskrivning för förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
att anta reglemente - Uppdrag för förtroendevalda.
att enligt 5 kap 26§ i kommunallagen ge arvodesberedningen i uppdrag att ta fram
förslag till kommunfullmäktige för beslut, avseende arvode för förtroendevalda inkl.
gruppledare senast 2018-08-15.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till reglemente avseende förtroendevalda i Strömstads kommun.
KFs presidium och gruppledarna för de partier som 2018 finns representerade i
Kommunfullmäktige har haft dialog kring roller och ansvar för förtroendevalda.
Dialogen har dokumenterats i form av utkast till reglemente. Syftet är att tydliggöra
roller och ansvar.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-30
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-03-27.
Reglemente Uppdragsbeskrivning för förtroendevalda.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att anta reglemente -Uppdrag för förtroendevalda.
att ge arvodesberedningen i uppdraget att utreda eventuellt arvode till
gruppledarna.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande föreslår att enligt 5 kap 26§ i kommunallagen ge arvodesberedningen i
uppdrag att ta fram förslag till kommunfullmäktige för beslut, avseende arvode för
förtroendevalda inkl. gruppledare senast 2018-08-15.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Arvodesberedningen
Kommunstyrelsens diarium.
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2018-06-19

Diarienummer

KS/ 2018-0057

KF § 64

Dnr: KS/2018-0172

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Kommunfullmäktiges beslut
att godkänna nya förbundsordningen för Tolkförmedling Väst.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen i Tolkförmedling Väst har efter ett samrådsförfarande i respektive
medlemskommun beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Förslaget
översänd här till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande
av den nya förbundsordningen. Beslutet måste fattas i respektive fullmäktige senast
2018-06-29.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-30
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Protokollsutdrag från direktionen § 307/2018-03-09.
Förslag till ny förbundsordning.
Tjänsteutlåtande om ny förbundsordning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att godkänna nya förbundsordningen för Tolkförmedling Väst.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Tolkförmedling väst; kansli@tolkformedlingvast.se

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2018-06-19

Diarienummer

KS/ 2018-0057

KF § 65

Dnr: KS/2018-0244

Redovisning av medborgarförslagen 2018
Kommunfullmäktiges beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgarförslag
som ej beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även
besvarade motioner redovisas.
Tre ärenden har haft en handläggningstid på över ett år.
KS/2014-0358 Träffpunkt för teknik och motorintresserade. Besvarat av Kultur- och
fritidsutskottet, behandlas i kommunstyrelsen under hösten 2018.
KS/2017-0403 Friskare vård i Strömstad. Remitterat till kommunstyrelsen och
Socialnämnden. Besvarat av Socialnämnden. Ärendet kommer därefter beredas via
Kommunstyrelsen.
KS/2017-0086 Säkrare skolväg från Tången till Bojarskolan. Översänt till Tekniska
nämnden för beslut.
Sju ärenden har en kortare handläggningstid än ett år.
KS/2017-0616 Omplacering av byst av Emelie Flygare-Carlén. Översänt till Tekniska
nämnden för beslut.
KS/2017-0674 Schackbräde på strandpromenaden. Översänt till Tekniska nämnden
för beslut.
KS/2017-0684 Frisbeegolfbana. Översänt för yttrande till kultur- och
fritidsutskottet.
KS/2018-0200 Caféet i kulturhuset Skagerack. Remitterat till kommunstyrelsen.
KS/2018-0216 Mätning av halten av kväveoxid i luften i Strömstads centrum.
Översänt till Miljö- och byggnämnden för beslut.
KS/2018-0221 Utvidgat fibernät. Översänt till AB StrömstaNet för beslut.
KS/2018-0092 Avsätta pengar för bevarande av kulturbyggnader på Nord-Långö
Alaska. Brev i ärendet har skickat till Naturvårdsverket.

Besvarade medborgarförslag

KS/2017-0570 Lokaler till HVB boende. Crusellska upplåts till kyrkan som arrangerar
boende möjligheter för unga asylsökande som går på Strömstads gymnasium.
KS/2016-0618; Boendeparkering. Beslut i tekniska nämnden att behovet av
tillståndsparkeringar ska beaktas i kommande parkeringsöversyn.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-06-19

14 (27)
Diarienummer

KS/ 2018-0057

KS/2017-0308 Medborgarförslag om Strömstads lekplatser. Beslut i tekniska
nämnden att riktlinjer tas fram för tillgänglighetsanpassning av lekplatserna för
barn med funktionsnedsättning.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-30
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-04-26.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att notera informationen.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

15 (27)

Sammanträdesdatum
2018-06-19

KF § 66

Diarienummer

KS/ 2018-0057

Dnr: KS/2018-0245

Redovisning av motioner 2018
Kommunfullmäktiges beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgarförslag
som ej beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även
besvarade motioner redovisas.
Tre ärenden har haft en handläggningstid på över ett år;
KS/2016-0173 Fastighetsköp. Återremitterat till AB Strömstadsbyggen 2018-03-02
KS/2017-0122 Ett öppet och tryggt Strömstad. Återremitterat till Kommunstyrelsen
2017-11-23
KS/2017-0154 Friskare vård i Strömstad. Remitterat till kommunstyrelsen och
Socialnämnden. Besvarat av Socialnämnden.
Fem ärenden har en kortare handläggningstid än ett år.
KS/2017-0564 Borttagande av busshållplats vid nedre bron. Remitterat till
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden.
KS/2017-0389 Solskydd på förskolor. Remitterat till AB Strömstadslokaler och Barnoch utbildningsnämnden. Besvarat av Barn- och utbildningsnämnden.
KS/2018-0200 Utbyggnad av gång- och cykelväg till Seläter. Remitterat till Tekniska
nämnden
KS/2018-0153 Ny högstadieskola.
KS/2018-0203 6 timmars arbetsdag.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-30
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-05-03.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att notera informationen.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

16 (27)

Sammanträdesdatum
2018-06-19

KF § 67

Diarienummer

KS/ 2018-0057

Dnr: KS/2018-0257

Granskning av verkställighet och redovisning av
kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av kommunfullmäktiges beslut enligt ny rutin.
Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvara för
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur
uppdrag fullgjorts.
Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.
Då detta är första tillfället efter beslut om ny rutin redovisas beslut fattade upp till
ett år tillbaka. Verkställighet av olika styrdokument genomförs generellt under
längre tidsintervall och kan enklast redovisas kvalitativt i årsredovisning per nämnd.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-30
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-05-07.
Redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2018.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att notera informationen.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

17 (27)

Sammanträdesdatum
2018-06-19

KF § 68

Diarienummer

KS/ 2018-0057

Dnr: KS/2018-0258

Finansiella rapporter mars 2018
Kommunfullmäktiges beslut
att finansrapport för mars 2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Det totala marknadsvärdet på placerade medel uppgår till 118 mnkr 2018-03-31.
Värdet på aktierna uppgick till 53 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr.
Totalt har värdet ökat på placeringarna med 0,9 % sedan årsskiftet och sedan start
är värdeökningen 121%.
Det är i samråd med förvaltaren beslutat att behålla samma viktning mellan aktier
och räntebärande fonder. Jämfört med index(+0,3) gör vi det något bättre.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-30
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 2018-05-08.
Finansrapport mars 2018.
Öhmans månadsrapport 18KS0331.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att finansrapport för mars 2018 godkänns.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Carsten Sörlie ekonomichef

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

18 (27)

Sammanträdesdatum
2018-06-19

KF § 69

Diarienummer

KS/ 2018-0057

Dnr: KS/2018-0212

Delårsrapport mars 2018
Kommunfullmäktiges beslut
att Delårsrapporten för jan-mars godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport för kvartal 1 år 2018 har sammanställts. Rapporten omfattar
ekonomisk redovisning till och med mars, inklusive helårsprognos samt
kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.
Resultatet för perioden januari-mars uppgår till -1,8 mnkr, att jämföra med budget
på 1,9 mnkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 16,1 mnkr, att
jämföra med budget på 15,0 mnkr.
Resultatprognosen för koncernen uppgår till 25,9 mnkr.
Verksamhetens nettokostnader är 2,6 mnkr högre än periodbudgeten. På
intäktssidan är utfallet en avvikelse i jämförelse med budget på 0,4 mnkr.
Kostnaderna överstiger budget med 3,0 mnkr som i första hand beror på högre
personalkostnader.
Helårsprognosen redovisar en negativ budgetavvikelse inom nämndverksamheten
på -1,4 mnkr. Det är Socialnämnden som jämfört med budget bedömer ett
underskott på -2,1 mnkr främst för ökade kostnader för placeringar samt
försörjningsstöd inom Individ- och familjeomsorgen.
Finansnetto utfaller med 1,1 mnkr vilket är högre än budgeterat för perioden. Detta
beror delvis på reavinst vid försäljning av fonder samt att inga kostnadsräntor för
lån eller pensionsskuld har belastat periodresultatet.
Av årets investeringsbudget på 361,8 mnkr har hittills förbrukats 50,3 mnkr.
Prognosen för helåret bedöms till 323,5 mnkr, varav 185,6 mnkr avser Tekniska
nämnden.
Bedömning utifrån lämnade prognoser 2018
Vad gäller nämndernas prognoser för helåret 2018 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 2018-05-30
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 2018-05-08.
Kvartalsrapport 1803.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att Delårsrapporten för jan-mars godkänns.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-06-19

19 (27)
Diarienummer

KS/ 2018-0057

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Ekonomichef
Redovisningsansvarig
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

20 (27)

Sammanträdesdatum
2018-06-19

Diarienummer

KS/ 2018-0057

KF § 70

Dnr: KS/2018-0249

Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning och
revisionsrapport
Kommunfullmäktiges beslut
att godkänna upprättad årsredovisning för 2017.
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning, verksamhetsberättelse
och revisionsberättelse för 2017.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen och
dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-30
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
samordningsförbundet väst 2017.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att godkänna upprättad årsredovisning för 2017.
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Samordningsförbundet Väst gudrun.emilsdottir@sofvast.se

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

21 (27)

Sammanträdesdatum
2018-06-19

KF § 71

Diarienummer

KS/ 2018-0057

Dnr: KS/2017-0611

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, tekniska
nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt miljö- och
byggnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
att anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden.
att ge Tekniska nämnden i uppdrag att justera riktlinjer för markanvisning så att de
överensstämmer med innehållet i de nya reviderade reglementena.
att justera de gemensamma reglementsbestämmelserna i enlighet med
nedanstående förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden
och miljö- och byggnämnden 2016-11-24. De nu gällande reglementena avsåg att
omfördela en del uppgifter mellan miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen
samt mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Förändringarna innebär
förtydliganden då det funnits tolkningsutrymme i de nuvarande reglementena.
Även en del redaktionella ändringar har gjorts för att dokumenten ska bli mer
överskådliga och lättare att förstå. Nya förslag till reglementen kallas förslag till
reglemente.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-30
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-04-17
Förslag till reglemente kommunstyrelsen
Förslag till reglemente tekniska nämnden
Förslag till reglemente miljö- och byggnämnden
Förslag till reglemente barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden.
att ge Tekniska nämnden i uppdrag att justera riktlinjer för markanvisning så att de
överensstämmer med innehållet i de nya reviderade reglementena.
att justera de gemensamma reglementsbestämmelserna i enlighet med
nedanstående förslag.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-06-19

22 (27)
Diarienummer

KS/ 2018-0057

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

23 (27)

Sammanträdesdatum
2018-06-19

KF § 72

Diarienummer

KS/ 2018-0057

Dnr: KS/ 2018-0237

Aktualitetsprövning av översiktsplan
Kommunfullmäktiges beslut
att Bedömningen är att ÖP Strömstad, Översiktsplan för Strömstads kommun
antagen år 2013 såväl till sin helhet som till delar är aktuell och att något behov av
omarbetning eller ny plan inte föreligger.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens bedömning är att det nya statliga underlaget inte i något avseende
innebär nya ställningstaganden som påverkar planens aktualitet. Antagna och
pågående FÖP: ar följer översiktsplanen och avviker inte från planens
utgångspunkter och huvuddrag. Det finns därför inga skäl till nya politiska
ställningstaganden som kan påverka översiktsplanens aktualitet.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-30
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 2018-05-07.
Länsstyrelsens ”Sammanfattande redogörelse för Strömstads kommun”, daterad
2018-04-26.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att Bedömningen är att ÖP Strömstad, Översiktsplan för Strömstads kommun
antagen år 2013 såväl till sin helhet som till delar är aktuell och att något behov av
omarbetning eller ny plan inte föreligger.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Länsstyrelsen

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-06-19

KF § 73

24 (27)
Diarienummer

KS/ 2018-0057

Dnr: KS/2018-0278

Riktlinje intraprenad
Kommunfullmäktiges beslut
att anta riktlinje för intraprenad inom socialförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden beslutade 2016-12-15 att ge förvaltningen i uppdrag att
undersöka möjligheten för ett ställe inom äldreomsorgen att drivas genom
intraprenad.
Under hösten 2017 skickades en intresseförfrågan ut till samtliga enheter inom
socialförvaltningen. En enhet anmälde intresse för att gå över till intraprenad som
driftsform varpå förvaltningen inledde arbetet med att ta fram förvaltningsövergripande riktlinjer för intraprenad som driftsform.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-30
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23
Protokoll socialnämnden 2018-05-17.
Tjänsteskrivelse Marcus Pettersson utvecklingsstrateg.
Riktlinje som driftsform i Strömstads kommun.
Mall för Intresseanmälan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att anta riktlinje för intraprenad inom socialförvaltningen.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Socialnämndens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

25 (27)

Sammanträdesdatum
2018-06-19

KF § 74

Diarienummer

KS/ 2018-0057

Dnr KS/2018-0067

Anmälningsärende
Kommunfullmäktiges beslut
att notera anmälningsärende till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Väst Sammanträdesprotokoll nr 2 – 2018-05-18.
Dom i mål nr P 4775-17 Mark- och miljödomstolen i Vänersborg – Antagande av
detaljplan för fastigheten Kebal 1:38 m.fl. i Strömstads kommun

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att notera anmälningsärende till protokollet

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

26 (27)

Sammanträdesdatum
2018-06-19

KF § 75

Diarienummer

KS/ 2018-0057

Dnr KS/2018-0335

Fråga från Lars-Åke Karlgren (V) till styrelsen i AB
Strömstadsbyggen.
Kommunfullmäktiges beslut
att notera fråga och svar till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Lars-Åke Karlgren (V) har inkommit med en fråga till styrelsen i AB
Strömstadsbyggen; När kommer lokalerna Timmermansgården och Korpegatan 23
att lämnas tillbaka till hyresgästerna?
Anders Olsson (L) ordförande i AB Strömstadsbyggen svar på frågan är att;
Hyresgästföreningen hyrde lokalerna tidigare men i och med att man la ner den
lokala hyresgästföreningen i Strömstad, så har det inte funnits någon efterfrågan.
I dagsläget hyr socialförvaltningen lokalen på Korpegatan och förhandlingar förs om
att dom även ska hyra Timmermansgården. Om det finns intresse från
hyresgästerna att hyra dessa lokaler får en hemställan göras till bolaget.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2018-06-19

KF § 76

Diarienummer

KS/ 2018-0057

KS/ 2018-0338

Avsägelse som suppleant i AB Strömstadsbyggen
Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Anders Ekström (M) entledigande från uppdraget som suppleant i AB
Strömstadsbyggen.

Sammanfattning av ärendet

Anders Ekström (M) har avsagt sig uppdraget som suppleant i AB Strömstadsbyggen

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att bevilja Anders Ekström (M) entledigande från uppdraget som suppleant i AB
Strömstadsbyggen.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
HR-avdelningen
Anders Ekström
AB Strömstadsbyggen

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

