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Diarienummer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2017-09-21 KS/2017-0391 

Plats och  
sammanträdestid 

  Kommunfullmäktiges sessionssal 
   2017-09-21 klockan 18:00   

Beslutare  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) 
 Merry Johansson (S) 
Sveza Daceva Filipova (C) 
Morgan Gutke (C) 
 Eva Borg (M) 
 Ingemar Nordström (L) 
 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) 
 Anne-Lise Lindmark (L) 
 Peter Heie Ordförande (C) 

   Tjänstgörande ersättare 
Stig Carlsson (C) 
Mia Öster (V) 
Britt-Marie Winberg (MP) 
Håkan Eriksson (L) 
Lena Sundberg (S) 
Roland Wiklander (KD) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Anders Karlsson (MP) 
Morgan Gustafsson (SD) 

Övriga deltagare Maria Reinholdsson kommunchef, Monica Birgersson förvaltningschef (SN), 
Nicklas Faritzon administrativchef (BUN), Michael Olsson förvaltningschef 
(MBN), Roland Kindslätt förvaltningschef (TN), samt Åsa Karlsson och Ingemar 
Edwardsson revisionen 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2017-09-26 

Sekreterare  ...........................................................................     Paragrafer §§ 100 -114 
Ralf Karlsson 

Ordförande  ........................................................................... 
Peter Heie 

Justerare  ............................................................................................................................  
Mette H Johansson (L)    Terry Bergqvist (S) 

Organ Kommunfullmäktige ANSLAGSBEVIS  
(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 

Sammanträdesdatum 2017-09-21 

Datum för 
anslagsuppsättning 

Datum för  
2017-09-27 anslagsnedtagning 2017-10-18 

Protokollets 
förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift  .....................................................................  
Ralf Karlsson, kommunsekreterare 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KF § 100     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 lägga till ärende; Medborgarförslag angående trygghets- tillgänglighetsboende 
på Magistern 4 och 13 

att lägga till ärende; Val av ny ersättare i socialnämnden 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till ändring i ärendelistan antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KF § 101     Dnr: KS/2017-0211 

Allmänhetens frågestund  

Kommunfullmäktiges beslut 

att allmänhetens fråga anses besvarad  

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson undrar vad ”Rosa huset” fortsättningsvis ska användas till. 
Hur ställer sig kommunen till att ”Hanssons skeppshandel” ska läggas ner? 
Hur mycket har ”Vision 2030” kostat att framställa? 

Ordförande svarar att ”rosa huset” är Strömstadsbyggens ansvar, 
beträffande ”Hanssons skeppshandel” är detta inget som  kommunen kan påverka 
samt att Vision 2030 är tryckt i en begränsad upplaga som har använts som 
annonsmaterial, men att ingen tryckkostnad kan redovisas på mötet. 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om allmänhetens fråga anses besvarad och finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Barbro Nilsson 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 
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KF § 102                                                                       Dnr: KS/2017-0529 

Medborgarförslag angående trygghets- tillgänglighetsboende 
på Magistern 4 och 13 

Kommunfullmäktiges beslut 

att remittera medborgarförslaget till AB Strömstadsbyggen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson m.fl har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att 
Strömstads kommun bör prioritera frågan om byggandet av ett utpräglat trygghets- 
tillgänglighetsboende på fastigheten Magistern 4 och 13. Fastigheten lämpar sig för 
detta eftersom den ligger centralt utan backar och har gångavstånd till det mesta. 
För byggande av sådant boende lämnas investeringsstöd. Regeringen ger 
information och vägledning, se Boverket information om statligt stöd till bostäder 
för äldre personer. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till AB Strömstadsbyggen för yttrande. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstadsbyggen 
Barbro Nilsson 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 
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KF § 103                                                                       Dnr: KS/2016-0161 

Svar på medborgarförslag angående äldreboende 

Kommunfullmäktiges beslut 

att avslå medborgarförslaget  

Beslutsmotivering 
Platsen vid Kärleksudden har inte det ytomfång som krävs för att kunna etablera ett 
särskilt boende med fyrtio bostäder. Hela området längs norra sidan Strömsvattnet 
har dessutom stora frågetecken rörande geoteknik för byggnation samt för att 
anlägga hållbara VA-lösningar. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Förslagsställaren Sven Moosberg som inte hade möjlighet att närvara på 
sammanträdet, låter meddela att han tackar för svaret men hade naturligtvis önskat 
ett positivt besked i frågan. 

Sammanfattning av ärendet 
2016-01-15 inkom Sven Moosberg med ett medborgarförslag om placering av ett 
nytt särskilt boende på Kärleksudden, vid nuvarande Taxi, längs Strömsvattnet. 
Omsorgsnämnden/Socialnämnden yttrade sig i december 2016. Där konstateras att 
delar av förslaget innebär mer av ett trygghetsboende än ett särskilt boende. 
Förslagsställaren besökte KSau 2017-02-22 för att utveckla sin tanke kring 
medborgarförslaget. Beslutet blev att undersöka möjligheten till 
strandskyddsdispens.  

Under processen har en arbetsgrupp med medarbetare från olika verksamheter sett 
över de reella kraven och behoven för att bygga framtidens äldreboende utifrån 
målgrupp, lagkrav och hänsyn taget till arbetsmiljöfrågor. Utredningen visar att 
platsen vid Kärleksudden inte har det ytomfång som krävs för att kunna etablera ett 
särskilt boende med fyrtio bostäder. Hela området längs norra sidan Strömsvattnet 
har dessutom stora frågetecken rörande geotekning för byggnation samt för att 
anlägga hållbara VA-lösningar. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §78 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §86 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 2017-04-24 
Samlingskarta ytmätning 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-04-28 
Medborgarförslag med underlag 

 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att avslå medborgarförslaget med motivering att platsen vid Kärleksudden har inte 
det ytomfång som krävs för att kunna etablera ett särskilt boende med fyrtio 
bostäder. Hela området längs norra sidan Strömsvattnet har dessutom stora 
frågetecken rörande geoteknik för byggnation samt för att anlägga hållbara VA-
lösningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Dafteryd yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Socialnämndens diarium 
Sven Moosberg 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
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KF §104                        Dnr: KS/2017-0383 

Svar på medborgarförslag - ändrad ålder för seniorkort på 
Västtrafik 

Kommunfullmäktiges beslut 

att  avslå medborgarförslaget 

Beslutsmotivering 
Av de 49 kommunerna inom Västra Götalandsregionen erbjuder 36 kommuner 
seniorkort. 17 kommuner har 75 år som gräns. Övriga 19 kommuner har 65 år. 
Förslaget avser att förändra åldersgräns inom tätorten. Den befintliga 
kollektivtrafiken samt de som nyttjar den finns företrädesvis utanför tätorten. 

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 
 Protokoll kommunstyrelsen 2017-08-30 §103 
 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 §119 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 2017-08-16 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-20 
Medborgarförslag 2017-06-01 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att avslå medborgarförslaget med motivering att av de 49 kommunerna inom 
Västra Götalandsregionen erbjuder 36 kommuner seniorkort. 17 kommuner har 75 
år som gräns. Övriga 19 kommuner har 65 år. Förslaget avser att förändra 
åldersgräns inom tätorten. Den befintliga kollektivtrafiken samt de som nyttjar den 
finns företrädesvis utanför tätorten. 

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

 
 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Jan Söderman 

 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


 

 SAMMANTRÄDESPROTKOLL 8 (18) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-21 KS/2017-0391 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 
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KF §105    Dnr: KS/2017-0489 

Avsägelse som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja Anna Gravander (MP) entledigande från uppdraget som ordinarie 
ledamot i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Gravander (MP) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 28 augusti 2017 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja Anna Gravander (MP) entledigande från uppdraget som ordinarie 
ledamot i kommunfullmäktige. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Länsstyrelsen 
Anna Gravander 
HR-avdelningen 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Strömstads Kommun 
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452 80 STRÖMSTAD 
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KF §106    Dnr: KS/2017-0489 

Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja Anna Gravander (MP) entledigande från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Gravander (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 28 augusti 2017 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja Anna Gravander (MP) entledigande från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Anna Gravander 
HR-avdelningen 
 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KF §107     Dnr: KS/2017-0498 

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Karla Valdevieso (MP) som ny ersättare i kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i kommunstyrelsen efter Anna 
Gravander (MP) som har beviljats entledigande från uppdraget.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP) föreslår Karla Valdevieso (MP) som ny ersättare i 
kommunstyrelsen. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Karla Valdevieso 
HR-avdelningen 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KF §108    Dnr: KS/2017-0457 

Avsägelse som ordinarie ledamot i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja Christer Bech (S) entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i 
socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Christer Bech (S) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i socialnämnden 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2017-07-11 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja Christer Bech (S) entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i 
socialnämnden 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Socialnämndens diarium 
Christer Bech 
HR avdelningen 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KF §109     Dnr: KS/2017-0499 

Val av ny ordinarie ledamot i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Helene Andersson Novela (S) som ny ordinarie ledamot i socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ordinarie ledamot i socialnämnden 
efter Christer Bech (S) som har beviljats entledigande från uppdraget.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Sundberg (S) föreslår Helene Andersson Novela (S) som ny ordinarie ledamot i    
socialnämnden 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Socialnämndens diarium 
Helene Andersson Novela 
HR avdelningen 
 

 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
http://searchport.stromstad.se/w3d3representativepublishing/RepresentativeDetails.aspx?representativeid=320
http://searchport.stromstad.se/w3d3representativepublishing/RepresentativeDetails.aspx?representativeid=320
http://searchport.stromstad.se/w3d3representativepublishing/RepresentativeDetails.aspx?representativeid=320
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KF §110     Dnr: KS/2017-0545 

Val av ny ersättare i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Pia Tysklind (S) som ny ersättare i socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i socialnämnden 
efter Helene Andersson Novela (S) som har beviljats entledigande från uppdraget.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Sundberg (S) föreslår Pia Tysklind (S) som ny ersättare i socialnämnden 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Socialnämndens diarium 
Pia Tysklind  
HR avdelningen 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
http://searchport.stromstad.se/w3d3representativepublishing/RepresentativeDetails.aspx?representativeid=320
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KF § 111                        Dnr: KS/2017-0278 

Policy för tjänsteresor 

Kommunfullmäktiges beslut 

att anta Policy för tjänsteresor och tjänstefordon för Strömstads kommun 
att Reglemente för tjänstefordon och tjänsteresor i Strömstads kommun samt 
handlingsplan avseende våra resor daterad 2004-05-13 utgår 

Sammanfattning av ärendet 
Reglemente från 2004 rörande tjänsteresor och tjänstefordon föreslås bytas ut till 
Policy för tjänsteresor och tjänstefordon. 
Strömstads kommuns reglemente för tjänstefordon och tjänsteresor daterad 2004-
05-13 behöver uppdateras utifrån aktuella regelverk. Förslaget utgår ifrån det 
nuvarande reglementet men föreslås fortsättningsvis benämnas som policy. 
Förslaget till policy har gåtts igenom av berörda inom tekniska förvaltningen samt 
kommunens miljöstrateg. Ledamöter hos kommunstyrelsens arbetsutskott har 
getts möjlighet att lämna synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-08-30 §100 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 §127 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-08-09  
Förslag till Policy för tjänsteresor och tjänstefordon  
Reglemente för tjänstefordon och tjänsteresor  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att anta Policy för tjänsteresor och tjänstefordon för Strömstads kommun 
att Reglemente för tjänstefordon och tjänsteresor i Strömstads kommun samt 
handlingsplan avseende våra resor daterad 2004-05-13 utgår 

Protokollsanteckning 
Kommunchef Maria Reinholdsson deltog med sakupplysning i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Åke Karlgren (V) yrkar på att i inledning på dokumentet ska följande text läggas 
till; Relevanta sociala och etiska krav skall ställas när det är möjligt. Särskilt hänsyn 
ska tas till ILO`s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i 
arbetslivet samt FN´s barnkonvention. 

Lars-Åke Karlgren (V) yrkar på att i policyn ska följande text läggas till; Krav på 
rikstäckande kollektivavtal eller kollektivavtalsliknade villkor ska ställas när detta  
är möjligt. 

Peter Dafteryd (C), Ronnie Brorsson (S) och Lars Tysklind (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

mailto:ks@stromstad.se
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Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 1  
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner  
att så sker 
 
Beslutsgång 2  
Ordförande ställer Lars-Åke Karlgrens (V) första yrkande mot avslag och finner att  
kommunfullmäktige beslutar avslå Lars-Åke Karlgrens första yrkande 

Ordförande ställer Lars-Åke Karlgrens (V) andra yrkande mot avslag och finner att  
kommunfullmäktige beslutar avslå Lars-Åke Karlgrens första yrkande 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Kommunchef 
Samtliga förvaltningar 
Kommunikationschef 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


 

 SAMMANTRÄDESPROTKOLL 16 (18) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-21 KS/2017-0391 
   
    

 

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 

 

 
KF §112                        Dnr: KS/2017- 0399 

Policy om skyddade personuppgifter 

Kommunfullmäktiges beslut 

att anta policy för hantering av skyddade personuppgifter med riktlinjer för 
nämnder och bolag 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har i sina verksamheter att hantera personuppgifter för anställda, 
förtroendevalda, abonnenter, sökande mm. För att på rätt sätt hantera uppgifter, 
som på grund av enskilds behov av skydd, har beslut från Skatteverket om sekretess 
behövs riktlinjer och rutiner. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-08-30 §101 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 §117 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-06-14 
Policy för hantering av skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och 
bolag 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att anta policy för hantering av skyddade personuppgifter med riktlinjer för 
nämnder och bolag 

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

 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Kommunchef 
Alla nämnder/förvaltningar och bolag 
HR chef 
Kommunikationschef 
Webbmaster 
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KF § 113                        Dnr: KS/2017-0423 

Årsplan 2018 - sammanträdestider för kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktiges beslut 

att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018: 15 februari, 
27 mars, 26 april, 19 juni, 20 september, 25 oktober, 22 november, 13 december 

Sammanfattning av ärendet 
Årsplan för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden bör 
fastställas i god tid så att nämnderna har möjlighet att anpassa sina 
sammanträdestider därefter. Ärenden som hör till de kommunövergripande 
ekonomiprocesserna bör vara styrande för kommunfullmäktiges 
sammanträdestider, i syfte att möjliggöra förvaltningarnas och nämndernas 
beredning till kommunstyrelsen. Det är angeläget att allt underlag från 
förvaltningarna, som innehåller resultatprognoser och budgetberedning, är 
nämndbehandlat innan det inkommer till kommunstyrelsen för fortsatt beredning 
och sammanställning. Vad gäller övriga ärenden ska anvisningar från administrativa 
avdelningen följas. För att ge utrymme för dialog mellan kommunstyrelsen och 
nämnder/bolag avsätts tid för samråd. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-08-30 §102 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 §118 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson, redovisningsansvarig 2017-06-21 
Årsplan 2018 för Sammanträden och ekonomiprocesser 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018: 15 februari, 
27 mars, 26 april, 19 juni, 20 september, 25 oktober, 22 november, 13 december 

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

 
 
 
 
 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Samtliga nämnder 
Diana Johansson, redovisningsansvarig 
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KF § 114                        Dnr: KS/2016-0066 

Gratis parkering en timme vintertid 

Kommunfullmäktiges beslut 

att fortsätta med vårens provperiod med en timme gratis parkering i centrum för 
perioden 2017-10-01—2017-12-31.  

att det beräknade inkomstbortfallet ska finansieras inom befintlig ram. 

att det beräknade inkomstbortfallet ska beaktas i kommande budget. 
att uppdra åt Tekniska förvaltningen att vid budgetdialogen 2017-09-26 redovisa 
statistik för antal parkerade 1/1-31/3 2017 , jämfört med samma period 2016 

Sammanfattning av ärendet 
För perioden 2017-01-01 – 2017-03-31 har på prov genomförts en timme gratis 
parkering i centrum, detta för att göra det enklare för exempelvis de som ska göra 
snabba inköp.   

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-08-30 §104 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 §121 
Tjänsteskrivelse Conny Hansson gatuchef 2017-08-24 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att fortsätta med vårens provperiod med en timme gratis parkering i centrum för 
perioden 2017-10-01—2017-12-31.  
att det beräknade inkomstbortfallet ska finansieras inom befintlig ram. 
att det beräknade inkomstbortfallet ska beaktas i kommande budget. 
att uppdra åt Tekniska förvaltningen att vid budgetdialogen 2017-09-26 redovisa 
statistik för antal parkerade 1/1-31/3 2017 , jämfört med samma period 2016 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Fredriksson (L), Ronnie Brorsson (S), Peter Dafteryd (C), Andreas 
Nikkinen (MP) och Eva Borg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämndens 
Hans Friberg, näringslivsutvecklare 

mailto:ks@stromstad.se
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