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 KS/2019-0162 

KF § 61 Ändring av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna förslag till ändring i ärendelistan. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår följande ändring i ärendelistan: 

att ärende nr 5; Medborgarförslag om informationsförbättringar mellan förskolor 
och vårdnadshavare utgår 

att ärende; Fråga till ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden, Lena 
Martinsson (S), läggs till 

att ärende: Val av ersättare till överförmyndare, läggs till. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0163 

KF § 62 Allmänhetens fråga 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med allmänhetens fråga och ber att kommunen ska 
tänka om beträffande Magistern 4 och göra ett äldreboende. 
Hon undrar hur mycket Strömstads kommun betalat för tösaltet och andra 
eventuella artiklar från den svartlistade leverantören? 

Roland Kindslätt, förvaltningschef för Tekniska förvaltningen, uppger att de köpt 
tösalt för 15 000 kr. 

Barbro Nilsson anser att hon fått svar på sin fråga. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0603 

KF § 63 Medborgarförslag om lift för personer med 
funktionshinder i båthamnen 

Kommunfullmäktiges beslut 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Märta Blomqvist har lämnat in ett medborgarförslag om ökad tillgänglighet i 
Strömstad. Hon anger: 

I Strömstads kommuns Folkhälsopolicy daterad 2010-05-20, under rubriken 
Jämlika och jämställda levnadsvillkor står följande: 

”I Strömstad ska tillgängligheten vara god för alla. Ett tillgängligt samhälle är en 
tillgång för alla och bidrar till ökad trygghet, större möjligheter för fysisk aktivitet 
samt deltagande i sociala aktiviteter.” 

För personer med funktionshinder krävs fortfarande fler åtgärder i samhället så 
att livet både vardag och fritid kan underlättas. 

Strömstads kommun blev Årets båtkommun 2014. Att kunna ta ”en tur på sjön” är 
inte alla förunnat, särskilt inte om man har ett funktionshinder. Hur komma ner 
i/upp ur en liten eka för att åka med på fisketur. 

Hon vill att Strömstad kommun anslår medel för att inskaffa och sätta upp en 
lyftanordning i någon av småbåtshamnarna. Det behövs utrymme för 
handikapparkering, samt en pir där till exempel rullstol kan ta sig fram, till 
exempel vid Sjöräddningen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Märta Blomqvist 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Märta Blomqvist 
Diariet 
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 KS/2019-0029 

KF § 64 Medborgarförslag om att förbjuda 
fyrverkerier 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ola Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där han förslår Strömstads 
kommun 

att inom kommunen förbjuda användandet av fyrverkerier, 

att inleda samverkan med andra kommuner om att genomföra ett nationellt 
sådant förbud, samt 

att som ett led i denna samverkan kontakta SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) i frågan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Ola Nilsson 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 
Ola Nilsson 
Diariet 
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 KS/2019-0049 

KF § 65 Medborgarförslag om utökat korttidsboende 
i Strömstads sjukhus lokaler med möjlighet 
till jourläkare 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind har inkommit med ett 
medborgarförslag där de föreslår utökat korttidsboende i befintliga lokaler på 
Strömstads sjukhus, för behovet i Norra Bohuslän/Dalsland och andra kommuner 
inom VGR samt eventuellt Norge. Lokaler finns i den tomma byggnaden 
Strömstads sjukhus och patientunderlag finns. De förslår att förslaget inarbetas 
med det beslutet som fullmäktige tog den 13 december 2018 rörande ärendet 
Friskare Vård. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 
Stein Rukin 
Diariet 
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 KS/2018-0595 

KF § 66 Medborgarförslag om att stärka Strömstad 
kommuns engagemang i klimatomställningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kristina Seiving med flera har inkommit med ett medborgarförslag och de föreslår  
Strömstads kommun 

1. att en klimatomställningsplan tas fram för att kommunen ska göra sin del för 
att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. Planen ska inbegripa en 
koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer 
och uppnå nollutsläpp till år 2030. Koldioxidbudgeten ska inkludera export, 
import, sjö- och flygtrafik. Satsningar bör exempelvis göras på 
energieffektivisering och förnybara energikällor, på en elförsörjning som är helt 
fossilfri, på att minska transporterna och skapa en fossilfri trafik, på att minska 
matens klimatpåverkan och ha en hållbar matproduktion i vårt närområde, på 
klimatneutrala bostäder, på att främja hållbara konsumtionsmönster, på gröna 
jobb och en klimatsmart välfärd. 

2. att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom 
kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina utsläpp i 
motsvarande grad. Planerna ska inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner 
och koldioxidbudgetar. 

3. att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag som 
kommunen genom sina fonder har placeringar i. (se alternativ hos 
Klimatkommunerna), och istället investerar i hållbara och fossilfria alternativ. 

4. att göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med 
lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och 
elever i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Kristina Seiving med flera. 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 
Kristina Seiving 
Diariet 
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 KS/2019-0100 

KF § 67 Medborgarförslag om att alla beslut ska 
fattas inom de planetära gränsernas ramar 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Lisbeth Sten har inkommit med ett medborgarförslag och förslår Strömstads 
kommun att arbeta för 

1. att alla beslut som tas inom kommunen ska prövas utifrån om de håller sig 
inom de planetära gränsernas ramar eller inte. Vi vill att kommunen säger ja till 
beslut som minskar utsläppen och stärker naturens egna ekosystem för vår 
välfärd och livskvalitet. Vi vill att kommunen säger nej till alla beslut som leder till 
ökade utsläpp och ökad belastning av ekosystemen. 

2. att det bildas ett råd med sakkunniga som har till uppgift att göra prövningar 
genom att granska föreslagna förslag och att ta fram beslutsunderlag, som tydligt 
visar villka konsekvenser olika förslag har på klimatet och andra planetära gränser. 

3. att kommunen utgår från en omställningsplan som visar hur Strömstad senast 
år 2030 ska ha minskat utsläppen av koldioxid och våra ekologiska fotavtryck, till 
en globalt sett hållbar nivå. Det innebär bland annat en fullständig avveckling av 
användandet av fossila bränslen och en övergång till ett samhälle som endast 
använder förnyelsebar energi. 

4. att Strömstad genomför en ”matomställning” genom att prioritera satsningar 
på närproducerade och ekologiskt hållbara livsmedel. Omställningen kan skapa 
nya jobb i kommunen, inte minst för unga och utrikesfödda. 

5. att kommunen enbart upphandlar livsmedel som bygger på en ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar produktion och är 100 % hållbara. Det gäller i 
första hand inom kommunens skolor och omsorg. 

6. att det skapas förutsättningar för att utveckla hållbara lokala livsmedelskedjor, 
från produktion till lagring, förädling, distribution och konsumtion. Hit hör också 
utbildningsinsatser t.ex. yrkesutbildningar för arbeten inom hela kedjan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Lisbeth Sten 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 
Lisbeth Sten 
Diariet 
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 KS/2019-0102 

KF § 68 Medborgarförslag om laddningsstation för 
elmoped vid Strömstiernaskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Albin Niklasson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår 
Strömstads kommun att göra en laddningsstation vid mopedparkeringen vid 
Strömstiernaskolan, med uttag så att man lätt kan ladda en elmoped eller elcykel 
medans man är på skolan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Albin Niklasson 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Albin Niklasson 
Diariet 
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 KS/2019-0104 

KF § 69 Medborgarförslag om att utse och hylla olika 
pristagare 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Märta Blomqvist har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att 
Strömstads kommun vid lämpligt tillfälle, likt Tanums kommun, tackar alla 
fiberföreningar för arbetet med fiberförsörjningen i Strömstads kommun, då 
styrelsemedlemmarna i dessa har och har haft en stor arbetsbörda. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Märta Blomqvist 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 
Märta Blomqvist 
Diariet 
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 KS/2018-0413 

KF § 70 Svar på - Medborgarförslag om bildande av 
en centrumförening 

Kommunfullmäktiges beslut 
att medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun, tillsammans med närings- och föreningsliv, håller på att 
organisera en framtida organisation/arbetssätt inom platsvarumärke, event och 
stadsutveckling. Tanken är att under 2019 arbeta fram riktlinjer för denna 
organisation/arbetssätt och sjösätta den 2020. I detta pågående, gemensamma 
samarbetet mellan såväl företagare, handlare, fastighetsägare och kommun så 
förväntas frågor som traditionellt ligger inom en centrumförening också 
behandlas inom den kommande organisationen. Utifrån befintlig situation 
kommer inte Strömstads kommun att starta upp en centrumförening, utan 
avvaktar pågående organisationsarbete. Det finns idag och också en befintlig 
köpmannaförening samt en företagarförening som också behandlar 
frågeställningar som kan uppkomma i en centrumförening. I och med denna 
information anses medborgarförslaget behandlat och besvarat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Hans Friberg 2018-12-04 
Medborgarförslaget 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-20 § 79 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-16 § 15 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-01-30 § 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslutet skickas till 
Anita Lundgren 
Diariet 
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 KS/2018-0530 

KF § 71 Val av styrelseledamöter (3) och revisor (2) 
för Stiftelsen J E Johanssons fond 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2019-2022 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd 
samt ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen J E Johanssons fond 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Valberedningens förslag till beslut 
att för perioden 2019-2022 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd 
samt ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen J E Johanssons fond 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0530 

KF § 72 Val av styrelseledamöter (3) och revisor (2) 
till Stiftelsen för Strömstads och Vette Härads 
barnkoloniförenings fond 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2019-2022 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd 
samt ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen för Strömstads och 
Vette Härads barnkoloniförenings fond 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Valberedningens förslag till beslut 
att för perioden 2019-2022 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd 
samt ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen för Strömstads och 
Vette Härads barnkoloniförenings fond 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0086 

KF § 73 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja Johanna Johander (FI) entledigande från uppdraget som ersättare i 
Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Johanna Johander (FI) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Johanna Johander 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att bevilja Johanna Johander (FI) entledigande från uppdraget som ersättare i 
Barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Johanna Johander 
HR-avdelningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Diariet 
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 KS/2019-0086 

KF § 74 Tillsättande av ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Linda Nordin (FI) till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare till Barn- och utbildningsnämnden 
efter Johanna Johander (FI) som avsagt sig uppdraget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) föreslår att Linda Nordin (FI) utses som ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

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

Beslutet skickas till 
Linda Nordin 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
HR-avdelningen 
Diariet 
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 KS/2018-0521 

KF § 75 Investeringsramar och borgen för bolagen 
2019 - korrigering av tidigare beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadbyggen till 50.000 tkr plus 
överföring av ram från 2018 på 20.600 tkr till totalt 70.600 tkr. 

att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadlokaler till 50.000 tkr plus 
överföring av ram från 2018 på 50.500 tkr till totalt 100.500 tkr. 

att fastställa investeringsram 2019 för AB StrömstaNet till 4.500 tkr plus 
överföring av ram från 2018 på 8.000 tkr till totalt 12.500 tkr. 

att reducera ram för borgensåtagande för AB Strömstadbyggen med 70.000 tkr till 
totalt 924.600 tkr. 

att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB Strömstadlokaler med 50.000 tkr till 
totalt 538.500 tkr. 

att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB StrömstaNet med 20.000 tkr till 
totalt 100.000 tkr . 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-13 beslöts att omfördela de 
borgensramar som Strömstad Kommun tidigare beviljat för AB Strömstadbyggen, 
AB Strömstadlokaler och AB StrömstaNet. Således ingen utökning av det totala 
borgensåragandet. 

Tyvärr blev den totala borgensramen för AB Strömstadbyggen och AB 
Strömstadlokaler, efter omfördelningen felaktigt angiven. I övrigt var 
omfördelningen korrekt beskriven. 

Av denna anledning föreslås att korrigera det tidigare beslutet i 
kommunfullmäktige 2018-12-13. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-01-09 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-01-30 § 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadbyggen till 50.000 tkr plus 
överföring av ram från 2018 på 20.600 tkr till totalt 70.600 tkr. 

att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadlokaler till 50.000 tkr plus 
överföring av ram från 2018 på 50.500 tkr till totalt 100.500 tkr. 

att fastställa investeringsram 2019 för AB StrömstaNet till 4.500 tkr plus 
överföring av ram från 2018 på 8.000 tkr till totalt 12.500 tkr. 
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att reducera ram för borgensåtagande för AB Strömstadbyggen med 70.000 tkr till 
totalt 924.600 tkr. 

att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB Strömstadlokaler med 50.000 tkr till 
totalt 538.500 tkr. 

att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB StrömstaNet med 20.000 tkr till 
totalt 100.000 tkr . 

Beslutet skickas till 
AB Strömstadbyggen 
AB Strömstadlokaler 
AB StrömstaNet 
Carsten Sörlie, Ekonomi- och IT-chef 
Diana Johansson, Redovisningsansvarig 
Diariet 
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 KS/2019-0046 

KF § 76 Revidering av reglementen för nämnder och 
styrelse 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta förslag till reviderade gemensamma reglementsbestämmelser för 
Strömstads kommuns nämnder med de föreslagna reviderade texterna i 28§ och 
29§ 

att anta förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Strömstads kommun med 
de föreslagna reviderade texterna i 40§ och 41§ 

att anta förslag till reglemente för miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun 

att anta förslag till reglemente för tekniska nämnden i Strömstads kommun 

att anta förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Strömstads 
kommun 

att anta förslag till reglemente för socialnämnden i Strömstads kommun 

Protokollsanteckning 
Mikael Cederbratt (M) vill att tidigare förändring som gjordes mellan 
kommunstyrelsen och Miljö- och byggnämnden i planärenden bör utvärderas om 
gränssnittet är korrekt. 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga reglementen har på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium setts 
över för att aktualitetsförklaras efter valet 2018. De förändringar som föreslås är 
att samtliga nämnder ges rätt att fritt införa och avskaffa de utskott nämnden 
önskar. Kommunfullmäktige tar endast ställning till att det ska finnas ett 
arbetsutskott under kommunstyrelsen. Texterna har även redigerats för att 
tydliggöras, stämma överens med varandra och med kommunfullmäktiges 
arbetsordning samt med hänvisningar till nya kommunallagen (2017:725). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-01-15 av tf kommundirektör Per-Olof Hermansson 
Förslag till reviderade gemensamma reglementsbestämmelser för Strömstads 
kommuns nämnder med tillägg reviderad text 28§ 
Förslag till reviderat reglemente kommunstyrelsen med tillägg reviderad text 40§ 
Förslag till reviderat reglemente miljö-och byggnämnden 
Förslag till reviderat reglemente tekniska nämnden 
Förslag till reviderat reglemente barn- och utbildningsnämnden 
Förslag till reviderat reglemente socialnämnden 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-01-30 § 25 
Förslag till ny text 28§ i förslaget till gemensamma reglementsbestämmelser och 
ny text 40 § i förslaget till reglementet kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta reviderade gemensamma reglementsbestämmelser för Strömstads 
kommuns nämnder, reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, 
tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Under sammanträdet uppkommer debatt om behovet av att protokoll förs vid 
utskottsmöten också i frågor som inte avser ärendeberedning. Detta berör 29§ i 
de gemensamma reglementsbestämmelserna och 41§ i kommunstyrelsens 
reglemente. 

Ajournering 
Ordförande begär ajournering av mötet för överläggning mellan 19.15- 19.45. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter samråd föreslår kommundirektören att §29 i de gemensamma 
reglementsbestämmelserna och 41§ i kommunstyrelsens reglemente ska ha 
följande lydelse: 

”Nämnd/styrelse ska fastställa en delegationsordning för sitt utskott/presidium 

De ärenden som ska avgöras av nämnden/styrelsen i dess helhet bör beredas av 
utskottet/presidiet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen 
överlämnar sådana ärenden till utskottet/presidiet. Ordföranden bestämmer 
föredragningslistan till utskottet/presidiet. 

När ärendet beretts kan utskottet/presidiet vid behov lägga fram förslag till 
beslut. 

Vid utskotts-/presidiesammanträde kan protokoll föras även i de delar där 
utskottet inte enbart bereder ett ärende för beslut.” 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till reviderade gemensamma reglements-
bestämmelser för Strömstads kommuns nämnder med reviderad text i 28§ enligt 
utdelat förslag och 29§ enligt kommundirektörens förslag kan antas och finner att 
så sker. 

Ordförande frågar om förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Strömstads 
kommun med reviderad text i 40§ enligt utdelat förslag och 41§ enligt 
kommundirektörens förslag kan antas och finner att så sker. 

Ordförande frågar om förslag till reglemente för miljö- och byggnämnden i 
Strömstads kommun kan antas och finner att så sker. 

Ordförande frågar om förslag till reglemente för tekniska nämnden i Strömstads 
kommun kan antas och finner att så sker. 

Ordförande frågar om förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden i 
Strömstads kommun kan antas och finner att så sker. 
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Ordförande frågar om och förslag till reglemente för socialnämnden i Strömstads 
kommun, kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunikationschef 
Webbmaster 
Diariet 
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 KS/2017-0597 

KF § 77 Svar på - Motion om utbyggnad av gång- och 
cykelväg till Seläter från Moderaterna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya moderaterna inkom med motion med önskan att Strömtads kommun bygger 
ut gång- och cykelvägen från Seläter camping fram till Seläter samt att gång- och 
cykelvägen från Ånneröd rondell fram till Seläter utrustas med belysning. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till Tekniska. 

Tekniska nämnden anser det inte realistiskt att anlägga en gång- och cykelväg 
längs Seläterbacken pga topografin. Den anser att önskemålet är tillgodosett 
genom att det kommer att säkerställas en gång- och cykelväg genom campingen i 
den nya detaljplanen för Seläter camping. 

Belysning på sträckan Ånneröd – Seläter camping beviljades investeringsmedel av 
Kommunfullmäktige i november 2017 och det söktes även statlig medfinansiering 
som också beviljades. Belysningen var i bruk den 15 november 2018. 

Den sträcka som nu återstår att belysa är från Västra infarten till Seläter camping 
fram till Caprivägen och detta projekt får tas med i kommande 
investeringsäskande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-26 av Conny Hansson 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23 § 132 
Tekniska nämndens beslut 2018-12-04 § 103 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att motionen anses besvarad. 

Beslutet skickas till 
Siwert Hjalmarsson, Moderaterna 
Diariet 
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 KS/2018-0616 

KF § 78 Motion om inrättande av blåljuskluster vid 
Ringvägen 112 i Strömstad från Centerpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Hermansson (C) och Tore Lomgård (C) har inkommit med en motion och 
anger: 

År 2012 lämnade Centerpartiet en motion till kommunfullmäktige med syfte att 
kommunen då skulle verka för att samordna Räddningstjänsten samt 
ambulansverksamhetens lokaler vid Ringvägen med bland annat nya lokaler för 
polisen. Kontakter togs då mellan kommunen och Polismyndigheten, som då 
valde att fortsätta verksamheten i befintliga lokaler. 

Frågan har fått ny aktualitet då Polismyndigheten nu har prioriterat upp frågan 
om ändamålsenliga polislokaler i Strömstad. 

Som Centerpartiets tidigare motion beskriver finns för alla parter betydande 
vinster med en samordning av lokaler. Då lokalfrågan för polisen nu aktualiserats 
är en skyndsam handläggning från kommunens sida önskvärd. Med hänvisning till 
ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: att Kommunstyrelsens 
ordförande ges i uppdrag att skyndsamt kontakta Polismyndigheten för 
överläggningar i lokalfrågan. 

Beslutsunderlag 
Motion 2018-12-27 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0069 

KF § 79 Motion om blåljuscenter från 
Sverigedemokraterna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Mattias Gustafsson (SD), Sven Nilsson (SD), John Johansson (SD) och Sanja Gohlke 
(SD) har inkommit med en motion och uppger: Nu när polismyndigheten 
prioriterat nya lokaler för polisen i Strömstad, anser vi i Sverigedemokraterna att 
man skall passa på att samordna all blåljusverksamhet till ett och samma område. 
Exempelvis på före detta ridskolans placering vid Drivnäs, på planen vid 
Österödsrondellen eller annat lämpligt område. Nuvarande placering av 
räddningstjänst är inte optimal med tanke på rådande trafiksituation som går 
genom hårt trafikerad korsning samt förbi skolor etc. Möjligheten finns nu till ev. 
medfinansiering från polismyndigheten samt kanske även från annan ansvarig 
myndighet. 

Motionärerna föreslår: 

att man undersöker förutsättningarna för ett gemensamt blåljushus 

att man undersöker möjligheten att samfinansiera gemensamma lokaler för 
blåljusverksamhet 

att man vid bygge av gemensamt blåljushus, omlokalisera kommunens 
centralförråd (TP) till nuvarande räddningstjänstens 

Beslutsunderlag 
Motion 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0566 

KF § 80 Motion om att trygghetscertifiera 
detaljplaneområdet på Canning från 
Centerpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Hermansson (C) och Tore Lomgård (C) har inkommit med en motion och 
uppgett: 

Trots att Strömstad är en förhållandevis trygg plats att leva och bo i upplever 
många en otrygghet då man vistas i den offentliga miljön. För många innebär 
detta en begränsning i möjligheten och lusten att kunna röra sig fritt ute i 
samhället. Detta beskrivs i de trygghetsundersökningar som kommunens 
folkhälsostrateg genomför varje år i samverkan med polisen. Kommunen har en 
viktig roll i att kommunicera fakta samt att dessutom aktivt medverka i det lokala 
brottsförebyggande arbetet. En väl genomtänkt stadsplanering är ett mycket 
värdefullt verktyg då det gäller att förebygga brott. Detta går också hand i hand 
med trivselhöjande åtgärder i ett område. 

Motionären föreslår: 

att Strömstads kommun i detaljplanearbetet gällande Canningområdet involverar 
Stiftelsen Tryggare Sverige för analyshjälp i enlighet med CPTED (Crime Prevention 
Through Environmental Design) samt konceptet Bo Tryggt 2030. Målsättningen 
skall då vara att området trygghetscertifieras i enlighet med nämnda koncept. 

Beslutsunderlag 
Motion 2018-11-22 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0575 

KF § 81 Motion om namnbrickor till förtroendevalda 
från Liberalerna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Hans-Robert Hansson (L) har inkommit med en motion med förslag att alla 
förtroendevalda får en namnskylt att använda både internt och externt. 

Beslutsunderlag 
Motion 2018-11-28 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0584 

KF § 82 Motion om 6 timmars arbetsdag från 
Feministiskt initiativ 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion och uppger: 

En modern syn på välfärd förutsätter en balans mellan arbetsliv, familj och fritid. 
Strömstad kommun och dess invånare skulle gynnas av sex timmars arbetsdag och 
alla de fördelar det medför - bättre folkhälsa, bättre miljö och bättre 
samhällsekonomi. Vi vill därför starta ett pilotprojekt vid ett av Strömstads 
särskilda boenden. 

Motionären föreslår: 

att ett pilotprojekt med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön genomförs 
inom den kommunala omsorgssektorn. 

att försöket initieras på Solbogården på grund av höga sjukskrivningstal; 
alternativt att arbetsplatser själva kan ansöka om att delta i försöksverksamheten 
och att ett av dem väljs ut. 

att försöket följs och utvärderas rörande sjukskrivningstal och välmående hos 
personal och boende (exempelvis via standardiserade Quality of life-formulär) 
innan försökets början samt därefter minst årligen. 

Beslutsunderlag 
Motion 2018-12-04 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0612 

KF § 83 Motion om utredning av tillagningskök från 
Kristdemokraterna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Ekström (KD), Moa Aslan (KD) och Rosé-Marie Fagerberg (KD) har 
inkommit med en motion där de föreslår: 

1. att kostnaderna för 3 tillagningskök med mottagningskök utreds som alternativ 
till multikök och mottagningskök för tillagning i första hand för kommunens 
äldreboenden. 

2. att kommunen vilandeförklarar beslutet om projektering och byggnation av 
multikök med mottagningskök för mellan 32 - 60 Mkr och istället beslutar att 
kommunen köper färdiga förpackningar som test under en tidsperiod från de 
multikök som finns idag i bland annat Karlstad o Trollhättan. 

Beslutsunderlag 
Motion 2018-12-18 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0028 

KF § 84 Motion om organisatorisk placering av 
enheten för måltid och städ från Liberalerna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Karlsson (L), Lars Tysklind (L), Mette H. Johansson (L), Hans-Robert 
Hansson (L), Jennie Persson (L) och Helena L´Estrade (L) har inkommit med en 
motion gällande organisatorisk placering av enheten för måltid och städ. 

Motionärerna föreslår: 

att enheten för måltid och städ flyttas från barn- och utbildningsförvaltningen till 
en övergripande serviceenhet under kommunstyrelsen i enlighet med modellen 
för IT-avdelningen och ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-01-03 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0051 

KF § 85 Motion om att fira och uppmärksamma att 
demokratin fyller 100 år 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C), Anna-Lena Carlsson (C), Andreas Hermansson (C), Elisabeth 
Johansson (C), Tore Lomgård (C) och Hans-Inge Sältenberg (C) har inkommit med 
en motion gällande att Strömstads kommun bör fira och uppmärksamma att 
demokratin fyller 100 år. 

Motionärerna föreslår: 

att firandet av demokratins 100 år genomförs med Strömstads 
Kommunfullmäktige som utgångspunkt genom återkommande programpunkter 
vid Kommunfullmäktiges sammanträden fram till och med 2022. 

att Kommunfullmäktiges presidie ges i uppdrag att ansvara för framtagande av ett 
övergripande demokratiprogram och genomförande för perioden fram till 2022. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-01-11 
Kompletterande skrivelse från Elisabeth Johansson (C) 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0067 

KF § 86 Motion om vikariesituationen på bland annat 
Strömstiernaskolan från Kristdemokraterna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Ekström (KD), Moa Aslan (KD) och Rosé-Marie Fagerberg (KD) har 
inkommit med en motion gällande att vikariesituationen på bland annat 
Strömstiernaskolan. 

Motionärerna föreslår: 

att skolförvaltningen gör en ekonomisk sammanställning, kalkyl, på kostnaderna 
för i första hand 3 fasta lärarvikarier på Strömstiernaskolan, samt . 

att organisationen av vikariepoolen genomlyses och utreds samt förstärks och att 
en strategi för ett kunskapslyft för de närmaste 4 åren snarast presenteras av 
förvaltningen. 

Dessa åtgärder är ett steg mot målet att Strömstad skall ha bland landets bästa 
skolor. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-01-20 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Diariet 
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 KS/2018-0548 

KF § 87 Motion om  utbildning till presidiepositioner i 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Karla Valdivieso (MP) och Mette H. Johansson (L) och Marielle Alvdal (FI) med stöd 
av Elisabeth Johansson (C), Johanna Ekeroth (S), Gunilla Hegardt (V) och Arlette 
Lacabanne (KD) har inlämnat en motion gällande utbildning till presidiepositioner i 
Kommunfullmäktige. Efter valet av presidium för kommunfullmäktige i Strömstad 
2018-2022, konstaterar de att presidiet återigen enbart bemannas av män. 

Motionärerna föreslår: 

att kommunfullmäktiges presidium 2018-2022 ansvarar för att genomföra en 
adekvat utbildning som ska vara genomförd senast vid utgången av 2021 i ämnet 
”Vad gör ett presidium i kommunfullmäktige i Strömstad”, riktad primärt till 
kvinnor inom partierna 

att kommunfullmäktiges presidium senast på septembermötet 2019 presenterar 
utbildningens innehåll och utbildningstillfällen för kommunfullmäktige 

att alla partier i kommunfullmäktige ansvarar för att internt rekrytera deltagare 
till utbildningen. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Simone Fischer (M) bifaller Kommunfullmäktiges presidies förslag att motionen 
skall remitteras till Kommunstyrelsen. 

Fredrik Eriksson (SD) yrkar på att motionen inte ska behandlas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas eller inte och finner 
att motionen ska behandlas. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0107 

KF § 88 Motion om att säkerställa att 
kommunfullmäktiges Vision, Mål och 
Värderingar för utbildning är förankrade och 
bärs upp av samtliga berörda, från 
Liberalerna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Tysklind (L), Kerstin Karlsson (L), Mette H. Johansson (L), Hans-Robert 
Hansson (L), Helena L´Estrade (L) och Jennie Persson (L) har inkommit med en 
motion om att säkerställa att kommunfullmäktiges Vision, Mål och Värderingar för 
utbildning är förankrade och bärs upp av samtliga berörda. 

Motionärerna föreslår ett uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden: 

att fastställa konkreta mätbara mål för våra förskolor, skolor, gymnasiet och 
vuxenutbildningen gällande såväl kunskap som upplevd kvalitet i enlighet med 
ingiven bilaga 

att förankra förändringsarbetet hos samtliga medarbetare och elever under 
vårterminen 2019 

att genomföra följande åtgärder för att uppnå målen: 

• Införa individuella handlingsplaner för samtliga barn och elever från 
höstterminen 2019. 

• Upprätta modell för kvalitetsmätning med utgångspunkt i fullmäktiges 
fastställda mål, vision och värderingar. Samtliga mätningar genomförs från läsåret 
2019/2020. 

• Införa resultatenheter vid samtliga enheter som möjliggör för chefer och 
medarbetare att bli delaktiga och engagerade i ansvaret för rekrytering av 
barn/elever och i den egna enhetens resultat. Resultatenheter införs från 
höstterminen 2019. 

• Förbättra effektiviteten i bemanning och lokalutnyttjande genom ändrade 
arbetsformer/strukturer och förläggning av arbetstider från läsåret 2019/2020. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-02-01 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden. 
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Diariet 
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 KS/2019-0115 

KF § 89 Motion om sammanställning på samtliga 
föreningar/organisationer/projekt där 
Strömstads kommun medverkar med bidrag, 
stöd och personalinsatser. 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Ekström (KD) och Rosé-Marie Fagerberg (KD) och Moa Aslan (KD) har 
inkommit med en motion där de önskar få en sammanställning på samtliga 
föreningar/organisationer/projekt där Strömstads kommun medverkar med 
bidrag, avgifter, stöd och personalinsatser. Exempel på verksamheter är 
Gränskommitten/Svinesundskommitten, Maritim utveckling i Bohuslän, Fairtrade 
City m.fl med uppdelning på och redovisning av respektive förenings/projekts 
mål/måluppfyllelse, både för organisationen och för Strömstads kommun och 
dess kommuninvånare med totala årliga direkta kostnader för kommunen i dels 
kontantbidrag dels andra bidrag såsom tex. arbetsinsatser. Vilka krav ställer 
kommunen när kommunen går med i projekt/föreningar. Vi önskar redovisning av 
vad har resultaten av dessa projekt blivit för vår kommun och våra 
kommuninvånare och de direkt och indirekt använda skattemedlen. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-01-31 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0530 

KF § 90 Tjänstgöringsturordning för ersättare vid 
tjänstgöring i styrelse och nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan 
angiven partigruppsordning: 

Socialdemokraterna S, V, KD, FI 
Vänsterpartiet V, FI, S, KD, MP 
Feministiskt Initiativ FI, V, S 
Kristdemokraterna KD, SD, S 
Sverigedemokraterna SD, KD, S, M, L, V, FI, MP, C 
Liberalerna L, C, M, MP, S, KD, FI, V, SD 
Moderaterna M, L, C, MP, S, SD, KD, V, FI 
Centerpartiet C, L, Mp, M, Fi, V, KD, S, SD 
Miljöpartiet MP, C, L, M, FI, V, S 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att besluta om tjänstgäringsturordning för ersättare vid 
tjänstgöring i styrelse, nämnder, beredningar och utskott för perioden 2019-2022. 

Där hinder i lag eller författning inte finns ska de icke personliga ersättarna i 
kommunens styrelse, nämnder, beredningar, utskott eller motsvarande inkallas, 
för de fall ersättande parti är representerade i nämnden. 

Partierna har fått lämna in sina förslag fram till dagen för utsändande av 
kommunstyrelsens kallelse. 

Partiernas förslag till beslut 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan 
angiven partigruppsordning: 

Socialdemokraterna S, V, KD, FI 
Vänsterpartiet V, FI, S, KD, MP 
Feministiskt Initiativ FI, V, S 
Kristdemokraterna KD, SD, S 
Sverigedemokraterna SD, KD, S, M, L, V, FI, MP, C 
Liberalerna L, C, M, MP, S, KD, FI, V, SD 
Moderaterna M, L, C, MP, S, SD, KD, V, FI 
Centerpartiet C, L, Mp, M, Fi, V, KD, S, SD 
Miljöpartiet MP, C, L, M, FI, V, S 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Gruppledarna 
Diariet 
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 KS/2019-0148 

KF § 91 Fråga till Lena Martinsson (S), ordförande i 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Johansson Centerpartiet har inkommit med en fråga till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande: 
Kommer du som ordförande i Barn och Utbildningsnämnden arbeta aktivt för att 
skolan får flera konkreta verktyg, exempelvis genom externa aktörer, för att 
ytterligare stärka skolans arbetet med värdegrundsfrågor? 

Lena Martinsson (S) barn- och utbildningsnämndens svarar att det är en viktig 
fråga och det står i skollagen att skolan ska jobba med detta, men uppger att hon 
inte kan lova att detta skrivs in i Barn- och utbildningsnämndens mål då det är 
nämnden som beslutar detta. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Elisabeth Johansson, Centerpartiet 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0530 

KF § 92 Val av ersättare till överförmyndare 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Helena Andersson Novela (S) som ersättare till överförmyndare. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) föreslår att Helena Andersson Novela (S) utses som ersättare till 
överförmyndare. 

Lars-Åke Karlgren (V) förslår Mia Öster (V) utses som ersättare för 
överförmyndare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar 
utse Helena Andersson Novela (S) som ersättare till överförmyndare. 

Beslutet skickas till 
Samverkande överförmyndare; overförmyndaren@uddevalla.se 
HR-avdelningen 
Diariet 
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 KS/2017-0086 

KF § 93 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Tekniskas svar på medborgarförslag om säkrare skolväg från Tången till 
Bojarskolan, KS/2017-0086 

2. Kammarrätten i Göteborgs beslut 2018-12-19 att inte meddela 
prövningstillstånd (Mål nr 1576-18) i ärende - Medborgarförslag om trygghets- 
och tillgänglighetsboende på fastigheten Magistern 4 och 13, KS/2017-0529 

3. Samordningsförbundet Väst (Sof) styrelseprotokoll samt verksamhetsplan med 
budget 2019, KS/2018-0182 

4. Revisionsrapport 2018 - förstudie avseende krisberedskap i Munkedal, Orust, 
Strömstad och Tanums kommun, KS/2018-0608 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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