
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2018-02-15 KS/2017-0654 

Plats och  
sammanträdestid 

  Kommunfullmäktiges sessionssal 
   2018-02-15 klockan 18:00 -20:30 

Beslutare  Ronnie Brorsson (S) 
 Peter Dafteryd (C) 
 Lena Martinsson (S) 
 Åsa Torstensson (C) 
 Karla Valdevieso (MP) 
 Mattias Gustafsson (SD) 
 Anna-Lena Carlsson (C) 
 Marie Rask (S) 
 Bengt-Göran Bergstrand (M) 
 Hans-Inge Sältenberg (C) 
Sveza Daceva Filipova (C) 
 Bengt Simonsson Fröjd (S) 
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) 
 Lars Åke Karlgren (V) 
Peter Sövig (S)  
Anders Karlsson (MP) 
 Anne-Lise Lindmark (L) 
 Peter Heie Ordförande (C) 

   Tjänstgörande ersättare 
David Nikkinen (MP) 
Håkan Eriksson (L) 
Lena Sundberg (S) 
Roland Wiklander (KD) 
Hans- Robert Hansson (L) 
Anette Andersson (L) 
Stig Karlsson (C) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Kent Hansson (S) 
Mia Öster (V) 
Morgan Gustafsson (SD) 

Övriga deltagare Maria Reinholdsson kommundirektör, Monica Birgersson förvaltningschef 
socialförvaltningen, Nicklas Faritzon förvaltningschef barn- och utbildnings-
förvaltningen, Michael Olsson förvaltningschef miljö- och bygg förvaltningen, Roland 
Kindslätt förvaltningschef tekniska förvaltningen, Carsten Sörlie ekonomichef, Joel 
Wetterberg controller, Håkan Baatz säkerhetssamordnare, Elin Barkengren HR 
specialist, Göran Wallo VD Strömstadslokaler samt Åsa Karlsson och Ingemar 
Edwardsson revisionen. 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2018-02-26 

Sekreterare  .....................................................................     Paragrafer §§ 3 - 19 
Ralf Karlsson 

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

Justerare  ..................................................................................................................  
Mette H Johansson (L)      Lena Sundberg (S) 

Organ Kommunfullmäktige ANSLAGSBEVIS  
(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 

Sammanträdesdatum 2018-02-15 

Datum för 
anslagsuppsättning 

Datum för  
anslagsnedtagning 

Protokollets 
förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift  .....................................................................  
Ralf Karlsson, kommunsekreterare 

2018-02-26 2018-03-21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2018-02-15 KS/2017-0654 

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 § 03 Dnr KS/2018-0112 

Information på kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Elin Barkengren HR specialist går igenom och redovisar en uppföljning av kommun-
fullmäktiges ledamöter tidigare genomförda grupparbete i ämnen och vad gör vi nu. 

Arbetsgivare: Utbildning, dialog, medvetandegöra, kontinuerligt arbete, våga fråga, 
bryta tystnadskultur. 
Skolhuvudman: Fler vuxna, utbildning, dialog, prata om normer och attityder, 
föräldrarnas roll, ta diskussionen (nolltolerans), anonyma enkäter, rollspel. 
Föreningsliv: Krav för bidrag/kontrakt med styrelser, utbildning för ungdomsledare, 
värderingsarbete, registerutdrag, aktiv dialog. 

Beslutsunderlag 
Presentation 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-02-15 KS/2017-0654 
   
    

 

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 § 04     Dnr KS/2018-0123 

Allmänhetens fråga  

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med frågor till allmänhetetens frågestund  

• När och var planeras det för ett särskilt boende 
• Kommer pensionärer att få gratis halkbroddar av kommunen 
• Trygghetsskapande i kommunen. 

Anna- Lena Carlsson (C) ordförande i socialnämnden svarar beträffande när och  
var planeras det för ett särskilt boende att ett särskilt boende finns med som en 
möjlighet I planeringen för området Mellby gård. 

Åsa Torstensson (C) ordförande i tekniska nämnden svarar beträffande 
trygghetsskapande i kommunen att det gör trygghetsvandringar som resulterar i 
åtgärder såsom belysning vid Laholmspiren samt att man ser över tex cykelstråk runt 
skolor och säkerhet vid på och avstigning vid skolskjutsar. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om allmänhetens fråga kan läggas till protokollet och finner att så 
sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Barbro Nilsson 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-02-15 KS/2017-0654 
   
    

 

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 § 05                                       Dnr: KS/ 2018-0097 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande 

Kommunfullmäktiges beslut 

att notera frågan till protokollet  

Sammanfattning av ärendet  
Lars Åke Karlgren Vänsterpartiet har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande: I en motion från Vänsterpartiet angående ett teknikkluster i Bastekärr 
inlämnad 25.2.2013 och besvarad I KF 23.4.2015 med att ett möte skall hållas 
mellan Tekniska nämnden, kommunchefen och Position Väst. Vad kom ni fram till 
på det mötet och var finns det dokumenterat? 

Peter Dafteryd (C) kommunstyrelsens ordförande svarar att mötet mellan Tekniska 
nämnden, kommunchefen och Position Väst resulterade i en film om Bastekärr som 
visar hur området ser ut. Nuvarande näringslivutvecklare jobbar vidare med frågan 
tillsammans med mark- och exploateringsavdelningen och Position Väst.   

Beslutsunderlag  
Fråga från Lars Åke Karlgren Vänsterpartiet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lägga frågan till protokollet och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Åke Karlgren 
Peter Dafteryd 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-02-15 KS/2017-0654 
   
    

 

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 § 06                                       Dnr: KS/ 2018-0096 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande 

Kommunfullmäktiges beslut 

att notera frågan till protokollet  

Sammanfattning av ärendet  
Lars Åke Karlgren Vänsterpartiet har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande: Varför har inga möten hållits med styrgruppen för Canning under 
mandatperioden? 

Peter Dafteryd kommunstyrelsens ordförande svarar att ingen extra styrgrupp har 
tillsatts under denna mandatperiod, utan det är kommunstyrelsen som nu är 
styrgrupp. 

Beslutsunderlag  
Fråga från Lars Åke Karlgren Vänsterpartiet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lägga frågan till protokollet och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Åke Karlgren 
Peter Dafteryd 

 
 
 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-02-15 KS/2017-0654 
   
    

 

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 § 07                        Dnr: KS/2017-0684 

Medborgarförslag -frisbeegolfbana 

Kommunfullmäktiges beslut 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Felix Strand har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår en frisbeegolf 
bana på exempelvis Hällekind/ Tjärndalen.  

”För att jag har spelat det i Gävle och Göteborg och det är så kul men det är långt 
att åka och närmaste ligger i Tanum. Jag verkligen älskar att spela frisbeegolf för att 
man får hyfsat bra kondition och det är härligt och vara ute och bara få röra på sig 
en stund. 

Och så är det de med priset och det kan kosta från tusen kr upp till fyra tusen kr.  
En start platta hade inte varit så dumt och en karta på hur hålet ser ut. 
Sen behöver man röja undan i skogen för att kunna spela. Det kan spelas av både 
unga och vuxna, ifall man inte har en frisbee kan man fixa ett uthyrnings ställe i 
närheten där man placerar banan.” 

Förslagsställaren Felix Strand yttrar sig och utvecklar sitt medborgarförslag i 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag Felix Strand 2017-12-18 
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Karla Valdevieso (MP) bifaller medborgarförslaget 

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

 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Felix Strand 

 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunfullmäktige  
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 2018-02-15 KS/2017-0654 
   
    

 

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 § 08                        Dnr: KS/2018-0092 

Medborgarförslag - satsa pengar för att kunna bevara 
kulturbyggnaderna på Nord Långö. 

Kommunfullmäktiges beslut 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Ingela Wunsch har inkommit med ett medborgaförslag där hon tycker att 
kommunen ska satsa pengar för att kunna bevara kulturbyggnaderna på Nord 
Långö, så vi fortfarande stolt kan visa upp Sagoön Alaska för turister från både 
Sverige, Norge och övriga världen. 

Förslagsställaren Ingela Wunsch yttrar sig och utvecklar sitt medborgarförslag i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2018-02-05 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen  
för beredning och beslut. 

Peter Dafteryd (C) bifaller Ronnie Brorssons yrkande 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Ronnie Brorssons yrkande mot kommunfullmäktiges presidiums 
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ronnie 
Brorssons yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämnden 
Ingela Wunsch 
 
 
 

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

 

KFS § 09                                            Dnr: KS/ 2017-0603 

Valdistriktsindelning vid Europaparlamentsvalet 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

att föreslå Länsstyrelsen  

att i första hand behålla nuvarande valdistrikt även år 2019 för att sedan se över 
det totala valdistriktindelningen till år 2022  

att i andra hand år 2019 ha förtidsröstning på Koster lördagen innan valdagen och 
ordna transport till Tjärnö vallokal på valdagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har tre valdistrikt som understiger bestämmelserna i vallagen 
om mellan 1 000–2 000 röstberättigade. Ett av dessa har färre än 300 Röst-
berättigad. Länsstyrelsen kommer inte att ändra valdistriktsindelningen inför 
valåret 2018. Länsstyrelsen bedömer dock fortfarande att en ändring är nödvändig 
för att uppfylla vallagens bestämmelser och överväger därför att självmant ändra 
indelningen för valåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-01-31 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 
Protokoll valnämnden 2018-01-02 
Länsstyrelsens underrättelse 2017-11-30 
Länsstyrelsens underrättelse 2017-11-17 
Valnämndens skrivelse 2017-11-23 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att föreslå Länsstyrelsen  
att i första hand behålla nuvarande valdistrikt även år 2019 för att sedan se över 
det totala valdistriktindelningen till år 2022  
att i andra hand år 2019 ha förtidsröstning på Koster lördagen innan valdagen och 
ordna transport till Tjärnö vallokal på valdagen. 

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

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Valnämndens ordförande 
Länsstyrelsen marina.fagermoen@lansstyrelsen.se. 

 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunfullmäktige  
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 2018-02-15 KS/2017-0654 
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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 § 10                                             Dnr: KS/ 2016-0483 

Utredning av driftsorganisation Kultur & Fritid 

Kommunfullmäktiges beslut 

att organisationen läggs i ett befintligt kommunalt bolag genom att det förslag till 
beslut som förordas är att bilda en fristående resultatenhet inom det kommunala 
bolaget AB Strömstads Badanstalt.  

att organisationen skall vara i drift från och med 2018-03-01 

Sammanfattning av ärendet 
Driften av kultur- och fritidslokaler behöver organiseras i enhetlig form för att skapa 
hög tillgänglighet, transparens samt effektivt nyttjande oavsett om det handlar om 
regelbunden verksamhet eller arrangemang av mer tillfällig karaktär 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-01-31 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 
Tjänsteskrivelse från fritidsansvarig Kurt Dahlberg 2018-01-08 
Utredning Driftsorganisation för Kultur och fritidslokaler 2018-01-08 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att organisationen läggs i ett befintligt kommunalt bolag genom att det förslag till 
beslut som förordas är att bilda en fristående resultatenhet inom det kommunala 
bolaget AB Strömstads Badanstalt.  

att organisationen skall vara i drift från och med 2018-03-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Åke Karlgren (V) yrkar på att andra att-satsen avslås. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Lars-Åke Karlgrens (V) yrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar avslå Lars-Åke Karlgrens yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstads Badanstalt. 
Fritidsansvarig Kurt Dahlberg 

 
 
 

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 § 11                                             Dnr: KS/ 2017-0453 

Jämlikhetsplan 

Kommunfullmäktiges beslut 

att anta jämlikhetsplan för Strömstads kommun  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag tagit fram ett förslag till 
jämlikhetsplan för Strömstads kommun. Förslaget har skickats på remiss till 
berörda nämnder, bolag, utskott, partigrupper och organisationer i Strömstads 
kommun.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-01-31 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 
Tjänsteskrivelse 2018-01-08 
Jämlikhetsplan 2018-01-08 
SN § 174 Yttrande jämlikhetsplan 2017-12-14 
MBN § 195 2017-17-17  
Remissvar Tillgänglighetssamordnare 2017-12-07 
Remissvar Folkhälsoråd jämlikhetsplan 2017-12-04 
Synpunkter jämlikhetsplanen L 2017-12-04 
Remissyttrande RFSL Ungdom Strömstad 2017-11-29 
KSAU 2017-10-25 § 162 Beslut att skicka jämlikhetsplan på remiss 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att anta jämlikhetsplan för Strömstads kommun  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att jämlikhetsplanen avslås 

Ronnie Brorsson (S), Hans-Inge Sältenberg (C) och Karla Valdivieso (MP) bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer Mattias Gustafsson (SD) yrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar avslå Mattias Gustafssons yrkande. 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Terése Lomgård folkhälsostrateg 
Samtliga nämnder och bolag 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 
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KF § 12                                            Dnr: KS/ 2017-0670 

Godkännande stadgar Kosterstiftelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

att godkänna stadgar för Kosterstiftelsen daterat 2015-09-23 

Sammanfattning av ärendet 
I slutet av 1980-talet startade Göteborgs universitet ett projekt kallat Projekt 
Kosterhälsan i syfte att utröna sambanden mellan miljö, hälsa och livsstil. För att 
stödja och delvis medfinansiera projektet stiftade Bohuslandstinget, Strömstads 
kommun, Utvecklingsfonden i Göteborgs och Bohuslän och Kosters 
samhällsförening 1992 en stiftelse benämnd stiftelsen ”Centrum för studier av 
människans miljö- och hälsa- Kosterhälsan”. Medel för stiftelsens verksamhet 
tillsköts av stiftarna. Genom projektet Kosterhälsan skulle stiftelsen utforma 
modeller för praktiskt folkhälsoarbete. 
Göteborgs universitet lade ner sitt projekt Kosterhälsan 1998. Eftersom projektet 
inte längre existerar saknas möjlighet att utforma modeller för praktiskt 
folkhälsoarbete.  
Av stiftarna finns endast Strömstads kommun och Kosters Samhällsförening kvar 
idag. Kosterstiftelsen består idag av en styrelse på fem ledamöter och tre 
suppleanter. Stiftelsen har genom sin styrelse hos Kammarkollegiet ansökt om att 
få ändra § 3 i stiftelseurkunden respektive §§ 2 och 3 i stiftelsens stadgar. 
Kammarkollegiet beslutade den 29 mars 2012 att medge att stiftelsen föreskrifter 
permuteras i enlighet med den gjorda ansökan. 
Styrelsen för Kosterstiftelsen har 2015-09-23 godkänt nya stadgarna samt beslutat 
att stadgarna skall godkännas av Strömstads kommun och Kosters 
samhällsförening. Efter godkännandet skall Länsstyrelsen registrera de nya 
stadgarna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-01-31 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 
Protokoll Kosterstiftelsen 2015-09-23 
Kosterstiftelsens stadgar daterad 2015-09-23  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna stadgar för Kosterstiftelsen daterat 2015-09-23 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium  
Koster stiftelsen Göran Larsson samt Vg regionen; agneta.mardsjo@vgreg1on.se 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KF § 13                                             Dnr: KS/ 2017-0690 

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och 
avloppsanläggning i området Rossö Sörbo Kroken 

Kommunfullmäktiges beslut 

att ställa sig bakom tekniska nämndens förslag om fastställelse av området Rossö 
Sörbo Kroken som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och avlopp.  

Sammanfattning av ärendet 
Bebyggelsen vid Sörbo och Kroken omfattar 43st fastigheter i närhet av varandra 
och ett planprogram med förtätning antogs 2015-06-09 (Rossö 2:130 m.fl.). 
Området uppfyller därmed kriteriet på ett ”större sammanhang” som omnämns i 6§ 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Fastigheter för bostadsändamål inom större sammanhang anses i princip alltid ha 
behov av vattentjänster för dricksvatten och spillvatten. 

22st av de 43st fastigheterna ingår i Rossö GA:28 och 29 som på årsstämma 2016 
röstade igenom en upplösning när kommunen behövde lösa in en del av deras 
ledningsnät och alternativet att lösa in hela togs upp. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-01-31 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 
Protokoll Tekniska nämnden 2017-12-12 
Bilaga 1 Översikt vattentjänst per fastighet Rossö Sörbo Kroken 
Bilaga 2 Kartskiss VO Rossö Sörbo Kroken  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att ställa sig bakom tekniska nämndens förslag om fastställelse av området Rossö 
Sörbo Kroken som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och avlopp.  

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

 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen, Marie Lundin 
Tekniska nämndens diarium 
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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 § 14                                             Dnr: KS/2016-0525 

Renovering simhall 

Kommunfullmäktiges beslut 

att  ge AB Strömstads lokaler i uppdraget att genomföra projektet. 

att  förorda att renovering påbörjas i månadsskiftet augusti /september 2018. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Bengt-Göran Bergstrand och Eva Borg, Nya Moderaterna reserverar sig mot 
beslutet om renovering av simhall om 36.605.000 kronor då det ekonomiska 
underlaget är för bristfälligt. 

Sammanfattning av ärendet 
Badhuset (bassängen med tillhörande utrymmen och funktioner) är i stort behov av 
en genomgripande renovering. 
AB Strömstadslokaler har tagit fram ett åtgärdsförslag och en budget för åtgärden. 
Budget och åtgärdsförslag har presenterats för kommunstyrelsen våren 2017.  
Kommunstyrelsen har i beslut §52 2017-04-12 uppdraget åt AB Strömstadslokaler 
att projektera och ta fram investeringskostnad – kalkyl för att kunna genomföra 
renoveringen. Utredningen redovisas i tjänsteskrivelse från Gary Lyckell. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-01-31 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 
Tjänsteskrivelse Gary Lyckell 2018-01-19 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-04-12 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att  ge AB Strömstads lokaler i uppdraget att genomföra projektet. 
att  förorda att renovering påbörjas i månadsskiftet augusti /september 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bengt -Göran Bergstrand (M) yrkar på att ärendet återremitteras. 

Peter Heie (C), Lena Martinsson (S) och Peter Dafteryd (C) bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller avgöras 
idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 
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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 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstadslokaler Gary Lyckell 
AB Strömstads badanstalt Erland Lundqvist 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
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KF § 15                                              Dnr: KS/2018-0072 

Revidering av policy för uteserveringar i Strömstad 

Kommunfullmäktiges beslut 

att godkänna revideringen av Policy för uteserveringar i Strömstad  

Sammanfattning av ärendet  
Policy för uteserveringar i Strömstad antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 
2008 och reviderades den 22 mars 2012. Dokumentet har sedan dess blivit föråldrat 
och behöver därför revideras. 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsen 2018-01-31 

 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-31 
Protokoll miljö- och byggnämnden 2018-01-25 
Reviderad policy för uteserveringar i Strömstad  
Policy för uteserveringar i Strömstad, reviderad 2012-03-22 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-25 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna revideringen av Policy för uteserveringar i Strömstad  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggnämndens diarium 
Karolina Berggren Samhällsbyggnadsjurist 
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Strömstads Kommun 
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KF § 16  Dnr KS/2018-0067 

Anmälningsärende 

Kommunfullmäktiges beslut 

att notera anmälningsärende till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden;  Ej verkställda beslut kvartal 4 2017 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera anmälningsärende till protokollet 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Socialnämndens diarium 
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KF § 17  Dnr KS/2018-0100 

Avsägelse som ersättare i miljö och byggnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

att bevilja Christer Almén (S) entledigande från uppdraget som ersättare miljö och 
byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Christer Almén (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö och byggnämnden  

 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Christer Almén 

  
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att bevilja Christer Almén (S) entledigande från uppdraget som ersättare miljö och 
byggnämnden 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggnämndens diarium 
HR avdelningen 
Christer Almén 
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KF § 18  Dnr KS/2018-0100 

Val av ny ersättare i miljö och byggnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

att utse Lena Sundberg (S) som ny ersättare i miljö och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter 
Christer Almén (S) som har beviljats entledigande från uppdraget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) Lena Sundberg (S) som ny ersättare i miljö och byggnämnden 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggnämndens diarium 
HR avdelningen 
Lena Sundberg  
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KF § 19  Dnr KS/2017-0657 

Val av ny styrelseledamot i AB Strömstadslokaler  

Kommunfullmäktiges beslut 

att utse Christer Almén (S) som ny styrelseledamot i AB Strömstadslokaler.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny styrelseledamot i AB Strömstadslokaler efter 
Marcus Engebretsen (S) som beviljats entledigande från uppdraget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) föreslår Christer Almén (S) som ny styrelseledamot i AB 
Strömstadslokaler 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstadslokaler 
Christer Almén  
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