
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-11-22 KS/ 2018-0292 
   
    

Plats och  
sammanträdestid 
 

  Kommunfullmäktiges sessionssal 
  2018-11- 22 klockan 18:00 -22:30 

Beslutare Kent Hansson (S) 
Mikael Cederbratt (M) 
Mattias Gustafsson (SD)  
Lars Tysklind (L)  
Åsa Torstensson (C)  
Lena Martinsson (S) 
Moa Aslan (KD) 
Ronnie Brorsson (S)  
Marie E. Kristiansen (M)  
Fredrik Eriksson (SD) 
Lars Åke Karlgren (V) ej § 
Marie Rask (S)  
Karla Valdivieso (MP)  
Kerstin Karlsson (L) 
Peter Dafteryd (C) 
Jörgen Molin (M)  

Mats Granberg (S) 
Ulf Johansson (SD)  
Marielle Alvdal (FI) 
Helene Andersson Novela (S) 
Dag Wersén (M) 
Mette H Johansson (L)  
Anna-Lena Carlsson (C)  
Anders Ekström (KD) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Morgan Gustafsson (SD)  
Merry Johansson (S) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Mia Öster (V) 
Leif Andersson (S) 
Hans-Robert Hansson (L)  
John Johansson (SD) 
 

Andreas Hermansson (C) 
Bengt Bivrin (MP)  
Lars Erik Kristiansen (M) 
Ligia Morales Ahlgren (S)  
David Holgersson (KD) 
Sven Nilsson (SD)  
Lena Sundberg (S) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 
Eva Borg (M) 
Sanja Lilli Gohlke (SD) 
Eugenia Eriksson (SD) 
Johanna Ekroth (S) 
Rolf Pettersson (S) 
 
 

  
Övriga deltagare 
 

Michael Olsson förvaltningschef miljö- och bygg förvaltningen, Roland Kindslätt 
förvaltningschef tekniska förvaltningen, Nicklas Faritzon förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen, Monica Birgersson förvaltningschef socialförvaltningen. Carsten 
Sörlie ekonomi- och IT chef, samt Åsa Carlsson och Ingemar Edwardsson revisionen. 
 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunledningsförvaltningen 2018-12-04 

 
Sekreterare 

 
 ...........................................................................     Paragrafer §§ 25-44 

 
 

Ralf Karlsson 

Ordförande  ...........................................................................  
 
 

Ronnie Brorsson (S) 

Justerare  ............................................................................................................................  
 
 

 Mikael Cederbratt (M)                Kent Hansson (S) 
 

  
Organ 
 

Kommunfullmäktige ANSLAGSBEVIS  
(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 

Sammanträdesdatum 
 

2018-11-22 

Datum för 
anslagsuppsättning 

 Datum för   
2018-12-05 anslagsnedtagning 2018-12-27 

  
Protokollets 
förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift  .....................................................................  
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 25                                             Dnr: KS/2018-0528 

Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten.  
Jourläkare via video med hjälp av räddningstjänsten  

Kommunfullmäktiges beslut  

att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Stjernberg har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att 
Räddningstjänsten får ett utökat uppdrag. Räddningstjänsten på Koster (liksom i 
andra delar av Strömstad) bör ges uppdraget att kunna larmas till personer som 
behöver läkarkontakt och saknar egna resurser för att nå läkare via t.ex. video-
samtal. Några av de som utför uppdrag för räddningstjänsten ges en utbildning för 
att hantera teknik och rutiner för att bistå i kontakten med videoläkaren.  

De bör även ha tillgång till de mediciner som de lagligt får hantera. De legala 
förutsättningarna för medicinhantering bör utredas, t.ex. om det möjligt för 
videoläkaren att digitalt skriva ut recept på t.ex. cortison som i samarbete med 
jourapotek kan administreras av räddningstjänsten.  

Ett sådant utökat uppdrag för räddningstjänsten är inte en ersättning för 
möjligheter till akuta vårdinsatser i Strömstad. Den frågan måste drivas vidare till 
dess vi fått en acceptabel lösning. Men hjälp att nå videoläkare är ett värdefullt 
komplement för oss utanför tätorten.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2018-11-07 

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

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

 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Torbjörn Stjernberg 
 
 
 
 

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

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 26                                             Dnr: KS/ 2018-0530 

Val av styrelseledamöter (3) och revisor för Stiftelsen Juvelerare 
A och C Cavalli Holmgrens Rådhusfond 

Kommunfullmäktiges beslut 

att för perioden 2019-2022 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd 
samt ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen Juvelerare A och C Cavalli 
Holmgrens Rådhusfond. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse styrelseledamöter (3) och revisor för Stiftelsen 
Juvelerare A och C Cavalli Holmgrens Rådhusfond. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2019-2022 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd 
samt ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen Juvelerare A och C Cavalli 
Holmgrens Rådhusfond. 
att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Ekonomichef. 
Revisionen. 

 

 

 

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

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §  27                                             Dnr: KS/2018-0530 

Val av styrelseledamöter (3) och revisor för Stiftelsen A och J 
Lundgrens donationsfond 

Kommunfullmäktiges beslut 

att  för perioden 2019-2022 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd 
samt ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen A och J Lundgrens 
donationsfond. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse styrelseledamöter (3) och revisor för Stiftelsen A 
och J Lundgrens donationsfond. 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att  för perioden 2019-2022 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd 
samt ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen A och J Lundgrens 
donationsfond. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Ekonomichef. 
Revisionen. 

 
 
 

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

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §  28                                             Dnr: KS/2018-0530 

Val av styrelseledamöter (3) och revisor i Stiftelsen Signe och 
Einar Karlssons minne 

Kommunfullmäktiges beslut 

att för perioden 2019-2022 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd 
samt ekonomichefen som styrelseledamöter i Stiftelsen Signe och Einar Karlssons 
minne. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse styrelseledamöter (3) och revisor i Stiftelsen Signe 
och Einar Karlssons minne. 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2019-2022 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd 
samt ekonomichefen som styrelseledamöter i Stiftelsen Signe och Einar Karlssons 
minne. 
att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Ekonomichef. 
Revisionen. 

 

 

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

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §  29                                             Dnr: KS/2018-0530 

Val av styrelseledamöter och revisor i Strömstads kommuns 
Stiftelse för behövande 

Kommunfullmäktiges beslut 

att för perioden 2019-2022 utse socialnämndens ordförande samt förvaltningschef i 
socialförvaltningen som styrelseledamöter för Strömstads kommuns Stiftelse för 
behövande. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse styrelseledamöter och revisor i Strömstads 
kommuns Stiftelse för behövande 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2019-2022 utse socialnämndens ordförande samt förvaltningschef i 
socialförvaltningen som styrelseledamöter för Strömstads kommuns Stiftelse för 
behövande. 
att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Socialnämndens diarium. 
Revisionen. 

 

 

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

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §  30                                             Dnr: KS/2018-0530 

Val av styrelseledamöter och revisor i Strömstads kommuns 
Stiftelse för äldreboende 

Kommunfullmäktiges beslut 

att för perioden 2019-2022 utse socialnämndens ordförande samt förvaltningschef i 
socialförvaltningen som styrelseledamöter för Strömstads kommuns Stiftelse för 
äldreboende. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse styrelseledamöter och revisor i Strömstads 
kommuns Stiftelse för äldreboende. 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2019-2022 utse socialnämndens ordförande samt förvaltningschef i 
socialförvaltningen som styrelseledamöter för Strömstads kommuns Stiftelse för 
äldreboende. 
att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Socialnämndens diarium. 
Revisionen. 

 

 

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

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 31                                             Dnr: KS/2018-0530 

Val av styrelseledamöter och revisor i Stiftelsen Strömstads 
Grundskolas samfond nr 1. 

Kommunfullmäktiges beslut 

att för perioden 2019-2022 utse barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
förvaltningschef i barn- och utbildningsförvaltningen som styrelseledamöter i 
Stiftelsen Strömstads Grundskolas samfond nr 1. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse styrelseledamöter och revisor i Stiftelsen 
Strömstads Grundskolas samfond nr 1. 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2019-2022 utse barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
förvaltningschef i barn- och utbildningsförvaltningen som styrelseledamöter i 
Stiftelsen Strömstads Grundskolas samfond nr 1. 
att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Barn- och utbildningsnämndens diarium. 
Revisionen. 

 

 

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

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 32                                              Dnr: KS/2018-0530 

Val av styrelseledamöter och revisor i stiftelsen Ragnar och Julia 
Stålhanes fond för Pauvres Honteux 

Kommunfullmäktiges beslut 

att för perioden 2019-2022 utse socialnämndens ordförande samt förvaltningschef i 
socialförvaltningen som styrelseledamöter i stiftelsen Ragnar och Julia Stålhanes 
fond för Pauvres Honteux. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse styrelseledamöter och revisor i stiftelsen Ragnar 
och Julia Stålhanes fond för Pauvres Honteux 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2019-2022 utse socialnämndens ordförande samt förvaltningschef i 
socialförvaltningen som styrelseledamöter i stiftelsen Ragnar och Julia Stålhanes 
fond för Pauvres Honteux. 
att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Socialnämndens diarium. 
Revisionen. 

 

 

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

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 33                                              Dnr: KS/2018-0530 

Val av vänortskommitté 

Kommunfullmäktiges beslut 

att för perioden 2019-2022 utse kommunfullmäktiges presidium som ledamöter i 
vänortskommittén.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ledamöter till vänortskommitté 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2019-2022 utse kommunfullmäktiges presidium som ledamöter i 
vänortskommittén. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
 

 

 

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

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 34                                              Dnr: KS/2018-0530 

Förordnande av borgerliga vigsel- och registreringsförrättare i 
Strömstads kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

att för perioden 2019-2022 förorda Stellan Nilsson (V), Mia Öster (V), Sanja Lilli 
Gohlke (SD), Joar Alvdal (FI), Sandra Andersson (L), Anette Andersson (L), Rolf 
Pettersson (S), Peter Dafteryd (C), Ingemar Edvardsson (C), Åsa Torstensson (C), Eva 
Carlowitz Borg (M), Sven Moosberg (KD), Helen Andersson Novela (S), Birgitta 
Laugmo (L), Johanna Ekroth (S), samt Oscar Russberg (opol) som borgerliga vigsel- 
och registreringsförrättare i Strömstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att förorda borgerliga vigsel- och registreringsförrättare i 
Strömstads kommun. 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2019-2022 förorda Joar Alvdal (FI), Sandra Andersson (L), Anette 
Andersson (L), Rolf Pettersson (S), Peter Dafteryd (C), Ingemar Edvardsson (C), Åsa 
Torstensson (C), Eva Carlowitz Borg (M), Sven Moosberg (KD), Helen Andersson 
Novela (S), Birgitta Laugmo (L), Johanna Ekroth (S), samt Oscar Russberg (opol) som 
borgerliga vigsel- och registreringsförrättare i Strömstads kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Att komplettera valberedningens förslag till förordnande med Stellan Nilsson (V), 
Mia Öster (V) och Sanja Lilli Gohlke (SD). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om valberedningens förslag till beslut med förslag till beslut på 
sammanträdet kan antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Länsstyrelsen. 

 

 

 

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

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 35                                             Dnr: KS/2018-0530 

Val av ledamot och ersättare i Fyrbodals kommunalförbunds 
direktion 

Kommunfullmäktiges beslut 

att för perioden 2019-2022 som ordinarie ledamot utse kommunstyrelsens 
ordförande samt som ersättare utse oppositionsrådet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ledamot och ersättare i Fyrbodals 
kommunalförbunds direktion. 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2019-2022 som ordinarie ledamot utse kommunstyrelsens 
ordförande samt som ersättare utse oppositionsrådet .  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Fyrbodals kommunalförbund. 

 

 

 

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

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 36                                              Dnr: KS/2018-0530 

Nominering som ombud enligt Begravningslagen 

Kommunfullmäktiges beslut 

att för perioden 2019-2022 nominera Elisabet Johansson (C) till ombud enligt 
Begravningslagen. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige har att nominera ombud enligt Begravningslagen. 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2019-2022 nominera Elisabet Johansson (C) till ombud enligt 
Begravningslagen. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Länsstyrelsen;  Lars.schill@lansstyrelsen.se 
Elisabet Johansson 
HR avdelningen 
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KF § 37                                            Dnr: KS/2018-0471 

Årsplan 2019 för sammanträden och ekonomiprocesser 

Kommunfullmäktiges beslut 

att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019: 14 februari, 
28 mars, 25 april, 18 juni, 19 september, 24 oktober, 21 november, 12 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 sammanträdes-
tider, i syfte att möjliggöra förvaltningarnas och nämndernas beredning till 
kommunstyrelsen.  
Det är angeläget att allt underlag från förvaltningarna, som innehåller resultat-
prognoser 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 2018-10-31 §116 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 §157 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson redovisningsansvarig 2018-10-16 
Årsplan 2019 för Sammanträden och ekonomiprocesser 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019: 14 februari, 
28 mars, 25 april, 18 juni, 19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december 

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

 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Samtliga nämnder. 
Diana Johansson, redovisningsansvarig. 
 
 
 
 

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


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (29) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-11-22 KS/ 2018-0292 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 38                                             Dnr: KS/2018-0212 

Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

att delårsrapport för augusti 2018 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef föredrar ärendet i kommunfullmäktige. 
Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, inklusive 
helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. 
Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 43,8 mnkr, att jämföra med 
budget på 7,2 mnkr. Kommunens prognos för året bedöms till 22,9 mnkr, att 
jämföra med budget på 15,0 mnkr.  
Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 54,4 mnkr och 
årsprognosen till 30,9 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 21,3 mnkr.  
Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 451,8 mnkr har hittills använts 
150,4 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 345,4 mnkr, 
varav 144,3 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden. 
Helårsprognosen redovisar en liten budgetavvikelse inom nämndverksamheten på -
0,2 mnkr mot budget vilket har förbättrats sedan mars som då var minus 1,4 mnkr. 
Det är Socialnämnden som beräknar ett underskott på -3,0 mnkr. 
Övriga nämnder små avvikelser som visas härrör sig från effektiviseringar vid 
pensionsavgångar som finns med i budgetförslag 2019 men får delårseffekt redan 
2018. 
Kommunens befolkning ökar stadigt och har så gjort under de senaste åren. 
Invånarantalet uppgick till 13 271 individer per sista juli 2018. Trots en 
befolkningsökning så förväntas inte kommunen uppnå SCBs befolkningsprognos 
som stadgar 13 826 personer per siste december 2018. 
Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och riket.  
Uppföljningen av fullmäktiges mål (se bilaga 2) visar att 58% (8 av 14) av de 
långsiktiga målen bedöms bli helt eller delvis uppfyllda. Vidare bedöms att 21% (3) 
av målen inte blir uppfyllda medan bedömning inte kan ske avseende 21% (3) av 
målen. Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som 
angivits till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till 
varje långsiktigt mål. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-31 §117 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 §158 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson redovisningsansvarig 2018-10-05 
Delårsrapport augusti 2018 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att delårsrapport för augusti 2018 godkänns. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Per-Olof Hermansson, Tf. Kommundirektör 
Carsten Sörlie, Ekonomichef 
Diana Johansson, Redovisningsansvarig 
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KF § 39                                             Dnr: KS/2018-0215 

Revisionens bedömning av delårsrapport augusti 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

att notera revisionens bedömning av delårsrapport augusti 2018 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Karlsson ordförande i revisionen föredrar ärendet i kommunfullmäktige. 
Revisionsnämnden i Strömstads kommun har tillsammans med EY fått genomgång 
av delårsbokslutet per augusti 2018. Revisionsnämnden har godkänt delårsbokslut 
per augusti 2018. Rapporten kommer så småningom att ligga till grund för 
ansvarsbedömningen i vår revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag 
Missiv revisionsnämnden. 
Rapport avseende granskning delårsbokslut för räkenskapsår 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
att notera revisionens bedömning av delårsrapport augusti 2018 till protokollet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så 
sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Ekonomichef. 
Revisionen. 
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KF § 40                                             Dnr: KS/2018-0258 

Finansiella rapporter 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

att Finansiell rapport för augusti 2018 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef föredrar ärendet i kommunfullmäktige.  
Det totala marknadsvärdet uppgår till 125 mnkr 2018-08-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 59 mnkr och på räntebärande värdepapper 66 mnkr. 
Totalt har värdet ökat på placeringarna med 6,3 % sedan årsskiftet och sedan start 
är värdeökningen 133%. 
Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört med index. Det är 
korta placeringar som har påverkat utvecklingen negativt jämfört med index. Så 
länge det låga ränteläget varas kommer avkastningen på ränteplaceringar vara 
mycket låga. 
Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört med index. Det är 
korta placeringar som har påverkat utvecklingen negativt jämfört med index. Så 
länge det låga ränteläget varas kommer avkastningen på ränteplaceringar vara 
mycket låga. 
Likviditetsrisken bedöms som låg. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-31 §118 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 §159 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef  2018-10-03 
Finansiell rapport augusti 2018 
Öhmans månadsrapport 180831 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att Finansiell rapport för augusti 2018 godkänns. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Per-Olof Hermansson, Tf. Kommundirektör 
Carsten Sörlie, Ekonomichef 
Diana Johansson, Redovisningsansvarig 
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KF § 41                                             Dnr: KS/2018-0205 

Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

att fastställa förslag till Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022 enligt underlag i 
alternativ budget. 
1. förslag till finansiella mål och riktlinjer, 
    förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2019 samt plan för åren    
    2020-2022 i alternativ budget. 

2. nämndernas driftbudgetramar 2019 enligt sammandrag driftbudget i alternativ   
    budget. 
3. nämndernas investeringsramar 2019 enligt sammandrag investeringsbudget i 
alternativ budget. 
4. nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2019 i alternativ budget. 

5. internränta för år 2019 
 Skattefinansierad verksamhet 1,5 % enligt rekommendation SKL 
 Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som 

driftsätts 2019 
6. politiska arvoden att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 
7. taxor att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 

8. skattesatsen för år 2019 är oförändrad, 21:91 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 120 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas. 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 30 
mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget 
för investeringsprojekt, inom nämnd. 
att 500 tkr ska tillföras Kultur och fritid för fortsatt drift av Lokstallet och 
författarresidens. 
att justering i arvodesbilagan görs beträffande – 
Av kommunfullmäktige tillsatta beredningar: Ordförande; sammanträdesarvode + 
dubbelt tjänstgöringsarvode, övriga ledamöter; sammanträdesarvode +  
tjänstgöringsarvode, att gälla från och med 15 oktober. vid ny mandatperiod.  
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Reservationer och särskilda uttalanden. 
Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets samt Miljöpartiets ledamöter i 
kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive 
förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef föredrar ärendet i kommunfullmäktige. 
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2019 och plan med 
prognoser för åren 2020-2022. Kommunens budgeterade resultat för 2019 uppgår 
till 33 mnkr vilket utgör 4,2 procent av skatter och bidrag. 
Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 745,1 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt: 
Kommunstyrelsen 71,5 mnkr, Socialnämnden 249,4 mnkr, Barn- och 
utbildningsnämnden 346,7 mnkr, Miljö- och byggnämnden 31,7 mnkr, Tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 18,1 mnkr samt Finansförvaltning/ej 
fördelbar verksamhet 27,8 mnkr.  
Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna 
inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta 
åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. 
Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, 
Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter 
avsättning till investeringsfond. 
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 123,5 mnkr, varav 70,0 mnkr inom Tekniska 
nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande: 
Kommunstyrelsen 3,0 mnkr, Socialnämnden 2,5 mnkr, Barn- och 
utbildningsnämnden 4,0 mnkr, Miljö- och byggnämnden 2,0 mnkr, Tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 42,0 mnkr, VA-verksamheten 43,8 mnkr 
samt Avfallsverksamheten 26,2 mnkr. 
Olika mötesplaner i nämnderna gör efter rambeslutet att korrigeringen av 
budgetskrivelserna inte är färdigbehandlande av alla nämnder, men kommer att 
vara så innan kommunfullmäktige. Barn och Utbildningsnämnden och 
Socialnämnden är färdiga, medan Tekniska nämnden tar beslut 6. November och 
Miljö och Byggnämnden beslutar 8. November. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut 2018-11-07 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-31 §120 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 167 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef 2018-10-23 
Mål & Budget för år 2019 och plan 2020-2022 
Förslag till arvode och taxebilaga 2019 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att fastställa förslag till Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022 enligt underlag: 

1) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 

förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2019 samt plan för åren 
2020-2022,  

2)  nämndernas driftbudgetramar 2019 enligt sammandrag driftbudget, 

3)     nämndernas investeringsramar 2019 enligt sammandrag investeringsbudget, 

4) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2019, 

5)     internränta för år 2019 

 Skattefinansierad verksamhet 1,5 % enligt rekommendation SKL 

 Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som 
driftsätts 2019 

6)    politiska arvoden att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 

7) taxor att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 

8)    skattesatsen för år 2019 är oförändrad, 21:91 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 120 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 30 
mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget 
för investeringsprojekt, inom nämnd. 

att 500 tkr ska tillföras Kultur och fritid för fortsatt drift av Lokstallet och 
författarresidens. 

att justering i arvodesbilagan görs beträffande – 
Av kommunfullmäktige tillsatta beredningar: Ordförande; sammanträdesarvode + 
dubbelt tjänstgöringsarvode, övriga ledamöter; sammanträdesarvode +  
tjänstgöringsarvode, att gälla från och med 15 oktober. vid ny mandatperiod.  

Förslag till beslut på sammanträdet 1. 
Peter Dafteryd (C), Mikael Cederbratt (M), Lars Tysklind (L) Anna-Lena Carlsson (C), 
Åsa Torstensson (C), Mette H. Johansson (L), Kerstin Karlsson (L) samt Bengt Bivrin 
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lena Martinsson (S), Marielle Alvdal (FI), Kent Hansson (S), Mattias Gustafsson (SD), 
Moa Aslan (KD) samt Ligia Morales Ahlgren (S) yrkar bifall till socialdemokraternas 
alternativa budget. 
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Beslutsgång 1. 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till Mål & Budget 2019 samt plan 
2020-2022 mot Lena Martinssons (S) yrkande att bifalla socialdemokraternas förslag 
till alternativa budget och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Lena Martinssons (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningen utfaller med 16 ja-röster och 22 nej-röster. Se bilaga 1. 
Ordförande finner att kommunfullmäktiges beslut att bifalla socialdemokraternas 
alternativa förslag till Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 2. 
Marielle Alvdal (Fi) yrkar på följande tilläggsförslag att måltal/indikator beträffande 
andel ekologisk mat i kommunens verksamheter ska för år 2020: vara 30%, och för 
år 2021: 35%. 

Mette H. Johansson (L) och Bengt Bivrin (MP) bifaller Marielle Alvdals (Fi) yrkande. 

Beslutsgång 2. 
Ordförande ställer Marielle Alvdals (Fi) yrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller Marielle Alvdals yrkande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 3. 
Bengt Bivrin (MP)  yrkar på tilläggsförslag att tekniska nämnden tillförs 900 tkr 
utöver kommunstyrelsens förslag i enlighet med tekniska nämndens tidigare 
förslag. Detta ska genom en taxeförändring av parkeringsavgifterna enligt följande: 

Korttidsparkeringar centrum. 
Perioden för högsäsong förlängs till om och med september, ny gällande period blir 
1/ 5- 30/ 9, som också blir den period då en timmes gratis parkering ska gälla. 
Perioden för lågsäsong förändras till att gälla perioden 1/10-30/4 samt att taxan 
höjs från 10 kronor till 15 kronor under perioden. 
Korttidsparkeringar centrum perifert, tas bort som begrepp och ingår fortsätt-
ningsvis i korttidsparkeringar centrum under högsäsong. 
Taxan höjs från 15 kronor till 20 kronor under perioden 1/5-30/9 för att harmonisera 
med övriga parkeringar i centrum. Särtaxan tas bort perioden 1/5- 31/ 5 och 
taxeperiod blir som nämns ovan 1/5-30/9. 
Långtidsparkeringar. 
Höjs från 40 kronor till 50 kronor perioden 1/6-31/8. 
Medlen föreslås nästa år användas för att finansiera anordnande av bredare gång- 
och cykelbanor på Oslovägen mellan Övre bron och rondellen vid Mällbyvägen 
("Polcirkeln"). Arbetet utförs företrädesvis i samband med att en ny beläggning 
läggs, vilket planeras under 2019. På längre sikt kan de högre intäkterna användas 
för att finansiera en förbättrad stadsbuss eller förstärka skolans ekonomi. 
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Beslutsgång 3. 
Ordförande ställer Bengt Bivrins (MP) yrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar avslå Bent Bivrins yrkande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 4. 
Mikael Cederbratt (M) yrkar på följande tilläggsförslag att barn- och 
utbildningsnämnden/måltider, ska utreda praktiska och ekonomiska konsekvenser 
av tillagningskök på äldreboende, till detta ska 100.000 kr avsättas och belasta 
resultatet. 

Lars Tysklind (L), Anna-Lena Carlsson (C), Mette H. Johansson (L), Kerstin Karlsson 
(L) samt Bengt Bivrin (MP) bifaller Mikael Cederbratt (M) yrkande. 

Beslutsgång 4. 
Ordförande ställer Mikael Cederbratts (M) yrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår Mikael Cederbratts yrkande. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att bifalla Mikael Cederbratts, yrkande röstar ja. 
Den som röstar för att avslå Mikael Cederbratts, yrkande röstar nej.. 

Omröstningen utfaller med 16 ja-röster och 22 nej-röster. Se bilaga 2. 
Ordförande finner att kommunfullmäktiges beslut att avslå Mikael Cederbratts 
yrkande. 

Förslag tillbeslut på sammanträdet 5. 
Mikael Cederbratt (M) yrkar på följande tilläggsförslag att göra en analys av den 
fortsatta centrumutvecklingen i samverkan med näringslivet också med fokus på 
tillgänglighet och trygghet, 100,000 kr ska tillföras näringslivsutvecklaren och 
belasta resultatet. 

Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson (C), Mette H. Johansson (L), Kerstin Karlsson (L) 
samt Bengt Bivrin (MP), bifaller Mikael Cederbratt (M) yrkande. 

Beslutsgång 5. 
Ordförande ställer Mikael Cederbratts (M) yrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår Mikael Cederbratts yrkande. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att bifalla Mikael Cederbratts, yrkande röstar ja. 
Den som röstar för att avslå Mikael Cederbratts, yrkande röstar nej.. 

Omröstningen utfaller med 16 ja-röster och 22 nej-röster. Se bilaga 3. 
Ordförande finner att kommunfullmäktiges beslut att avslå Mikael Cederbratts 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Carsten Sörlie, Ekonomichef 

mailto:ks@stromstad.se
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Omröstning KF § 41         bilaga 1. När-
varande 

Vid omröstning  

Namn Ersättare JA NEJ AVSTÅR 

S Kent Hansson   x  x  
M Mikael Cederbratt   x x   
SD Mattias Gustafsson   x  x  
L Lars Tysklind   x x   
C Åsa Torstensson   x x   
S Lena Martinsson   x  x  
KD Moa Aslan   x  x  
M Marie Edvinsson Kristiansen  Eva Borg x x   
SD Fredrik Eriksson  Sanja Lilli Gohlke x  x  
V Lars Åke Karlgren  - -    
S Marie Rask   x  x  
MP Karla Valdivieso   x x   
L Kerstin Karlsson  x x   
C Peter Dafteryd   x x   
M Jörgen Molin   x x   
S Mats Granberg   x  x  
SD Ulf Peter Johansson  Eugenia Eriksson x  x  
FI Marielle Alvdal   x  x  
S Helene Andersson Novela  Johanna Ekroth x  x  
M Dag Wersén   x x   
L Mette H Johansson   x x   
C Anna-Lena Carlsson   x x   
KD Anders Ekström   x  x  
S Bengt Simonsson Fröjd   x  x  
SD Morgan Gustafsson   x  x  
S Merry Johansson  Rolf Pettersson x  x  
M Bengt-Göran Bergstrand   x x   
V Mia Öster   x  x  
S Leif Andersson   x  x  
L Hans-Robert Hansson   x x   
SD John Johansson   x  x  
C Andreas Hermansson   x x   
MP Bengt Bivrin   x x   
M Lars Erik Kristiansen   x x   
S Ligia Morales Ahlgren   x  x  
KD David Holgersson  Rose-Marie Fagerberg x  x  
SD Sven Nilsson   x  x  
S Lena Sundberg  x  x  
S Ronnie Brorsson ordförande  x  x  
  Summa: 38 16 22   

mailto:ks@stromstad.se
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Omröstning KF § 41       bilaga 2. När-
varande 

Vid omröstning  

Namn Ersättare JA NEJ AVSTÅR 

S Kent Hansson   x  x  
M Mikael Cederbratt   x x   
SD Mattias Gustafsson   x  x  
L Lars Tysklind   x x   
C Åsa Torstensson   x x   
S Lena Martinsson   x  x  
KD Moa Aslan   x  x  
M Marie Edvinsson Kristiansen  Eva Borg x x   
SD Fredrik Eriksson  Sanja Lilli Gohlke x  x  
V Lars Åke Karlgren  - -    
S Marie Rask   x  x  
MP Karla Valdivieso   x x   
L Kerstin Karlsson  x x   
C Peter Dafteryd   x x   
M Jörgen Molin   x x   
S Mats Granberg   x  x  
SD Ulf Peter Johansson  Eugenia Eriksson x  x  
FI Marielle Alvdal   x  x  
S Helene Andersson Novela  Johanna Ekroth x  x  
M Dag Wersén   x x   
L Mette H Johansson   x x   
C Anna-Lena Carlsson   x x   
KD Anders Ekström   x  x  
S Bengt Simonsson Fröjd   x  x  
SD Morgan Gustafsson   x  x  
S Merry Johansson  Rolf Pettersson x  x  
M Bengt-Göran Bergstrand   x x   
V Mia Öster   x  x  
S Leif Andersson   x  x  
L Hans-Robert Hansson   x x   
SD John Johansson   x  x  
C Andreas Hermansson   x x   
MP Bengt Bivrin   x x   
M Lars Erik Kristiansen   x x   
S Ligia Morales Ahlgren   x  x  
KD David Holgersson  Rose-Marie Fagerberg x  x  
SD Sven Nilsson   x  x  
S Lena Sundberg  x  x  
S Ronnie Brorsson ordförande  x  x  
  Summa: 38 16 22   

mailto:ks@stromstad.se
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Omröstning KF § 41        bilaga 3. När-
varande 

Vid omröstning  

Namn Ersättare JA NEJ AVSTÅR 

S Kent Hansson   x  x  
M Mikael Cederbratt   x x   
SD Mattias Gustafsson   x  x  
L Lars Tysklind   x x   
C Åsa Torstensson   x x   
S Lena Martinsson   x  x  
KD Moa Aslan   x  x  
M Marie Edvinsson Kristiansen  Eva Borg x x   
SD Fredrik Eriksson  Sanja Lilli Gohlke x  x  
V Lars Åke Karlgren  - -    
S Marie Rask   x  x  
MP Karla Valdivieso   x x   
L Kerstin Karlsson  x x   
C Peter Dafteryd   x x   
M Jörgen Molin   x x   
S Mats Granberg   x  x  
SD Ulf Peter Johansson  Eugenia Eriksson x  x  
FI Marielle Alvdal   x  x  
S Helene Andersson Novela  Johanna Ekroth x  x  
M Dag Wersén   x x   
L Mette H Johansson   x x   
C Anna-Lena Carlsson   x x   
KD Anders Ekström   x  x  
S Bengt Simonsson Fröjd   x  x  
SD Morgan Gustafsson   x  x  
S Merry Johansson  Rolf Pettersson x  x  
M Bengt-Göran Bergstrand   x x   
V Mia Öster   x  x  
S Leif Andersson   x  x  
L Hans-Robert Hansson   x x   
SD John Johansson   x  x  
C Andreas Hermansson   x x   
MP Bengt Bivrin   x x   
M Lars Erik Kristiansen   x x   
S Ligia Morales Ahlgren   x  x  
KD David Holgersson  Rose-Marie Fagerberg x  x  
SD Sven Nilsson   x  x  
S Lena Sundberg  x  x  
S Ronnie Brorsson ordförande  x  x  
  Summa: 38 16 22   

mailto:ks@stromstad.se
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KF § 42                                      Dnr: KS/2018-0479 

 Revidering av policy för uteserveringar i Strömstad 

Kommunfullmäktiges beslut 

att anta riktlinjer för uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal  

att upphäva policy för uteserveringar, antagen i kommunfullmäktige 2018-02-15 § 15  

Sammanfattning av ärendet  
Policy för uteserveringar i Strömstad antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 
2008 och reviderades den 22 mars 2012 samt den 15 februari 2018. I samband med 
den senaste revideringen gav även miljö- och byggnämnden miljö- och byggförvalt-
ningen i uppdrag att tillsätta en grupp som under året kunde göra en mer 
genomgående revidering av dokumentet.  
Huvudsakliga förändringar i det nya dokumentet är:  
• Policy ändras till riktlinje.  
• En ny process för att främja säkra och tillgängliga uteserveringar.  
• Utformningsmässiga krav sänks.  
• Norra Klevgatan tas bort från uppräkningen av gångstråk med mycket trafik.  
• Ett förtydligande av vad som gäller för reklam på uteserveringar.  
• Nya exempelritningar och illustrationer.  
• Ny layout.  

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-31 §119 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 §160 
Protokoll miljö- och byggnämnden 2018-10-11 
Protokoll tekniska nämnden 2018-10-09 
Förslag till riktlinjer för uteserveringar  
Förslag till avtal om markupplåtelse  
Policy för uteserveringar, reviderad 2018-02-15  
Tjänsteskrivelse 2018-09-17  
Yttrande från Polisen, ankomststämplat 2018-09-27 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att anta riktlinjer för uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal  
att upphäva policy för uteserveringar, antagen i kommunfullmäktige 2018-02 15 § 15. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium, Webmaster, Miljö- och byggnämndens diarium,  
Tekniska nämndens diarium,  
Polisen, tillstand.vast@polisen.se och juliana.bernstrom@polisen.se 

mailto:ks@stromstad.se
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KF § 43  Dnr KS/2018-0554 

Avsägelse som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut  

att bevilja Peter Dafteryd (C) entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Dafteryd (C) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i 
Kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut på sammanträdet. 
att bevilja Peter Dafteryd (C) entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så 
sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Länsstyrelsen. 
Peter Dafteryd. 
HR-avdelningen. 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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KF § 44  Dnr KS/2018-0067 

Anmälningsärende 

Kommunfullmäktiges beslut  

att notera anmälningsärende till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll tekniska nämnden -Svar på medborgarförslag beträffande schackbräde på 
Strandpromenaden. 

Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll 3 med tillhörande delårsrapport. 

Protokoll socialnämnden – rapport ej verkställda beslut.  

Protokoll SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen - fastigheten Kebal 1:38 
m.fl. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera anmälningsärende till protokollet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
Antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Tekniska nämndens diarium. 
Socialnämndens diarium. 
 

mailto:ks@stromstad.se
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