
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
 Kommunfullmäktiges presidie  
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2021-02-04 KS/2021-0132 
   
    

Justeringens tid och plats 2021-02-05 kommunledningskontoret 
  
Sekreterare   Paragrafer 1 
 Ulrika Haugland 
  
Ordförande  
 Ronnie Brorsson 
  
Justerare  
 Simone Fischer Cederbratt 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktiges presidie 
  
Sammanträdesdatum 2021-02-04 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-02-05 Datum då anslaget tas ned 2021-03-01 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift   
 Ulrika Haugland 
  

 

Tid och plats 2021-02-04 kl 10.00–10.30 
 Digitalt möte på distans 
Beslutande  
Ledamöter Ronnie Brorsson (S), ordförande, närvarande digitalt på distans 

Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande, närvarande digitalt på distans 
Simone Fischer Cederbratt (M), 2:e vice ordförande, närvarande digitalt på 
distans 

  
Övriga närvarande  
Övriga deltagare Ulrika Haugland, kommunsekreterare, närvarande digitalt på distans 
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 KS/2021-0132 

KFp § 1 Inställt kommunfullmäktige 2021-02-18 

Kommunfullmäktiges presidies beslut 
att ställa in kommunfullmäktiges möte 18 februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad har nu för tredje veckan i rad högst incidens i Västra 
Götalandsregionen. De senast uppmätta siffrorna är de högsta i kommunen 
hittills. De tre sista veckorna har kommunen haft 65, 61, 106 fall. Strömstad ligger 
ett antal veckor efter regionen och större städer. Vi använder oss av statistik som 
gäller Strömstad kommun.  

Presidiet och kommunledning gör en sammanfattande bedömning utifrån: 
Endast ett beslutsärende finns på dagordningen till kommunfullmäktige den 18 
februari 2021. Vi bedömer att det ärendet och övriga ärenden kan vänta till nästa 
kommunfullmäktige i mars. 
Det juridiska oklara läget, ärendelistan, den enorma smittspridningen samt 
digitala och digifysiska förutsättningar att genomföra kommunfullmäktigemöte på 
ett tillfredsställande sätt. 

Utifrån ovanstående kommer kommunfullmäktiges möte 2021-02-18 att ställas in. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kommunfullmäktiges presidium förordar enhälligt att ställa in 
kommunfullmäktiges möte den 18 februari 2021. 

Beslutet skickas till 
Gruppledarna för partierna 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
Kommundirektören 
Webbmaster 
Diariet 
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