Protokoll fört vid Kosternämndens möte den 6:e december 2018 kl 17 på
Naturum. Möte nr 128

Närvarande: Göran Larsson, Maria Wogenius, Svante Nilsson, Lars-Ove Loo, Göran Lyth
Skype- uppkopplad var Janne Waldås
Ej närvarande: Helena von Bothmer, Lars Båld , Clas Johansson
Adjungerad; Börje Nilsson och Anders Tysklind.
1. Val av sekreterare och justeringsman och fastställande av dagordning




Lyth skriver
Larsson justerar
Dagordning fastställs

2. Genomgång av föregående protokoll nr 124-127
Överenskommelse i protokoll 125: Justerare skickar till sekreterare för att bekräfta eventuella
justeringar. Därefter till ordförande och till samtliga deltagare samt till någon som lägger ut
protokollet på Kosternämndens sida.
Frågor som återstår: Möte 125- Förslag på åtgärder i samband med nästa KN-val,- politikeruttalande i samband med valet,- kommunens vision om Koster om tio år?- indragning av
färjeturer till Kilesand utan föregående dialog,- genomgång av förslag till att ”gula turlistan”
används som vinterturlista.
Möte 127- Förslag på en sammanslutning för att ta vara på engagemanget bland yngre,Torbjörns förslag till medborgarförslag angående videoläkarkontakt via Räddningstjänsten, när?
3. Diskussion om projektet Kosters Framtid och resurser att genomföra detta projekt.
Under rubriken Kosters Framtid ingår det mesta av nödvändiga utvecklingsåtgärder för att
behålla Koster som levande samhälle. Den fördjupade översiktsplanen från 2009 drar upp
riktlinjerna för hur detta bör gå till. Kosterbor har sedan dess arbetat vidare med att förverkliga
planerna i FÖP:en dock utan att ha Strömstad kommuns uppdrag eller förståelse. Ett stort arbete
är nedlagt i det s.k. Alternativ3(VA-alternativ). För att också få fram en objektiv bild av nuläge och
framtid för Koster genomfördes LEA(Lokal ekonomisk analys) som visade på att samhället Koster
befinner sig i en mycket kritisk situation. För att få en mer formell kontakt med kommunen har vi
föreslagit en utvecklingssamordnare enligt Svågardalsmodell och enligt skriften ”Den första
samhällsnivån”.
Av resursskäl, ekonomiska och personella, måste vi från och med årsskiftet prioritera våra
insatser: Filjestadsprojektet, inflyttning/bostadskö, lärare till skolan
Peter Dafteryds motion angående bildandet av formella samråd mellan KSAU och
Kosternämnden tas upp i KF den 13/12. Efter godkännande remitteras den till KS för beslut.

Skicka en skrivelse till KSAU så snart som det går för att fastställa samrådsdagarna. Första
samrådet bör vara i januari! Vi får inte missa mer tid! Akut är också bristen på turismstrategi!
Lyth stämmer av med Erik Amnå om det går att ordna ett möte i december angående hur vi kan
få kommunen intresserade av ett åtgärdspaket för Koster.
Börje kontaktar Kent Hansson angående information om Kosters Framtid.
Vi bokar in ett möte den 24/4 kl 13 med kommunen inför Västtrafikdialog.
Kosters Framtid bokar in ett öråd i Fiskargården den 16/2 kl 13.30 med främsta målet att få fart
på teckning av aktier i utvecklingsbolaget.
Helena, Göran och Göran tar kontakt med personer som kan tänkas gå in i projektet efter att
interimsstyrelsen avslutat sitt arbete.

Nästa möte
Ordföranden kallar till nästa möte

Vid datorn

Justeras

Göran Lyth

Göran Larsson

