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 KS/2020-0162 

KF § 56 Ändring av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att lägga till ärendena;  
1. Fråga från Elisabeth Johansson (C) till kommunstyrelsens ordförande Kent 
Hansson (S) som punkt 23 vilket medföra att Budget 2021 - Förslag till 
nämndramar flyttas till punkt 29,  
2. Förslag till etappmål 2021-2022 som punkt 30 och 
3. Interpellation från Åsa Torstensson (C) till kommunstyrelsens 
ordförande som punkt 31 

samt att omedelbar justering sker av ärendet om Pilen 5, KS/2019-0469, punkt 25. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga till ärendena: 
1. Fråga från Elisabeth Johansson (C) till kommunstyrelsens ordförande Kent 
Hansson (S) som punkt 23 vilket medföra att Budget 2021 - Förslag till 
nämndramar flyttas till punkt 29,  
2. Förslag till etappmål 2021-2022 som punkt 30 och 
3. Interpellation från Åsa Torstensson (C) till kommunstyrelsens 
ordförande som punkt 31 

samt att omedelbar justering sker av ärendet om Pilen 5, punkt 25. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt hans förslag och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0400 

KF § 57 Avsägelse som ersättare i Miljö- och 
byggnämnden från Ulf Johansson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja Ulf Johanssons (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i Miljö- och 
byggnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Johansson (SD) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Miljö- och byggnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Ulf Johansson (SD) 

Beslutet skickas till 
Ulf Johansson 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2020-0400 

KF § 58 Val av ersättare i Miljö- och byggnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Niclas Andersson till ny ersättare i Miljö- och byggnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Miljö- och byggnämnden efter Ulf 
Johansson (SD) som avsagt sig uppdraget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) föreslår att Niclas Andersson (SD) utses till ny ersättare i 
Miljö- och byggnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Mattias 
Gustafssons förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Niclas Andersson 
HR-avdelningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
Diariet  
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 KS/2018-0530 

KF § 59 Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Jörgen Molin (M) som ny ledamot i Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Mikael 
Cederbratt (M). 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) föreslår att Jörgen Molin (M) utses till ny ledamot 
i Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Marie Edvinsson 
Kristiansens förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
Jörgen Molin 
Diariet  
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 KS/2018-0530 

KF § 60 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Simone Fischer Cederbratt som ny ersättare i Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Jörgen 
Molin (M) som har valts in som ordinarie ledamot. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) föreslår att Simone Fischer Cederbratt (M) utses 
som ny ersättare i Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Marie Edvinsson 
Kristiansens förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Simone Fischer Cederbratt  
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2018-0530 

KF § 61 Val av ledamot och ordförande i Valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Bengt-Göran Bergstrand (M) till ny ledamot och ordförande i 
Valnämnden. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att utse Bengt-Göran Bergstrand (M) till ny ledamot och ordförande i 
Valnämnden. 

Beslutsgång 
Valberedningens protokoll 2020-06-16 § 1 

Beslutet skickas till 
Bengt-Göran Bergstrand 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2018-0530 

KF § 62 Val av ledamot i Krisledningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Marie Edvinsson Kristiansen till ny ledamot i Krisledningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i Krisledningsnämnden efter Mikael 
Cederbratt (M). 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jörgen Molin (M) föreslår att Marie Edvinsson Kristiansen (M) utses till ny ledamot 
i Krisledningsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Jörgen Molins 
förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Marie Edvinsson Kristiansen 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2018-0530 

KF § 63 Val av ersättare i Stiftelsen Vera Nothins 
Minne 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Simone Fischer Cederbratt till ny ersättare i Stiftelsen Vera Nothins 
minne. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Stiftelsen Vera Nothins minne efter 
Mikael Cederbratt (M). 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) föreslår att Simone Fischer Cederbratt (M) utses 
till ny ersättare i Stiftelsen Vera Nothins minne. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Marie Edvinsson 
Kristiansens förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Simone Fischer Cederbratt 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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 KS/2018-0530 

KF § 64 Val av ersättare till stämma med Västtrafik 
AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Jörgen Molin till ny ersättare till stämma med Västtrafik AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare till stämma med Västtrafik AB efter 
Mikael Cederbratt (M). 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) föreslår att Jörgen Molin utses till ny ersättare till 
stämma med Västtrafik AB. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Marie Edvinsson 
Kristiansens förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Jörgen Molin 
Västtrafik AB 
Diariet 
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 KS/2020-0342 

KF § 65 Avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige från Barbro Nilsson (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja Barbro Nilssons (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Kommunfullmäktige och begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson (KD) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Barbro Nilsson (KD) 

Beslutet skickas till 
Barbro Nilsson 
Länsstyrelsen 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2018-0530 

KF § 66 Valbarhetshinder för Mikael Cederbratt 

Kommunfullmäktiges beslut 
att begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Valbarhetshinder föreligger för Mikael Cederbratt (M) som avlidit. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2018-0530 

KF § 67 Val av 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktiges presidie 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Simone Fischer Cederbratt som ny 2:e vice ordförande i 
Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige 
efter Mikael Cederbratt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) föreslår att Simone Fischer Cederbratt utses till 
ny 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Marie Edvinsson 
Kristiansens förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
Simone Fischer Cederbratt 
Diariet  
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 KS/2020-0361 

KF § 68 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om ny väg till Beatebergsgården från Liberalerna, KS/2020-0361 

2. Motion om Inkubator - utveckling istället för avveckling från Liberalerna, 
KS/2020-0372 

Beslutsunderlag 
Motionerna 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet  
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 KS/2019-0154 

KF § 69 Svar på - Motion om att skjuta på 
renoveringen av badhusanläggningen från 
Nya Moderaterna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anse motionen besvarad då utredningen är pausad. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Göran Bergstrand, Marie Edvinsson Kristiansson, Ola Persson och Mikael 
Cederbratt från Moderaterna har inkommit med en motion där de yrkar att skjuta 
på renoveringen av badhusanläggningen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 att remittera motionen till 
Strömstadslokaler, Kommunstyrelsen och Strömstad Badanstalt. 

Strömstadslokaler och Strömstads Badanstalt har i sina yttranden uppgivit 
att styrelserna redan stoppat renoveringen då de utreder ett annat alternativ och 
anser att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 103 
Remissvar från Strömstadslokaler och Strömstads Badanstalt 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 136 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 96 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionen besvarad då utredningen är pausad. 

Beslutet skickas till 
Bengt-Göran Bergstrand 
Marie Edvinsson Kristiansen 
Ola Persson 
Strömstadslokaler 
Strömstads badanstalt 
Diariet  
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 KS/2019-0198 

KF § 70 Svar på - motion om att förenkla för 
bostadsbyggande på landsbygden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att avslå motionen och 

att inte ändra nuvarande praxis utan även fortsättningsvis pröva enstaka 
bebyggelse genom förhandsbesked. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot beslutet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna-Lena Carlsson, Andreas Hermansson, Tore Lomgård och Morgan Gutke från 
Centerpartiet har inkommit med en motion om att förenkla bostadsbyggande på 
landsbygden. 

De föreslår 

- att underlätta för enskild markägare att tillskapa fristående tomter på 
landsbygden för försäljning 

- att underlätta för bostadsbyggande på landsbygden genom att tillåta byggande 
av bostäder i mindre grupper om 5-6 tomter utan krav på detaljplan och att detta 
antas som riktlinje av kommunfullmäktige 

- att ge förutsättningar att tillskapa större tomter som ger möjlighet till odling 
eller annan småskalig verksamhet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 att remittera motionen till Miljö- och 
byggnämnden för yttrande. 

Miljö- och byggnämnden har i beslut 2020-06-27 beslutat att rekommendera 
fullmäktige att avslå motionen och inte ändra i nuvarande praxis utan även 
fortsättningsvis pröva enstaka bebyggelse genom förhandsbesked. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 105 
Tjänsteskrivelse 2019-06-03 av förvaltningschefen på Miljö- och byggförvaltningen 
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-06-27 § 155 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 134 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 95 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionen och 

att inte ändra nuvarande praxis utan även fortsättningsvis pröva enstaka 
bebyggelse genom förhandsbesked. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Tore Lomgård (C) yrkar, med instämmande från Kerstin Karlsson (L) och Åsa 
Torstensson (C), i första hand på återremiss för att invänta vad utredningen Ett 
förenklat och effektivt regelverk för bland annat bygglov - Direktiv 2020:4 
kommer fram till och i andra hand på bifall. 

Mats Granberg (S) och Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

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

Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att ärendet ska 
avgöras idag och nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 
Med 31 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot 8 nej-röster för att 
återremittera ärendet beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag. 

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 

1 Kent Hansson S       Ja   
2 Mikael Cederbratt M   Ola Persson M Ja   
3 Mattias Gustafsson SD       Ja   
4 Lars Tysklind L         Nej 
5 Åsa Torstensson C         Nej 
6 Lena Martinsson S       Ja   
7 Muhyettin Aslan KD       Ja   

9 
Marie Edvinsson 
Kristiansen M       Ja   

10 Fredrik Eriksson SD       Ja   
11 Lars Åke Karlgren V   Stellan Nilsson V Ja   
12 Marie Rask S       Ja   
13 Karla Valdivieso MP       Ja   
14 Kerstin Karlsson L         Nej 
15 Jörgen Molin M       Ja   
16 Mats Granberg S       Ja   
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17 Ulf Johansson SD   Sanja Lilli Gohlke SD Ja   
18 Marielle Alvdal FI       Ja   
19 Helene Andersson Novela S       Ja   
20 Dag Wersén M       Ja   
21 Mette H Johansson L         Nej 
22 Anna-Lena Carlsson C         Nej 
23 Anders Ekström KD   Andreas Friedemann Hildebrand KD Ja   
24 Bengt Simonsson Fröjd S       Ja   
25 Morgan Gustafsson SD       Ja   
26 Merry Johansson S       Ja   
27 Bengt-Göran Bergstrand M       Ja   
28 Mia Öster V       Ja   
29 Leif Andersson S       Ja   
30 Hans-Robert Hansson L         Nej 
31 John Johansson SD       Ja   
32 Bengt Bivrin MP       Ja   
33 Simone Fischer Cederbratt M       Ja   
34 Ligia Morales Ahlgren S   Besnik Obertinca S Ja   
35 Sven Nilsson SD       Ja   
36 Lena Sundberg S       Ja   
37 Elisabeth Johansson C         Nej 
38 Tore Lomgård C         Nej 
39 Rose-Marie Fagerberg KD       Ja   

8 Ronnie Brorsson S       Ja   
  Summa 31 8 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Anna-Lena Carlsson 
Andreas Hermansson 
Tore Lomgård 
Morgan Gutke 
Miljö- och byggnämnden 
Diariet  
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Bilaga 
 
 
Reservation till kommunstyrelse 20200527, ärende 12, svar på motion  -Förenkla 
för bostadsbyggande på landsbyggande.  
  
Undertecknade reserverar sig för bifall till motion - Förenkla bostadsbyggande på 
landsbygden!  
  
I Svar på - motion om att förenkla för bostadsbyggande på landsbygden så 
hänvisar Miljö- och byggnämnden o därefter kommunstyrelsen, i det likalydande 
ställningstagandet, det som förvaltningen hänvisar till: ”Förvaltningen bedömer i 
det fall fullmäktige väljer att inom ram för den översiktliga planeringen ändra 
nuvarande förutsättningar för översiktlig planering, att det finns en risk att 
andelen delårsboende ökar samtidigt som kommunen löper risken att 
”konsumera” mark fortare än vad som kan anses vara långsiktigt hållbar 
utveckling. Det enskilda intresset att tillskapa byggbar mark och för den delen 
ökad befolkning ställs mot det allmänna intresset att inte konsumera mark på ett 
icke hållbart sätt. För att få maximal effekt rekommenderar förvaltningen att inte 
ändra nuvarande praxis utan även fortsättningsvis pröva enstaka bebyggelse 
genom förhandsbesked.”  
  
Undertecknade anser inte att det angetts tillfredsställande svar på motionen. Det 
hänvisas till praxis från nämndens sida som, under beredningen av ärendet 
muntligt angetts,  till 2-3 tomter utan krav på detaljplan. En praxis för 
beslutsfattande som för nämnden är subjektivt och historiskt självvalt utan något 
lagstöd. Inte heller i den ÖP som hänvisas till går att finna stöd för detta! Snarare 
borde själva markområdets beskaffenhet vara det som vid varje tillfälle är 
avgörande för aktuell bedömning. Därför anser undertecknade att 
kommunfullmäktige bör bifalla motionen.  
  
 
För Liberalerna o Centerpartiets fullmäktigegrupper 
 
Åsa Torstensson ( C )                                     Lars Tysklind ( L ) 
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 KS/2019-0215 

KF § 71 Svar på - Motion om att införa Huskurage i 
Strömstadsbyggen från Feministiskt Initiativ 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla motionens intentioner och rekommendera Strömstadsbyggens styrelse 
att anta en policy om huskurage 

att rekommendera Strömstadsbyggen att implementera policyn och rutinerna för 
Huskurage i sina interna policydokument; för att säkerställa hur informationen ska 
bibehållas i trappuppgångarna över tid och hur informationen ska spridas då nya 
byggnader uppförs. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal, Linda Nordin och Joar Alvdal från Feministiskt Initiativ har lämnat 
in en motion där de föreslår kommunfullmäktige 

att ge i uppdrag åt Strömstadsbyggen att sprida information om Huskurage, på 
anslagstavlor i trappuppgångarna samt information till de boende i varje brevlåda 

att ge i uppdrag åt Strömstadsbyggen att implementera policy och rutiner för 
Huskurage i sina interna policydokument; tex hur informationen ska spridas då 
nya byggnader uppförs eller då nya personer flyttar in i en lägenhet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 102 att remittera motionen till 
Strömstadsbyggen för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-04-01 § 53  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 75 
Strömstadsbyggens remissvar 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 102 
Motionen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionens intentioner och rekommendera Strömstadsbyggens styrelse 
att anta en policy om huskurage. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar på ett 
tillägg att kommunfullmäktige rekommenderar Strömstadsbyggen att 
implementera policyn och rutinerna för Huskurage i sina interna policydokument; 
för att säkerställa hur informationen ska bibehållas i trappuppgångarna över tid 
och hur informationen ska spridas då nya byggnader uppförs. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Marielle Alvdals 
tilläggsyrkande och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Marielle Alvdal 
Linda Nordin 
Joar Alvdal 
Strömstadsbyggen 
Diariet  
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 KS/2019-0441 

KF § 72 Svar på - Motion om att bygga solcellspark på 
Bastekärr från Vänsterpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att avslå motionen med anledning av att uppförandet av en solcellspark inte är 
förenligt med gällande detaljplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars-Åke Karlgren, Vänsterpartiet, har inkommit med en motion där han föreslår 
att en solcellspark anläggs på fastigheten Bastekärr 1:18. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19, § 198, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 230 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-04-29 § 62 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25 § 88 
Tekniska nämnden beslut 2020-02-25 § 27 
Tjänsteskrivelse, Motion; Bygg en solcellspark på Bastekärr, 2020-01-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-09 § 230 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19, § 198 
Motion, - bygg en solcellspark på Bastekärr 2019-06-09 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionen med anledning av att uppförandet av en solcellspark inte är 
förenligt med gällande detaljplan. 

Beslutet skickas till 
Lars-Åke Karlgren 
Diariet  
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 KS/2019-0481 

KF § 73 Svar på - Motion om att det utreds vilka 
följderna skulle bli för kommunens 
bostadsförsörjning med hyreslägenheter, 
ekonomi och relevanta förhållanden i övrigt,  
vid försäljning av delar av AB 
Strömstadsbyggens fastighetsinnehav. 

Kommunfullmäktiges beslut 
att avslå motionen. 

Beslutsmotivering 
Strömstadsbyggen har en stark balansräkning och inte något större behov av 
kapitaltillskott för att kunna fortsätta sina byggnadsplaner. Det som kan påverka 
utbyggnadstakten negativt är höga byggnadskostnader. Sverige har idag Europas 
högsta byggkostnader för att producera flerfamiljshus och varje objekt måste över 
tid kunna bära sina kostnader vilket är en utmaning för alla kommunala 
bostadsbolag inom Allmännyttan. Om en försäljning sker kommer visserligen 
bolagets balansräkning att ytterligare stärkas, men det årliga driftsresultatet 
kommer att försvagas. 

Betydelsen av Allmännyttan är större för kommunens långsiktiga utveckling än 
vad en kortsiktig försäljning kan ge. 

Sammanfattning av ärendet 
Dag Wersén och Lars-Erik Kristiansen, Moderaterna, har inkommit med en motion 
där de föreslår  
att det utreds vilka följderna skulle bli för kommunens bostadsförsörjning med 
hyreslägenheter, ekonomi och relevanta förhållanden i övrigt, om en eller flera 
delar av AB Strömstadsbyggens fastighetsinnehav, dock inte de centralt belägna 
delarna, säljs för priser som nu är uppnåeliga,  
att utredningsarbetet utförs av kommunchefen och Strömstadsbyggens styrelse 
och VD samt att utredarna, i den mån de finner det ändamålsenligt, framlägger 
förslag. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19, § 198, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.  
Motionen har varit på remiss hos Strömstadsbyggen som inkommit med yttrande. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-01 § 52 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-11 § 74 
Remissvar från Strömstadsbyggen 2020-02-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-09 § 231 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 § 198 
Motion från Dag Wersén och Lars-Erik Kristiansen (M)  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Dag Wersén 
Lars-Erik Kristiansen 
Diariet  
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 KS/2019-0482 

KF § 74 Svar på - Motion om ängsmarker från 
Miljöpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla motionen med argumentet att tekniska förvaltningen redan har 
påbörjat arbetet med att omvandla klippta gräsytor till ängsmark. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet, har inkommit med en motion där han föreslår 
fullmäktige besluta att uppdra åt Tekniska nämnden att omvandla lämpliga klippta 
gräsmattor till ängsytor. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19, § 198, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 232 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-29 § 63 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25 § 89 
Tekniska nämndens beslut 2020-02-25 § 20 
Tjänsteskrivelse 2020-01-31 av gatuchef Conny Hansson 
Motion från Bengt Bivrin (MP) 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 §198 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 §232 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionen med argumentet att tekniska förvaltningen redan har 
påbörjat arbetet med att omvandla klippta gräsytor till ängsmark. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Elisabeth Johansson (C) yrkar bifall till beslutet. 

Beslutet skickas till 
Bengt Bivrin 
Diariet  
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 KS/2018-0176 

KF § 75 Exploateringsavtal för Sardinen 1 m fl 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Sardinen 1 m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för Kv Sardinen 1 m.fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige. Detaljplanen 
syftar till att bekräfta de verksamheter som i dagsläget ryms i inom fastigheten 
samt möjliggöra en framtida centrumutveckling.  

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar kommunens och 
exploatören Frykvalla Förvaltning ABs ansvar för åtgärder och kostnader vid 
genomförandet av detaljplanen, se bilaga. Exploateringsavtalet reglerar i 
huvudsak att marköverlåtelser ska ske mellan parterna för att anpassa 
fastigheterna efter planförslaget samt bildandet av en ledningsrätt för 
kommunala VA-ledningar. Ingen säkerhet behöver ställas till kommunen av 
exploatören med anledning av exploateringsavtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-26 
Exploateringsavtal med tillhörande bilagor, upprättat 2020-03-26 
Tekniska nämndens beslut 2020-04-12 § 44 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-26 § 155 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-27 § 87 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Sardinen 1 m.fl. 

Beslutet skickas till 
Frykvalla Förvaltning AB 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggförvaltningen 
Diariet  
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 KS/2018-0176 

KF § 76 Sardinen 1 m fl - detaljplan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta förslag till detaljplan för Sardinen 1 m fl, upprättat 2019-02-05, reviderat 
2020-01-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att skapa en långsiktig lösning på parkeringsfrågan för 
fastigheten samt bekräfta de verksamheter som finns i byggnaden idag.  

Under samråd och granskning har Länsstyrelsen och Trafikverket haft synpunkter 
på kommunens hantering av riskfrågorna i området. Länsstyrelsen har efter att 
detaljplanen kompletterats med en riskutredning godtagit de bedömningar som 
gjorts och anser att ett antagande av detaljplanen kan accepteras. 

Trafikverket är också berört av detaljplanen som fastighetsägare. En cirka  
500 m2 stor del av Trafikverkets fastighet Strömstad 4:17 ingår i planområdet. 
Den berörda delen av fastigheten är reglerad som industri i gällande detaljplan 
och används idag som parkering för Sardinen 1. Trafikverket arrenderar ut 
området till ägarna av Sardinen 1. 

I planförslaget har den berörda delen av Strömstad 4:17 reglerats med 
användningen Centrum, ej livsmedelshandel. Trafikverket har motsatt sig har 
motsatt sig att järnvägsfastigheten ingår i planområdet och att den regleras som 
föreslaget, då detta ses som en begränsning av utvecklingen av 
järnvägsanläggningen. 

Sammantaget bedömer miljö- och byggförvaltningen att det rimligaste 
alternativet är att ersätta all mark som är planlagd för industri med användningen 
Centrum, inklusive den berörda delen av Strömstad 4:17. Eftersom Trafikverket är 
en berörd sakägare genom sitt ägande av fastigheten har de möjlighet att 
överklaga kommunens beslut. 

Eftersom detaljplanen bekräftar en användning av fastigheten som redan sker är 
det inte möjligt att tvinga fram de riskreducerande åtgärder som krävs med 
planbestämmelser. De skyddsåtgärder som krävs för att användningen ska bli 
säker måste därför genomföras innan kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
förslaget till fullmäktige för antagande. Detta har kommunicerats med 
fastighetsägaren tillika exploatören (Frykvalla Förvaltning AB), som har svarat att 
de avser att genomföra de riskreducerande åtgärderna innan överlämnandet av 
förslaget. 
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Beslutsunderlag 
Förslag till detaljplan för Sardinen 1 m fl, upprättad 2019-02-05, reviderad 2020-
01-14 
Fastighetsförteckning daterad 2019-01-16 
Samrådsredogörelse daterad 2018-08-22 
Granskningsutlåtande daterat 2019-03-22 
Behovsbedömning daterad 2018-03-15 
Projekterings-PM/Geoteknik och markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik 
daterade 2015-02-15 
Geotekniskt utlåtande daterat 2019-05-10 
Riskutredning daterad 2019-05-09 
Miljöteknisk undersökning daterad 2018-12-17 
Bergteknisk utredning daterad 2018-09-25 
Protokoll från bergrensning daterat 2019-12-04 
PM Bedömning skyddsåtgärder upprättat december 2019  
Tjänsteskrivelse 2020-03-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-25 § 87 
Kommunstyrelsen 2020- 05-27 § 88 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta förslag till detaljplan för Sardinen 1 m fl, upprättat 2019-02-05, reviderat 
2020-01-14. 

Beslutet skickas till 
Frykvalla Förvaltning AB 
Miljö- och byggförvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
Diariet  
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 KS/2020-0098 

KF § 77 Exploateringsavtal för Strömstad 3:16 (del av 
Bojarskolan) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna förslag till reviderat exploateringsavtal - Exploateringsavtal 
Bojar 2020.05.14 - avseende detaljplanen Strömstad 3:16 m.fl. (Bojarskolan – 
etapp 1) 

Sammanfattning av ärendet 
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för fastigheten Strömstad 3:16 
m.fl. (Bojarskolan – etapp 1). 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en nybyggnation av idrottshall och matsal för 
Bojarskolan och att säkerställa en god trafikmiljö. 

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen.  

Exploateringsavtalet reglerar att marköverlåtelse ska ske mellan parterna för att 
anpassa fastigheterna efter planförslaget. Vid genomförandet av detaljplanen 
avses ett markområde (utlagt som allmän plats ”GATA” enligt planförslag) om 
cirka 910 kvm överföras från fastigheten Strömstad 3:16 till fastigheten Strömstad 
3:13.  

Ingen ersättning ska utgå för markområdet.   

Exploatören ska enligt exploateringsavtalet stå alla kostnader rörande utbyggnad 
av allmän plats ”GATA”.  

Exploatören åtar sig att betala förrättningskostnaden för erforderlig 
lantmäteriförrättning rörande att reglera den del av fastigheten 
Hattmakareplatsen 11 som enligt planförslaget är utlagd som allmän plats 
”GATA”. Exploatören åtar sig också att betala den ersättning som Lantmäteriet 
beslutar ska utgå för markområdet som regleras. 

Ingen säkerhet behöver ställas till kommunen av exploatören med anledning av 
exploateringsavtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg, 
daterad 2020-04-24.  
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor.  
Tekniska nämndens beslut 2020-05-18 § 59 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-26 § 156 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 89 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna förslag till reviderat exploateringsavtal - Exploateringsavtal 
Bojar 2020.05.14 - avseende detaljplanen Strömstad 3:16 m.fl. (Bojarskolan – 
etapp 1) 

Beslutet skickas till 
Strömstadslokaler 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggförvaltningen 
Diariet  
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 KS/2020-0098 

KF § 78 Strömstad 3:16 - (del av Bojarskolan) 
detaljplan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta förslag till detaljplan för del av Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan – Etapp 
1), upprättat 2020-03-12, reviderat 2020-05-20. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Molin begär och beviljas protokollsanteckning: 
Yttrande från organisationer, myndigheter med flera, i detta fall 
Strömstadslokalers styrelse, angående detaljplaners innehåll och utformning bör 
fortsättningsvis vägas in mycket tidigt i planprocessen samt redovisas och 
kommuniceras för att skapa tydlighet och då väsentligt minska antalet 
överklagande, samt tidsfördröjning för sakägare. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnationen av idrottshall och 
matsal för Bojarskolan och att säkerställa en god trafikmiljö. Bojarskolan har idag 
begränsat med utrymme för nybyggnation av fler klassrum, matsal, idrottshall och 
liknande. För att frigöra lokaler för fler klassrum i skolan behöver en ny byggnad 
med idrottshall och matsal uppföras på den nuvarande parkeringen utmed 
Kebalvägen. 

Planförslaget har föregåtts av ett program där möjligheterna till att stänga av 
Kebalvägen förbi skolan och ersätta vägen med ett nyöppnande av 
Hällestrandsvägen väster om planområdet studerades. Detta arbete delades upp i 
två etapper för att möjliggöra en tidigare byggnation av idrottshallen, dvs. denna 
detaljplan. 

Etappindelningen förutsätter att båda detaljplanerna, dels denna och dels den 
mer omfattande planen, färdigställs eftersom hela skolområdet inte planläggs i 
den första etappen och vissa frågeställningar, som t.ex. parkering och 
sammanlänkade gc-vägar, inte är långsiktigt lösta med bara en etapp. 

Planförslaget har samråtts med berörda myndigheter och sakägare. Inga berörda 
sakägare har yttrat sig under vare sig samråd eller granskning och synpunkter från 
berörda myndigheter rörande buller, geoteknik och dagvatten har tillgodosetts.  

Kommunens VA-avdelning har under granskningsskedet önskat en tydligare 
redovisning av hur deras befintliga dagvattenledningar ska ändras för att 
genomföra detaljplanen och att nya ledningsstråk säkerställs på plankartan. 
Arbete med att komplettera dagvattenutredningen med denna information pågår. 

Ett genomförande av detaljplanen förutsätter att kommunen löser in mark av 
Strömstadslokaler (Strömstad 3:16) och Brf Hattmakaren (Hattmakareplatsen 1). 
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Ett exploateringsavtal ska tecknas med Strömstadslokaler som reglerar 
genomförandet av detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till detaljplan för del av Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan – Etapp 1), 
upprättad 2020-04-06, reviderad 2020-05-20 
Fastighetsförteckning daterad 2020-04-06 
Granskningsutlåtande daterat 2020-05-11 
Undersökning av betydande miljöpåverkan daterad 2020-02-05 
PM Geoteknik daterat 2018-08-24 
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik daterat 2018-08-24 
Dagvattenutredning daterad 2020-04-06 
Naturvärdesinventering daterad 2019-12-06 
Utlåtande från arborist daterat 2019-12-06 
Tjänsteskrivelse 2020-05-11 av planeringsarkitekt Jimmy Magnusson 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-20 § 151 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 90 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta förslag till detaljplan för del av Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan – Etapp 
1), upprättat 2020-03-12, reviderat 2020-05-20. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) och Jörgen Molin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Strömstadslokaler 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggförvaltningen 
Diariet  
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 KS/2019-0587 

KF § 79 Exploateringsavtal för Kaveldunet 1 m fl 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Kaveldunet 1 
m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för fastigheten Kaveldunet 1 m.fl. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av kontorsbyggnaden på 
fastigheten Kaveldunet 1 där speditionsföretaget KGH Customs har 
kontorsverksamhet idag. 

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen.  

Exploateringsavtalet reglerar att marköverlåtelse ska ske mellan parterna för att 
anpassa fastigheterna efter planförslaget. Vid genomförandet av detaljplanen 
avses ett markområde (utlagt som ”Kontor” enligt planförslag) om cirka 150 kvm 
överföras från fastigheten Strömstad 3:13 till fastigheten Kaveldunet 1. 

Tekniska förvaltningen har inhämtat en värdering av oberoende värderingsman 
för att bestämma priset på området. Priset bestämdes i värderingen till 1 500 
kr/kvm med värdetidpunkt mars år 2020.  

Exploateringsavtalet reglerar också erforderlig flytt av befintlig VA-anläggning 
samt omprövning av ledningsrätt vid genomförandet av detaljplanen.  

Ingen säkerhet behöver ställas till kommunen av exploatören med anledning av 
exploateringsavtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg, daterad 
2020-04-24. 
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor 
Tekniska nämndens beslut 2020-05-19 § 57 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-26 § 157 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 92 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Kaveldunet 1 
m.fl. 

Beslutet skickas till 
Centralen Lilla Edet AB 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggförvaltningen 
Diariet  
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 KS/2019-0587 

KF § 80 Kaveldunet 1 m fl - antagande av detaljplan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta förslag till detaljplan för Kaveldunet 1 m fl, upprättat 2020-03-12, 
reviderat 2020-05-20. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av kontorsbyggnaden på 
fastigheten Kaveldunet 1 som idag huserar speditionsföretaget KGH Customs. 
Denna utbyggnad möjliggörs genom att nuvarande parkering bebyggs och genom 
att ytterligare kontor inreds i det före detta roddmagasinet på grannfastigheten 
Tången 3. Mellan fastigheterna löper en gångväg vars läge bibehålls. 

Planförslaget har samråtts med berörda myndigheter och sakägare. Inga berörda 
sakägare har yttrat sig under vare sig samråd eller granskning och berörda 
myndigheter har i stort inte haft något att erinra mot förslaget.  

Länsstyrelsen och SGI har under planprocessen efterfrågat ytterligare underlag 
kring de geotekniska förhållandena i planområdet. Inför antagandet av 
detaljplanen har därför en geoteknisk undersökning tagits fram av Bohusgeo. 
Denna utredning har stämts av med Länsstyrelsen som har bedömt att den 
besvarar frågeställningarna på ett sådant sätt att det är lämpligt att anta 
detaljplanen. 

Detaljplanens utformning förutsätter att verksamheten löser sitt parkeringsbehov 
genom parkeringsköp av kommunen. Tekniska förvaltningen arbetar med att ta 
fram en taxa för detta. Ett exploateringsavtal ska också upprättas mellan 
exploatören och kommunen för att reglera marköverlåtelse och kostnader för flytt 
av ledningar och pumpstation i och i anslutning till planområdet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till detaljplan för Kaveldunet 1 m fl, upprättad 2020-03-12, reviderad 
2020-05-20 
Undersökning av betydande miljöpåverkan daterad 2020-02-05 
Granskningsutlåtande daterat 2020-05-08 
Fastighetsförteckning daterad 2020-03-12 
PM Geoteknik daterat 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-05-11 av planeringsarkitekt Jimmy Magnusson 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-20 § 150 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 92 
Centralen Lilla Edet AB 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggförvaltningen 
Diariet 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta förslag till detaljplan för Kaveldunet 1 m fl, upprättat 2020-03-12, 
reviderat 2020-05-20. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD), Mats Granberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Centralen Lilla Edet AB 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggförvaltningen 
Diariet  
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 KS/2020-0333 

KF § 81 Mekanikern 1 - detaljplan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta detaljplan för Mekanikern 1 m fl, upprättad 2020-03-05, reviderad 2020-
05-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om planbesked inkom 2017-08-28. Miljö- och byggnämnden beslutade 
2017-10-12 § 166 att lämna positivt planbesked. 

Syftet med planen är att möjliggöra användningarna kontor och verksamheter på 
fastigheten. 

Planförslaget har varit utsänt för samråd och granskning. De synpunkter som 
kommit in under samråd och granskning har arbetats in i antagandehandlingarna. 

Utifrån Länsstyrelsens synpunkter har ett PM angående risk för föroreningar inne i 
byggnaderna tagits fram. I detta bedöms inga ytterligare provtagningar göras då 
inga tecken på hälsovådliga föroreningar hittats. Detta PM samråds nu med 
Länsstyrelsen och ett svar väntas innan kommunstyrelsens möte. 

Detaljplanen kan därmed antas. 

Beslutsunderlag 
Antagandehandlingar, upprättade 2020-03-05, reviderade 2020-05-27 
Granskningsutlåtande, daterat 2020-05-27 
PM avseende föroreningar i byggnaden, daterat 2020-05-15 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 148 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 93 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta detaljplan för Mekanikern 1 m fl, upprättad 2020-03-05, reviderad 2020-
05-27. 

Beslutet skickas till 
Strömstadslokaler 
Miljö- och byggförvaltningen 
Diariet  
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 KS/2020-0238 

KF § 82 Begäran om ytterligare medel för 
fritidsgårdsverksamheten 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja ytterligare 300 000 kr till fritidsbudgeten 2020 för att bibehålla 
fritidsgårdsverksamheten 

att finansieringen sker genom en ramförstärkning från finansförvaltningen 

att ge kommundirektören i uppdrag att hantera behovet för 2021 i kommande 
budgetarbetet 

att rekommenderar Kultur- och fritidsutskottet att lägga ungefär lika mycket 
resurser på flickor och pojkar, och att eventuella avsteg motiveras. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Fredrik Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nystartsjobb och arbetsträningspersonal vid fritidsgårdsverksamheten behöver 
kunna konverteras till ordinarie personal. 
 
För att bibehålla verksamheten i samma omfattning som 2019 finns behov för 
ytterligare 300 000 kr till fritidsbudgeten 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-29 § 64 
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2020-03-13 § 26 
Tjänsteskrivelse 2020-03-18 av fritidschefen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att bevilja ytterligare 300 000 kr till fritidsbudgeten 2020 för att bibehålla 
fritidsgårdsverksamheten 

att finansieringen sker genom en ramförstärkning från finansförvaltningen 

att ge kommundirektören i uppdrag att hantera behovet för 2021 i kommande 
budgetarbetet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S), Marielle Alvdal (FI), Mattias Gustafsson (SD), Marie Edvinsson 
Kristiansen (M), Kerstin Karlsson (L), Helene Andersson Novela (S), Bengt Bivrin 
(MP) och Andreas Friedemann Hildebrand (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
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Marielle Alvdal (FI) yrkar på två tilläggsyrkanden: 
1. att kommunfullmäktige rekommenderar Kultur- och fritidsutskottet att 
prioritera i sitt uppdrag för att om möjligt engagera både pojkar och flickor i 
ungefär lika stor utsträckning, samt att utreda eventuella könsskillnader. 
2. att kommunfullmäktige rekommenderar Kultur- och fritidsutskottet att lägga 
ungefär lika mycket resurser på flickor och pojkar, och att eventuella avsteg 
motiveras. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Marielle Alvdals 
första tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för avslag och nej-
röst för bifall. 

Omröstningsresultat 
Med 27 ja-röster för avslag mot 12 nej-röster för bifall beslutar 
kommunfullmäktige att första tilläggsyrkandet ska avslås. 

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 

1 Kent Hansson S       Ja   
2 Mikael Cederbratt M   Ola Persson M Ja   
3 Mattias Gustafsson SD       Ja   
4 Lars Tysklind L         Nej 
5 Åsa Torstensson C         Nej 
6 Lena Martinsson S       Ja   
7 Muhyettin Aslan KD       Ja   

9 
Marie Edvinsson 
Kristiansen M       Ja   

10 Fredrik Eriksson SD       Ja   
11 Lars Åke Karlgren V   Stellan Nilsson V Ja   
12 Marie Rask S       Ja   
13 Karla Valdivieso MP         Nej 
14 Kerstin Karlsson L         Nej 
15 Jörgen Molin M       Ja   
16 Mats Granberg S       Ja   
17 Ulf Johansson SD   Sanja Lilli Gohlke SD Ja   
18 Marielle Alvdal FI         Nej 
19 Helene Andersson Novela S       Ja   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (70) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-16  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

20 Dag Wersén M       Ja   
21 Mette H Johansson L         Nej 
22 Anna-Lena Carlsson C         Nej 
23 Anders Ekström KD   Andreas Friedemann Hildebrand KD Ja   
24 Bengt Simonsson Fröjd S       Ja   
25 Morgan Gustafsson SD       Ja   
26 Merry Johansson S       Ja   
27 Bengt-Göran Bergstrand M       Ja   
28 Mia Öster V         Nej 
29 Leif Andersson S       Ja   
30 Hans-Robert Hansson L         Nej 
31 John Johansson SD       Ja   
32 Bengt Bivrin MP         Nej 
33 Simone Fischer Cederbratt M       Ja   
34 Ligia Morales Ahlgren S   Besnik Obertinca S Ja   
35 Sven Nilsson SD       Ja   
36 Lena Sundberg S       Ja   
37 Elisabeth Johansson C         Nej 
38 Tore Lomgård C         Nej 
39 Rose-Marie Fagerberg KD       Ja   

8 Ronnie Brorsson S       Ja   
  Summa 27 12 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Marielle Alvdals 
andra tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall och nej-röst 
för avslag 

Omröstningsresultat 
Med 33 ja-röster för bifall mot 6 nej-röster för avslag beslutar kommunfullmäktige 
att bifalla andra tilläggsyrkandet. 

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 

1 Kent Hansson S       Ja   
2 Mikael Cederbratt M   Ola Persson M Ja   
3 Mattias Gustafsson SD         Nej 
4 Lars Tysklind L       Ja   
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5 Åsa Torstensson C       Ja   
6 Lena Martinsson S       Ja   
7 Muhyettin Aslan KD       Ja   

9 
Marie Edvinsson 
Kristiansen M       Ja   

10 Fredrik Eriksson SD         Nej 
11 Lars Åke Karlgren V   Stellan Nilsson V Ja   
12 Marie Rask S       Ja   
13 Karla Valdivieso MP       Ja   
14 Kerstin Karlsson L       Ja   
15 Jörgen Molin M       Ja   
16 Mats Granberg S       Ja   
17 Ulf Johansson SD   Sanja Lilli Gohlke SD   Nej 
18 Marielle Alvdal FI       Ja   
19 Helene Andersson Novela S       Ja   
20 Dag Wersén M       Ja   
21 Mette H Johansson L       Ja   
22 Anna-Lena Carlsson C       Ja   
23 Anders Ekström KD   Andreas Friedemann Hildebrand KD Ja   
24 Bengt Simonsson Fröjd S       Ja   
25 Morgan Gustafsson SD         Nej 
26 Merry Johansson S       Ja   
27 Bengt-Göran Bergstrand M       Ja   
28 Mia Öster V       Ja   
29 Leif Andersson S       Ja   
30 Hans-Robert Hansson L       Ja   
31 John Johansson SD         Nej 
32 Bengt Bivrin MP       Ja   
33 Simone Fischer Cederbratt M       Ja   
34 Ligia Morales Ahlgren S   Besnik Obertinca S Ja   
35 Sven Nilsson SD         Nej 
36 Lena Sundberg S       Ja   
37 Elisabeth Johansson C       Ja   
38 Tore Lomgård C       Ja   
39 Rose-Marie Fagerberg KD       Ja   

8 Ronnie Brorsson S       Ja   
  Summa 33 6 
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Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Diariet  
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 KS/2020-0065 

KF § 83 Årsredovisning 2019 - Strömstads kommuns 
förvaltade fonder 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommun förvaltade stiftelsefonder 
för år 2019 

att ge kommundirektören i uppdrag att ansöka om permutation av ett antal 
mindre fonder. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2019 av Strömstads 
kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för granskning och av 
revisor Anders Bergman på A2-revision som godkänt sammanställningarna. 

Kommunstyrelsen i Strömstads kommun tillika styrelse för bilagda stiftelsefonder 
har att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för 2019 
för stiftelsefonderna.  Sammanställningen skall sedan skickas vidare till revisorer 
som kompletterar med revisionsberättelser och undertecknande av 
sammanställningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-28 
Årsredovisning 2019 för kommunens förvaltade fonder 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 142 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 98 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommun förvaltade stiftelsefonder 
för år 2019 

att ge kommundirektören i uppdrag att ansöka om permutation av ett antal 
mindre fonder. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kerstin Karlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
KS Diarie  
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 KS/2020-0316 

KF § 84 Årsrapport försäkringar 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna årsrapport 2019 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt sin årliga rapport avseende skador och 
premier för försäkringsverksamheten i Strömstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonom Natalia Larsson, 2020-05-05  
Årsrapport försäkringar 2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 143 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 99 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna årsrapport 2019 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun. 

Beslutet skickas till 
KS diarie  
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 KS/2019-0417 

KF § 85 Bevilja ansvarsfrihet för  Sof Väst - 
Årsredovisning, förvaltningsberättelse och 
revisionsberättelse 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna upprättad årsredovisning för 2019 

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse 
för 2019. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-29 § 60 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-22 § 112 
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2019 
PM Sakkunnig revisor 
Samordningsförbundet Västs styrelseprotokoll 2020-03-20 
Tidsplan årsredovisning 2019 och delårsredovisning jan-aug 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna upprättad årsredovisning för 2019 

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet väst 
Diariet  
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 KS/2020-0290 

KF § 86 Begäran om utökad låneram 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utöka budgeterad låneram för 2020 med 100 miljoner kr till totalt 200 miljoner 
kr. 

Sammanfattning av ärendet 
Till följd av den pandemisituation vi befinner oss i ser vi att intäkterna krymper 
och kostnaderna stiger för kommunkoncernen. Detta påverkar i stor grad de 
likvida medlen som styrs på koncernnivå.  

Kommunen och de kommunala bolagen gör tolv månaders rullande 
likvidprognoser som revideras minst månadsvis samt tätare utifrån behov. 
Kommunkoncernen har i dagsläget god kontroll med de kända faktorer som 
påverkar oss. Det som nu är svårt att bedöma är hur och när regeringens 
åtgärdspaket kommer till utbetalning, men till trots för detta har kommunen en 
positiv cash-flow när alla kända faktorer summeras, men marginalerna är små. 

Därför ber ekonomiavdelningen om en utökad låneram för att i beredskapssyfte 
ha en likvidreserv tillgänglig i fall det är faktorer som inte kunnat förutses. 

Strömstad kommun hade en låneram på 150 miljoner kr för 2019, varav den 
nyttjades till ett byggkreditiv på 100 miljoner kr vilket ger möjlighet till successiva 
avrop. Kommunen behövde inte nyttja hela sin låneram år 2019. Av de 100 
miljoner kr lyftes enbart lån på 50 miljoner kr år 2019, resterande 50 miljoner kr i 
lån blev lyft i mars månad i år innan kreditivet löp ut. Lånet på 50 miljoner kr som 
togs upp år 2020 är enligt fastställd låneram i budget 2020.   

Det betyder att kommunen redan lyft 50 miljoner kr av årets ram på 100 miljoner 
kr. Återstår är då endast 50 miljoner kr. Detta bör enligt prognoserna vara 
tillräckligt, men marginalerna är små och osäkerhetsfaktorer finns som idag är 
svåra att överblicka.  

Byggkreditiv är idag ett prisvärt och flexibelt alternativ där successiva avrop kan 
göras utifrån behov. Utbetalning kan ske inom fem arbetsdagar och det ger 
tryggheten och handlingskraften kommunen behöver i denna svåra situationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-22 § 110 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-27 § 101 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att utöka budgeterad låneram för 2020 med 100 miljoner kr till totalt 200 miljoner 
kr. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Dag Wersén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Diana Johansson, redovisningsansvarig 
Lenita Tengström 
Diariet  
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 KS/2020-0220 

KF § 87 Delårsrapport mars 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna delårsrapporten för januari-mars 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport för kvartal 1 år 2019 har sammanställts. Rapporten omfattar 
ekonomisk redovisning till och med mars, inklusive helårsprognos samt 
kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. 

Periodens balanskravsresultat för januari-mars uppgår till 5,9 mnkr att jämföra 
med budget på 4,8 mnkr.  

Helårsprognosen för kommunen innehåller hög osäkerhet med anledning av 
gällande omständigheter kring Covid-19. Norge har beslutat om stängd gräns till 
16 maj och beroende på deras kommande beslut så kommer detta ha stor effekt 
på prognosen, framför allt intäkternas utveckling. Sveriges kommuner och 
regioner har i senaste aprilprognosen nedreviderat skatteprognosen på grund av 
högre slutavräkning viket tas i beaktande i kommunens årsprognos. Detta till trots 
finns kvarstående stor osäkerhet kring hur kommunens intäkter och kostnader 
kommer att påverkas.  

Det prognosticerade balanskravsresultatet för året bedöms till 55,4 mnkr där 
orealiserade vinster/förluster för finansiella omsättningstillgångar är exkluderade, 
att jämföra med budget på 29,5 mnkr.  

Koncernbolagens resultat före skatt förväntas uppgå till 17,7 mnkr.  

Av årets investerings-budget på 211,9 mnkr har hittills förbrukats 27,2 mnkr. 
Prognosen för helåret bedöms till 212,9 mnkr, varav 196,7 mnkr avser Tekniska 
nämnden. Avvikelsen mellan investeringsbudget och prognos beror på ökade 
kostnader i samband med slutförandet av ombyggnationen av Österröds 
avloppsreningsverk. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-mars 2019 
Tjänsteskrivelse 2020-05-06 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 140 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-27 § 102 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna delårsrapporten för januari-mars 2020 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef, Redovisningsansvarig 
Samtliga nämnder 
Diariet  
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 KS/2020-0331 

KF § 88 Finansiella rapporter 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna finansrapporten för mars 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet på placerade medel uppgår till 121 mnkr 2020-03-31. 
Värdet på aktierna uppgick till 50 mnkr och på räntebärande värdepapper 71 
mnkr. 

Totalt har värdet sjunkit på placeringarna med 8,5 % sedan årsskiftet och sedan 
start är värdeökningen 126,5%. 

Jämfört med index (-6,8) gör vi det något sämre. 

Beslutsunderlag 
Finansrapport mars 2020 
Öhmans månadsrapport 200331 
Tjänsteskrivelse 2020-05-06 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 141 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-27 § 103 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna finansrapporten för mars 2020. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Redovisningsansvarig 
KS Diariet  
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 KS/2020-0061 

KF § 89 Fråga om bristerna i handlingsplanen 
avseende sexuella trakasserier till Kent 
Hansson från Elisabeth Johansson, 
Centerpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Johansson (C) har inkommit med en fråga: 
Kommer du som kommunstyrelsens ordförande att agera på något sätt gällande 
de senaste årens anmälningar gällande diskrimineringsgrunderna för att 
säkerställa att dessa är hanterade på rätt sätt? 

Kent Hansson (S) svarar: Strömstads kommuns handlingsplan gällande trakasserier 
och sexuella trakasserier uppfyller kraven som ställs när det gäller hur kommunen 
som arbetsgivare ska agera om trakasserier eller sexuella trakasserier påstås ha 
inträffat på arbetsplatsen. Vem den som anser sig trakasserad ska vända sig till 
och vem som ansvara för att händelsen utreds. Det framgår dock inte hur 
arbetsgivare ska agera om repressalier påstås ha inträffat, och det är just det som 
diskrimineringsombudsmannen kritiserar i handlingsplanen. Justeringar i 
handlingsplanen har redan gjorts och de brister som 
diskrimineringsombudsmannen påpekar har åtgärdats och den reviderade 
handlingsplanen kommer att komma upp till politisk hantering inom snar framtid. 
Han kan inte som kommunstyrelsens ordförande gå in i enskilda ärenden. 
Kommunen har en handlingsplan och den förutsätter han att förvaltningarna 
följer. Han har haft möten med kommunens HR-chefen i ärendet och hon vet 
inte något ärende som behandlats på felaktigt sätt. Det är den informationen han 
har. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Elisabeth Johansson (C) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden frågar om frågan får ställas och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att så får ske. 

Beslutet skickas till 
Elisabeth Johansson 
Diariet  
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 KS/2020-0225 

KF § 90 Interpellation om måltidsförsörjning från 
Kerstin Karlsson (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera interpellationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Karlsson (M) ha inkommit med en interpellation där hon ställer frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) och vill jag ha ett tydligt svar på 
hur en kvalitativ måltidsförsörjning sett ur perspektiv som näringsvärde, säkerhet 
och miljö ska garanteras Strömstads barn, skolelever och äldre. 

•  Har kommunstyrelsens ordförande för avsikt att bidra till att 
fullmäktigebeslutet från mars 2018 verkställs? 

•  När kan det beslutade multifunktionella köket stå klart? 
•  Om beslutet från mars 2018 inhiberas när kan då ett nytt beslut tas? 
•  Är kommunstyrelsens ordförande beredd att ta det fulla ansvaret när 

nuvarande köksorganisation inte längre förmår uppfylla kraven på 
kvalitativ och näringsriktig mat? 

•  Är kommunstyrelsens ordförande beredd att ta det fulla ansvaret när 
säkerheten gällande specialkost inte längre kan upprätthållas? 

Kent Hansson svarar: Nej, vår avsikt är inte att bygga ett multifunktionellt kök på 
Mekanikern. Vi avser inte att driva frågan då det enligt vår uppfattning inte längre 
finns någon politisk majoritet för förslaget. Vi ser hellre en renovering och 
utbyggnad av köken på Strömstiernaskolan och i sjukhusfastigheten. De andra 
frågorna i interpellationen är om kommunstyrelsens ordförande är beredd att ta 
det fulla ansvaret när nuvarande köksorganisation inte längre förmår uppfylla 
kraven på kvalitativ och näringsriktig mat samt när säkerheten gällande 
specialkost inte längre kan upprätthållas är svaret Ja. 

Beslutsunderlag 
Interpellationen 
Svar på interpellationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0299 

KF § 91 Redovisning av motioner 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de motioner som ej 
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade 
motioner redovisas. 

Motioner – ej besvarade 

Ärende-
nummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2018-
0203 2018-04-10 Motion om 6 timmars 

arbetsdag från Vänsterpartiet 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören  
2019-03-18, ej besvarade med 
en handläggnings-tid på över ett 
år. 

KS/2018-
0427 2018-09-18 Motion om Gender Budget 

från Centerpartiet 

Remitterad till 
kommundirektören 2019-02-
13, ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 

KS/2018-
0516 2018-11-06 Motion om reservvattentäkt 

från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 2018-12-
28, inget svar än, ej besvarade 
med en handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2018-
0529 2018-11-09 

Motion om arbete med 
hedersrelaterat förtryck och 
våld i Strömstads kommun 
från Feministiskt initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2019-05-03 
att sammanställa svaren, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.  

KS/2018-
0584 2018-12-06 

Motion om 6 timmars 
arbetsdag från Feministiskt 
initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören  
2019-03-13 ej besvarade med 
en handläggningstid på över ett 
år. 

KS/2018-
0612 2018-12-21 

Motion om utredning av 
tillagningskök från 
Kristdemokraterna 

Svar på väg till KS 2020-04-29, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 
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KS/2019-
0028 2019-01-07 

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

Uppdrag lagt till 
kommundirektören  
2019-03-13, ej besvarade med 
en handläggningstid på över ett 
år. 

KS/2019-
0067 2019-01-22 

Motion om vikariesituationen 
på bl.a. Strömstiernaskolan 
från Kristdemokraterna 

Svar på väg till KS 2020-08-26, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 

KS/2019-
0107 2019-02-01 

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

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden 2019-02-
22, ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 

KS/2019-
0154 2019-02-15 

Motion om att skjuta på 
renoveringen av 
badhusanläggningen från Ola 
Persson (M) 

Svar på väg till KSAU 2020-05-
13, ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 

KS/2019-
0155 2019-02-15 

 Motion om att Strömstads 
kommun börjar med sop-
sortering hos varje hushåll och 
inom all kommunal verk-
samhet från Ola Persson (M)  

Remitterad till Tekniska 2019-04-
08, ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 

KS/2019-
0171 2019-02-22 Motion om internatskola på 

Koster från Dag Wersén (M) 

Svar på väg till KS 2020-08-26, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 

KS/2019-
0198 2019-03-05 

Motion om att förenkla för 
bostadsbyggande på 
landsbygden. 

Ska upp till KSAU 2020-05-13, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 

KS/2019-
0215 2019-03-12 

Motion om att införa 
Huskurage i 
Strömstadsbyggen från 
Feministiskt Initiativ 

På väg till KF 2020-06-16, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 

KS/2019-
0221 2019-03-13 

Motion om översyn av 
kommunens politiska 
organisation från 
Moderaterna 

 

Remitterad till 
kommundirektören 
2019-05-08, ej besvarade med 
en handläggningstid på över ett 
år.  
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KS/2019-
0227 2019-03-15 

Motion om att 
uppmärksamma 100 år av 
kvinnlig rösträtt 

Remitterad till 
kommundirektören 2019-05-08, 
ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 

KS/2019-
0278 2019-04-08 

Motion om att miljöcertifiera 
lokalvården och minska 
användandet av plastpåsar 
inom kommunens 
verksamheter 

Ska upp till KSAU 2020-05-13, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 

KS/2019-
0283 2019-04-10 

Motion om 
kompetensförsörjning, 
rekrytering av personal i 
Strömstads kommun 

Remitterad till 
kommundirektören 2019-05-
15, ej besvarade med en 
handläggnings-tid på över ett 
år. 

KS/2019-
0290 2019-04-12 

Motion om integrerad 
verksamhet för barn och 
dementa äldre 

Remitterad till 
kommundirektören 2019-05-
15, ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 

KS/2019-
0377 2019-05-12 

Motion om att 
ålderspensionärer i 
Strömstads kommun ska ges 
möjlighet att äta lunch i skolan 
från Kristdemokraterna 

Remitterad till Barn- och 
utbildnings-nämnden och 
Socialnämnden 2019-08-14 

 KS/2019-
0388 2019-05-15 

Motion om Strömstad 
Sveriges renaste kommun från 
Liberalerna 

KF beslutade 2020-02-13 att 
återremittera till KS  

KS/2019-
0423 2019-05-27 

Motion om att avskaffa 
nötkött i Strömstads skolor 
från Feministiskt Initiativ 

Remitterad till Barn- och 
utbildnings-nämnden  
2019-08-14 

KS/2019-
0436 2019-06-04 

Motion om hjälp till att hålla 
rent i Strömstad från 
Centerpartiet 

Remitterad till 
kommundirektören 2020-02-12 

KS/2019-
0440 2019-06-09 

Motion om att bygga 
solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad 
från Vänsterpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-10-09 

KS/2019-
0441 2019-06-09 

Motion om att bygga 
solcellspark på Bastekärr från 
Vänsterpartiet 

 

På väg till KF 2020-06-16 
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KS/2019-
0481 2019-07-30 

Motion om att det utreds vilka 
följderna skulle bli för 
kommunens 
bostadsförsörjning med 
hyreslägenheter, ekonomi och 
relevanta förhållanden i 
övrigt,  vid försäljning av delar 
av AB Strömstadsbyggens 
fastighetsinnehav från 
Moderaterna 

På väg till KF 2020-06-16 

KS/2019-
0482 2019-08-01 Motion om ängsmarker från 

Miljöpartiet På väg till KF 2020-06-16 

KS/2019-
0507 2019-08-23 

Motion om att Strömstads 
kommun genomför en 
återkommande fortbildning, 
till alla förvaltningar, som 
belyser hållbarhetsfrågor och 
klimatomställning i Strömstad 
- från Centerpartiet 

Remitterad till 
kommundirektören 2019-10-09 

KS/2019-
0515 2019-08-28 

Motion om översyn av 
organisation och 
ansvarsfördelning inom 
Strömstads kommun från 
Liberalerna 

Remitterad till 
kommundirektören 2019-10-09 

KS/2019-
0564 2019-09-19 

Motion om avgiftsfri 
färjetrafik för Kosterbor från 
Feministiskt Initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att utreda 
motionen och återkomma med 
förslag 

KS/2019-
0586 2019-10-07 

Motion om utveckling av 
skolutbildningen och 
besöksnäringen i Strömstads 
kommun från Moderaterna 

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden 2019-11-14 

  

KS/2019-
0647 2019-11-11 

Motion om kampanjen 
"Våldet går inte i pension" 
från Feministiskt Initiativ 

Remitterad till Socialnämnden 
2019-12-11 

KS/2019-
0692 2019-11-28 

Motion om införande av 
alkolås i fordon som nyttjas av 
Strömstads kommun från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden och Strömstadsbyggen 
2020-03-11 

KS/2020-
0071 2020-01-16 Motion om central badplats i 

Strömstad från Liberalerna 
Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-03-11 
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KS/2020-
0099 2020-01-24 Motion om semestertia från 

Vänsterpartiet 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att svara på 
motionen 

KS/2020-
0115 2020-01-30 

Motion om tillsättning av 
tjänsten som 
näringslivsutvecklare från 
Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet och Miljöpartiet 

På väg till KS 2020-05-27 

KS/2020-
0119 2020-01-30 

Motion om att anställa en 
jämställdhetsstrateg från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att svara på 
motionen 

KS/2020-
0120 2020-01-30 

Motion om 
jämställdhetsintergrering från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att svara på 
motionen 

KS/2020-
0140 2020-02-05 

Motion om att utreda 
möjligheten för 
Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter från 
Kristdemokraterna 

KF remitterat motionen till KS 
2020-04-23 

KS/2020-
0211 2020-03-05 

Motion om effektivare 
utnyttjande av lastzonerna 
och parkeringsplatserna i 
centrum från Bengt Bivrin, 
Miljöpartiet 

KF remitterat motionen till KS 
2020-04-23 

KS/2020-
0233 2020-03-12 

Motion om att som en del av 
att uppmärksamma 100 år av 
demokrati, förlägga 
kommunfullmäktigesammantr
äden till olika kommundelar 
från Centerpartiet 

KF remitterat motionen till KF 
presidium 
2020-04-23 

KS/2020-
0234 2020-03-12 

Motion om att utveckla 
attraktiviteten hos 
kulturmiljöer/besöksmål inom 
Strömstads kommun med 
fungerande 
sanitetsanläggningar från 
Centerpartiet 

 

KF remitterat motionen till KS 
2020-04-23 
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KS/2020-
0240 2020-03-13 

Motion om att skapa rättvisa 
förutsättningar för personer i 
Strömstad som omfattas av 
gymnasielagen från 
feministiskt initiativ 

KF remitterat motionen till KS 
2020-04-23 

KS/2020-
0241 2020-03-13 

Motion om att utvärdera och 
systematisera 
integrationsarbetet i 
Strömstad från feministiskt 
initiativ 

KF remitterat motionen till KS 
2020-04-23 

 

Besvarade motioner 2019 

KS/2018-0322 Motion om korsningen Karlsgatan - Ringvägen från Bengt 
Simonsson Fröjd (S) – Beslut KF 2020-02-13 att anse motionen besvarad 

KS/2019-0223 Motion om byte av namn på "Kommunala Handikapp- och 
pensionärsrådet" från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2019-12-12 att anse 
motionen besvarad 

KS/2019-0336 Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål 
från Centerpartiet – Beslut KF 2020-04-23 att anse motionen besvarad. 

KS/2019-0378 Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet – 
Beslut KF 2020-02-13 att anse motionen besvarad. 

KS/2019-0421 Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från 
Feministiskt initiativ – Beslut KF 2020-02-13 att avslå motionen. 

KS/2019-0432 Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen från 
Liberalerna – Beslut KF 2020-04-23 att avslå 4 punkter i  motionen och anse 2 
punkter besvarade.. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-05 av kommunsekreterare Ulrika Haugland 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 144 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 111 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt Kommundirektören att 
ta fram en systematiserad arbetsordning för motioner och medborgarförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Marielle Alvdals 
förslag och finner att så sker. 
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Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0300 

KF § 92 Redovisning av medborgarförslagen 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 

Medborgarförslag – ej besvarade 

  

Ärendenumm
er 

Reg.datu
m Ärendemening Status 

KS/2018-0221 2018-04-
17 

Medborgarförslag om 
utvidgat fibernät 

Remitterad till 
Strömstadsbyggen/ 
StrömstaNet för 
beredning och 
beslut, ej besvarade 
med en 
handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2018-0241 2018-05-
02 

Medborgarförslag om 
särskilt boende 

Remitterad till 
Socialnämnden 
2018-06-26 för 
beslut, inget svar 
än, ej besvarade 
med en 
handläggningstid på 
över ett år.  

KS/2019-0049 2019-01-
10 

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

  

Remitterad till 
Socialnämnden  

2019-03-15, inget 
svar än 

KS/2019-0070 2019-01-
22 

Medborgarförslag om 
informationsförbättringar 
mellan förskolor och 
vårdnadshavare 

Ärendet på väg till 
KSAU 2020-05-20 
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KS/2019-0213 2019-03-
12 

Medborgarförslag om 
äldreboende på Magistern 
4 och 13 

Remitterad till 
Socialnämnden  

2019-04-08, inget 
svar än 

KS/2019-0302 2019-04-
23 

Medborgarförslag om 
färdtjänst till alla orter i 
Västra Götaland 

Ärendet återförvisat 
till SN för beslut 
2019-11-27 

KS/2019-0506 2019-08-
23 

Medborgarförslag om 
handikappanpassning av 
lekplats i centrala 
Strömstad 

Remitterad till 
Tekniska 2019-09-
19, för beredning 
och beslut, inget 
beslut än 

KS/2019-0534 2019-08-
29 

Medborgarförslag om att 
skapa en vacker entré till 
Strömstad vid E6 

Remitterad till 
Tekniska 2019-09-
19, för beredning 
och beslut, inget 
beslut än 

KS/2019-0662 2019-11-
18 

Medborgarförslag om att 
kommunen köper eller 
använder befintliga 
bostäder för att hyra ut 
till lärare som kan tänka 
sig att jobba i Strömstad 

Kommunstyrelsen 
beslutat avslå 
förslaget. Anmält vid 
KF 2020-02-13 

KS/2020-0217 2020-03-
06 

Medborgarförslag om 
gång- och cykelväg mellan 
Ånneröd - Hällestrand 

Ärendet på väg till 
KF 

KS/2020-0325 2020-05-
05 

Medborgarförslag om 
offentliga toaletter vid 
flygfältet i Näsinge 

Ärendet på väg till 
KF 

  

 Besvarade medborgarförslag under 2019 

KS/2018-0407 Medborgarförslag om toalett på Kärleksudden, Tekniska nämnden 
beslutat om avslag. Anmält till KF 2020-02-13. 

KS/2018-0528 Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten, Beslut 
att avslag KF 2019-12-12 

KS/2018-0595 Medborgarförslag om att stärka Strömstad kommuns engagemang i 
klimatomställningen, Beslut om avslag KF 2020-02-13 

KS/2019-0100 Medborgarförslag om att alla beslut ska fattas inom de planetära 
gränsernas ramar, Beslut om avslag KF 2020-02-13 
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KS/2019-0104 Medborgarförslag om att utse och hylla olika pristagare, Beslut att 
bifalla förslaget KF 2019-12-12. 

KS/2019-0174 Medborgarförslag om avgiftsfri ledsagning för funktionsnedsatta i 
Strömstads kommun, Beslut att delvis bifall förslaget KF 2020-04-23 

KS/2019-0318 Medborgarförslag om lekplatser, Tekniska nämnden beslutat att 
bifalla förslaget. Anmält till KF 2020-02-13 

KS/2019-0334 Medborgarförslag - trapp vid Södra hamnens sydöstra hörn, 
Tekniska nämnden beslutat att avslå beslutet. Anmält i KF 2020-02-13 

KS/2019-0342 Medborgarförslag om prioriterad snöröjning på landet, Tekniska 
nämnden beslutat avslå förslaget. Anmält vid KF 2020-04-23 

KS/2019-0430 Medborgarförslag om teaterlinje på Strömstad Gymnasium, BUN 
beslutat att avslå förslaget. Anmäls vid KF 2020-06-16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 145 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 112 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt Kommundirektören att 
ta fram en systematiserad arbetsordning för motioner och medborgarförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Marielle Alvdals 
förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0169 

KF § 93 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Barn- och utbildningsnämndens svar på medborgarförslag om 
informationsförbättringar mellan förskolor och vårdnadshavare - BUN 2019-12-12 
§ 104, KS/2019-0070 

2. Socialnämndens beslut att avslå medborgarförslag om färdtjänst till alla orter i 
Västra Götaland, SN 2019-12-05 § 186, KS/2019-0302 

3. Medborgarförslag om teaterlinje på Strömstad Gymnasium, BUN 2020-04-21 § 
38, KS/2019-0430 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0135 

KF § 94 Budget 2021 - Förslag till nämndsramar 

Kommunfullmäktiges beslut 
att preliminära ramar för nämnderna bestäms till: 

Kommunstyrelsen                                                     77 335 
Socialnämnden                                                        258 150 
Barn- och utbildningsnämnden                            356 483 
Tekniska nämnden                                                    22 320 
Miljö- och byggnämnden                                         29 744 
Finansförvaltningen                                                  31 793 
Totalt:                                                                        775 825 

att de preliminära ramarna ska läggas till grund för nämndernas budgetskrivelser. 

Protokollsanteckning: 
Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson (C), Bengt Bivrin (MP) och Marie Edvinsson 
Kristiansen (M) begär och beviljas gemensam protokollsanteckning: 
Vi ställer oss bakom liggande förslag till preliminära drifts- och investeringsramar. 
Det innebär inte att vi tagit ställning till de förslag på prioriteringar som 
presenterats under budgetdialogen. Vi anser vidare att ekonomiska åtaganden 
och dess konsekvenser ska redovisas i ett koncernperspektiv. 

Mattias Gustafsson (SD) begär och beviljas protokollsanteckning: 
Sverigedemokraterna (SD) ställer sig bakom liggande förslag till preliminära drifts 
och investeringsramar. SD tar däremot inte ställning till de förslag på 
prioriteringar som presenterats under budgetdialogen. 

Ordföranden begär och beviljas en protokollsanteckning om att förtydliga i 
protokollet att budgetramarna för BUN, SN och TN inte är nämndbehandlade. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens budgetprocess inleddes i mars när budgetberedningen fattade beslut 
om planeringsförutsättningar för budget 2021. Förvaltningar och nämnder har 
utifrån givna planeringsförutsättningar vid budgetdialogen beskrivit hur 
verksamhetens behov ser ut för kommande år, vilket har utgjort grund för 
budgetberedningens förslag till preliminära drifts- och investeringsramar för år 
2021. På grund av den pågående Corona pandemin är planeringsförutsättningarna 
osäkra. Budgetberedningen bedömer dock att budgetprocessen kan fortgå enligt 
plan med reservation för att förutsättningarna är osäkra och förändringar kan 
komma att ske.  

Budgetberedningens förslag till preliminära drifts- och investeringsramarna 
innebär för nämnderna en oförändrad budgetram jämfört med föregående år. 
Nämnderna föreslås även få kompensation för löne- och arvodesökning, 
hyresökning och indexuppräkning för övriga kostnader. Ramtillskott ges även till 
de nämnder som har volymökningar i verksamheten.  
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Inom kommunens ekonomiska utrymme kommer nämnderna även att ges 
möjlighet att ansöka om medel för utvecklingsprojekt som innebär en ökad 
kvalitet i verksamheten för en bättre leverans samt fokus på övergripande 
kommungemensamma insatser i syfte att skapa bättre kvalitet och effektivitet. 
Utvecklingsprojekten ska vara tidsbegränsade och utvecklingsorienterade insatser 
och ha en koppling till nedanstående av kommunledningen framarbetade 
strategiska utvecklingsperspektiv som gäller för perioden 2019-2022. Möjlighet 
finns även att ansöka om medel för att åtgärda kvalitetsbrister i verksamheten. 

(tkr) 

Budget 
2020 exkl. 

kapital- 
kostnader 

Uppräkning 
arvoden, 

hyror, 
övriga 

kostnader 
Om-

disponeringar 
Övriga 

justeringar 
Tillfälliga 

satsningar 
Volym-

ökningar 
Förslag 
äskande 

Preliminär 
ram 2021 

exkl kapital-
kostnader 

Kommunstyrelsen   -68 160 -675 -2 200 -2 000 -1 000   -3 300 -77 335 
Socialnämnden -254 729 -1 371 550     -500 -2 100   -258 150 
Barn- och utbildningsnämnden -352 346 -1 808 550     -2 079    -800 -356 483 
Tekniska nämnden skattef. vsh 1 999 -369 -23 050          -900 -22 320 
Miljö- och byggnämnden -29 502 -192 550          -600 -29 744 
Finansförvaltning -35 964   23 600 -19 429       -31 793 
Summa:  -738 702 -4 415 0 -21 429 -1 000 -2 579 -7 700 -775 825 
                  
Utvecklingsmedel               -800 
Taxekollektivet               29 765 
Avskrivningar och ränta               -53 324 
Prognos skatteintäkter inkl. 
finansnetto               830 415 
                  
Budgeterat resultat               30 231 

 

Investeringsramar: 

(Tkr) 2021 2022 2023 2024 
Gator, vägar och parkering 2 800 2 600 1 700 1 700 
Fordon 300 1 000 300 0 
Hamnverksamheten 19 600 4 100 4 100 4 100 
Vatten och avloppsverksamheten 62 000 54 000 53 000 100 000 
Avfallsverksamheten 2 000 12 900 3 900 5 100 
SOC 2 900 2 200 4 700 1 000 
BUN 4 200 3 160 3 160 3 810 
MBN 5 200 2 800 2 075 2 075 
KS 4800 2700 1200 1600 
Exploatering 15 800 39 000 42 600 32 000 
Totalt Kommunen 121 621 126 482 118 758 153 409 
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Beslutsunderlag 
Preliminära drifts- och investeringsramar - Mål och budget 2021 och plan 2022- 
2024 
Tjänsteskrivelse 2020-05-15 av controller Carina Dalenius 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-20 § 152 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-27 § 104 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att preliminära ramar för nämnderna bestäms enligt nedanstående tabell och ska 
läggas till grund för nämndernas budgetskrivelser. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden yrkar på en redaktionell ändring av kommunstyrelsens förslag om att 
skriva ut beloppen för de preliminära ramarna i beslutet och inte hänvisa till en 
nedanstående tabell. 

Kent Hansson (S), Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson (C), Mattias Gustafsson (SD), 
Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Diariet  
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 KS/2020-0135 

KF § 95 Förslag till etappmål 2021-2022  

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna reviderat förslag till preliminära etappmål 2021 - 2022, daterat 
2020-05-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april att ge kommundirektören i uppdrag 
att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga den (KF 
2020-04-23 § 50). Enligt beslutet ska detta ske genom att komplettera Vision 2030 
och de långsiktiga målen genom att ersätta fokusområdena med etappmål för år 
2021 och 2022. 

Kommundirektören har tillsammans med kommunens förvaltningsledningar 
arbetat fram ett förslag till etappmål för år 2021 och 2022. 
Förvaltningsnämnderna har även informerats samt getts tillfälle att komma med 
synpunkter på målens innehåll.  

Att fastställa etappmål för 2021-2022 är det första steget i att utveckla 
målstyrningsprocessen. I det fortsatta målarbetet på nämndnivå kommer 
processtöd att erbjudas till de nämnder som så önskar för att bryta ner de av 
kommunfullmäktige beslutade etappmålen till nämndmål.  

Då det givna uppdraget även innehåller en politisk förankringsprocess i 
kommunfullmäktige som inte genomförts anses uppdraget inte fullo genomfört. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-26 § 159 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 105 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna reviderat förslag till etappmål 2021 - 2022, daterat 2020-05-27. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Fredrik Eriksson (SD) yrkar på återremiss av etappmålen då den politiska 
förankringsprocessen i kommunfullmäktige inte har skett. 

Rose-Marie Fagerberg (KD) och Mats Granberg (S) bifaller Fredrik Erikssons 
återremissyrkande.  

Simone Fischer Cederbratt (M), Kerstin Karlsson (L), Ann-Lena Carlsson (C), Marie 
Edvinsson Kristiansen (M), Bengt Bivrin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Lars Tysklind (L) yrkar på att etappmål 2021 - 2022, daterat 2020-05-27, ska vara 
preliminära. 
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Lena Martinsson (S), bifaller Lars Tysklinds yrkande. 

Anna-Lena Carlsson (C), Fredrik Eriksson (SD) och Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
återtar sina tidigare yrkanden och bifall Lars Tysklinds förslag.  

Mats Granberg (S), Rose-Marie Fagerberg (KD) återtar sina återremissyrkanden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Lars Tysklinds 
förslag att etappmålen ska vara preliminära och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Diariet  
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 KS/2020-0390 

KF § 96 Interpellation från Åsa Torstensson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera interpellationen till kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson för 
att besvaras vid nästa kommunfullmäktigemöte. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C) ha inkommit med en interpellation där hon ställer frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S): 

1. Vilka åtgärder avser Kommunstyrelsens ordförande vidta för att förbättra 
företagarklimatet i Strömstad? 

2. Vad avser Kommunstyrelsens ordförande vidta för åtgärder för att förbättra 
dialogen med Strömstads företagare? 

3. Kommer Kommunstyrelsens ordförande verka för att resurser tillförs 
näringslivsenheten och det arbete som är relaterat till företagen, som ligger under 
kommunstyrelsens ansvar? 

Kent Hansson har svarat: Jag kommer att besvara interpellationen vid 
nästkommande kommunfullmäktige. Orsaken till att jag inte svarar på 
kommunfullmäktiges junimöte är att jag inte hunnit förbereda ett svar vilket i sin 
tur beror på stor arbetsbelastning den senaste tiden. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att interpellationen remitteras till kommunstyrelsens 
ordförande Kent Hansson för att besvaras på nästa kommunfullmäktigemöte. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om interpellationen får ställas och finner att 
kommunfullmäktige beslutar så. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hans förslag och finner 
att så sker. 

Beslutet skickas till 
Åsa Torstensson 
Kent Hansson 
Diariet 
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