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 KS/2022-0332 

KF § 69 Avsägelse som ersättare i styrelsen för AB 
Strömstad Badanstalt från Daniel Ödlund 
(MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Daniel Ödlunds (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
styrelsen för AB Strömstad Badanstalt. 

Sammanfattning av ärendet 
Daniel Ödlund (MP) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
styrelsen för AB Strömstad Badanstalt. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Daniel Ödlund (MP) 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att godkänna Daniel 
Ödlunds avsägelse och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Daniel Ödlund 
HR-avdelningen 
Marcus Palm 
Diariet 
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 KS/2022-0351 

KF § 70 Medborgarförslag om läkarintyg vid 
färdtjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Socialnämnden för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulla Engdahl, verksamhetsansvarig vid vårdcentralen Bohuslinden, har inkommit 
med ett medborgförslag med förslag att kommunen inte ska be om intyg av läkare 
av personer över en viss ålder, till exempel 90+, när de ansöker om 
färdtjänstintyg. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Ulla Engdahl 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta  

att remittera medborgarförslaget till Socialnämnden för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 
Ulla Engdahl 
SN Diarie 
Pia Tysklind 
KS Diarie 
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 KS/2022-0393 

KF § 71 Fråga till Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande från Sandra Andersson (L)  

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sandra Andersson (L) har inkommit med en fråga till Barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Lena Martinsson (S):  Hur länge är de aktuellt 
att ha pausad verksamhet på Kosters skola och när kan de ändras till en stängd 
skola? 

Lena Martinsson (S) uppger att det inte går att svara på den frågan utan det är när 
förutsättningarna ändras som ärendet får tas upp till diskussion igen. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Sandra Andersson (S) 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2022-0359 

KF § 72 Motion om kontaktpersoner för ensamma 
och äldre i Strömstads kommun från Rose-
Marie Fagerberg, Kristdemokraterna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Socialnämnden för beredning och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Rose-Marie Fagerberg (KD) har inkommit med en motion där hon föreslår: 

att Strömstads kommun engagerar Kontaktpersoner som mot arvode och 
ersättning några timmar varje månad träffar personer som behöver stöd av en 
medmänniska. 

Beslutsunderlag 
Motion från Rose-Marie Fagerberg (KD) 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att remittera motionen till Socialnämnden för beredning och förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 
SN Diarie 
Pia Tysklind 
KS Diarie 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (58) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-21  
   
    

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

 

 

 KS/2022-0364 

KF § 73 Motion om lekplatser för alla från Mette H 
Johansson med flera, Liberalerna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Mette Johansson, Lars Tysklind, Kerstin Karlsson, Hans-Robert Hansson, Sandra 
Andersson och Claes Nabrink, Liberalerna har inkommit med en motion där de 
föreslår: 

att det monteras en gunga som är anpassad för rullstol på Röds lekplats eller i 
nära anslutning till en av de andra lekplatserna. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning och förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
TN Diarie 
Ulf Gustavsson 
KS Diarie 
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 KS/2022-0365 

KF § 74 Motion om kommunala åtgärder emot 
eftervåld från Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, har inkommit med en motion med yrkanden 
om: 

1. att alla som jobbar med våld i nära relation ska få utbildning om eftervåld. 
2. att alla kommunalt anställda som kommer i kontakt med personer som 

utsätts för våld i nära relation, det vill säga alla kommunalt anställda, utbildas 
så de översiktligt känner till och kan känna igen eftervåld. 

3. att resurserna till arbetet med våld i nära relation i Strömstad ska öka. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marielle Alvdal (FI) 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning och förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Marielle Alvdal 
KS Diarie 
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 KS/2022-0366 

KF § 75 Motion om att utlysa klimatnödläge från 
Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, har kommit med en motion med yrkande 
om:  

1. att Strömstad kommun utlyser klimatnödläge. 
2. att kommunen med högsta prioritet tar fram en handlingsplan med åtgärder, 

för att på kort och lång sikt arbeta mot en mer hållbar kommunal verksamhet 
- och hållbar kommun som helhet. 

3. att Strömstad med hög prioritet utarbetar en strategi för att själva bidra till 
och underlätta att 1,5-gradersmålet nås på kommunal, nationell, och 
internationell nivå. 

4. att vi ger förvaltningen i uppdrag att kommunicera klimatnödläget internt 
och externt; samt mobilisera näringslivet, civilsamhället och 
kommuninvånarna för samarbete i den nödvändiga omställningen till 
hållbarhet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marielle Alvdal (FI) 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning och förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Marielle Alvdal 
KS Diarie 
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 KS/2022-0367 

KF § 76 Motion om ett skyltfönster för Strömstad 
från Tore Lomgård och Elisabeth Johansson, 
Centerpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Tore Lomgård och Elisabeth Johansson, Centerpartiet, har lämnat in en motion 
där de yrkar: 

att Strömstads kommun åter undersöker möjligheterna för, och tar initiativ till att 
få till stånd digitala evenemangsskyltar längs E6 i anslutning till norra samt södra 
infarten till Strömstads 
centrum. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning och förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
TN Diarie 
Ulf Gustavsson 
KS Diarie 
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 KS/2022-0374 

KF § 77 Motion om Slipens fortlevnad från Sven 
Nilsson och Mattias Gustafsson, 
Sverigedemokraterna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Sven Nilsson och Mattias Gustafsson, Sverigedemokraterna, har inkommit med en 
motion där de föreslår: 

försälja fastigheten Strömstad 4:4 till intressent som kan driva den tidigare 
nedlagda maritima verkstadsverksamheten vidare och serva bland annat den 
marina näringen. 

Nuvarande verksamhet omlokaliseras till lämplig lokal inom kommunens ägo. 

Beslutsunderlag 
Motion  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning och förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
TN Diarie 
Ulf Gustavsson 
KS Diarie 
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 KS/2022-0375 

KF § 78 Motion om att binda samman Canning och 
Surbrunn från John Johansson, Sven Nilsson 
och Mattias Gustafsson, 
Sverigedemokraterna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
John Johansson, Sven Nilsson och Mattias Gustafsson, Sverigedemokraterna, har 
inkommit med en motion där de föreslår: 

att Canningområdet binds samman med Surbrunnsområdet med ”enklare” 
lösning, såsom bryggdäck eller liknande, vid den otillgängliga delen av området. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning och förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
TN diarie 
Ulf Gustavsson 
KS Diarie 
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 KS/2022-0337 

KF § 79 Medfinansieringsavtal cirkulation vid Daftö, 
väg 1029 och 1030 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna medfinansieringsavtal med Trafikverket 

att godkänna medfinansieringsavtal med Daftö resort AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplaneläggning pågår i ett område av Daftö resort. För att planen ska kunna 
genomföras krävs åtgärder på statlig infrastruktur. Trafikverket genomför en 
ombyggnation av korsningen mellan väg 1029 och 1030 givet att de erhåller 
medfinansiering till delar av kostnaden. Daftö resort AB är beredda att stå för 
medfinansieringen. Eftersom trafikverket inte tecknar avtal med annan än 
kommun avseende medfinansiering får kommunen agera mellanhand för att 
åtgärden ska komma till stånd. Kommunen ingår avtal med trafikverket och 
vidareförmedlar åtagandena i det avtalet genom tecknande av ett 
medfinansieringsavtal med Daftö resort AB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18 
Förslag till medfinansieringsavtal med Trafikverket 
Förslag till medfinansieringsavtal med Daftö resort AB 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-25 § 135 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 80 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna medfinansieringsavtal med Trafikverket 

att godkänna medfinansieringsavtal med Daftö resort AB. 

Beslutet skickas till 
Daftö Resort AB 
Trafikverket 
TN Diarie 
KS Diarie 
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 KS/2020-0499 

KF § 80  Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - 
exploateringsavtal 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Sjöstjärnan 1 
med flera 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för Sjöstjärnan 1 med flera 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av Spa-Hotellet med 
sammanlagt cirka 250 nya hotellrum. För att täcka parkeringsbehovet ska ett nytt 
parkeringshus anläggas på grusplanen norr om det befintliga hotellområdet. På 
det nya parkeringshuset planeras för ytterligare hotellrum och aktivitetsytor. 
Förslag till exploateringsavtal föreligger. Avtalet reglerar kommunens och 
exploatören Nötholmen Hotelleiendom AS ansvar för åtgärder och kostnader 
vid genomförandet av detaljplanen. Exploateringsavtalet reglerar även 
marköverlåtelser mellan parterna för att anpassa fastigheterna efter 
planförslaget. Marköverlåtelserna sker på så sätt att kommunen netto ska 
ersättas med 15 765 000 kronor av exploatören. 
Exploatören har ett ekonomisk åtagande enligt exploateringsavtalet för 
ombyggnation av gata. Exploatören ska för detta åtagande ställa säkerhet om 
700 000 kr. 
  
Exploatören har parallellt med undertecknande av exploateringsavtalet även 
undertecknat en överenskommelse innebärande att denne åtar sig att verka för 
att en finansieringslösning tillkommer för en förbindelse mot centrum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-01 
Exploateringsavtal med tillhörande bilagor, upprättat 2022-05-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-06-01 § 152 

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 82 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Sjöstjärnan 1 
med flera 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet. 
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Beslutet skickas till 
Nötholmen Hotelleiendom AS Strandveien 50 1366 LYSAKER NORGE 
Diariet 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (58) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-21  
   
    

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

 

 

 KS/2020-0499 

KF § 81 Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - detaljplan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta detaljplan för Sjöstjärnan 1 med flera (Spa-hotellet), daterad 2022-04-12, 
reviderad 2022-06-01. 

Beslutet fattas med stöd av 5 kap 27 § plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan har upprättats för Sjöstjärnan 1 med flera(Spa-hotellet).  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av Spa-hotellet. 
Utbyggnaden ska framförallt äga rum genom att bygga på befintligt 
parkeringsgarage med nya hotellrum. För att täcka parkeringsbehovet för detta 
studeras i planförslaget möjligheten att bygga ett parkeringshus på grusplanen 
norr om hotellområdet, där också nya hotellrum planeras på de övre våningarna. 

I gällande detaljplan finns en byggrätt för bostäder ovanpå befintligt 
parkeringsgarage och syftet med den nu aktuella detaljplanen är att ändra denna 
byggrätt så att även hotell medges här. 

Med ett utökat antal hotellrum finns även behov av en utökad kapacitet i 
hotellets faciliteter så som restaurang och spa och planförslaget ska därför 
studera möjligheten att utöka dessa befintliga ytor något. 

Under samråd och granskning har ett antal sakägare i området framfört 
synpunkter på förslaget. Synpunkterna handlar främst om önskan att tillåta 
boende inom befintlig hotellbyggnad samt synpunkter på parkeringssituationen i 
området. 

Förvaltningen bedömer att synpunkterna har bemötts men planförslaget har inte i 
full utsträckning tillgodosett dem. 

Beslutsunderlag 
Planhandlingar daterade 2022-04-12, reviderade 2022-06-01 
Granskningsutlåtande daterat 2022-06-01 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-23 
Plankarta, daterad 2022-06-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-25 § 133 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 83 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta detaljplan för Sjöstjärnan 1 med flera (Spa-hotellet), daterad 2022-04-12, 
reviderad 2022-06-01. 

Beslutet fattas med stöd av 5 kap 27 § plan- och bygglagen (PBL). 
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Beslutet skickas till 
Sökanden 
mbn@stromstad.se 
Diariet 
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 KS/2018-0389 

KF § 82 Exploateringsavtal för detaljplan på Stensvik, 
del av Kungbäck 1:38 m fl 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Stensvik, del av 
Kungbäck 1:38 med flera, under förutsättning att bankgarantin har kommit 
kommunen tillhanda innan ärendet beslutas i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen har föregåtts av en tidigare detaljplan med liknande utformning och 
avgränsning vilken upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen 2018-06-07. 
Detaljplanen upphävdes med hänvisning till att hasselsnokens livsmiljö ej 
säkerställts på ett tillfredställande sätt och att en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) borde upprättas. Bristerna rörande avsaknaden av MKB och säkerställande 
av hasselsnokens livsmiljö i området har åtgärdats i nytt planförslag.  

Ett planförslag föreligger avseende detaljplan Stensvik, del av Kungbäck 1:38 med 
flera (antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av småhus genom att utnyttja 
redan avstyckade fastigheter och förtätning av befintliga fastigheter, på ett sätt 
som också säkerställer en långsiktigt god livsmiljö för hasselsnoken i området. 
Planförslaget innehåller 15 befintliga enbostadshus och 15 nya fastigheter för 
enbostadshus med helårsstandard. Planen omfattar också kringliggande vägar, 
natur och vattenområde. 

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till 
exploateringsavtal med tillhörande bilagor.  

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak kompletteringar av kommunens vatten- 
och avloppsanläggning inom planområdet med tillhörande ledningsrätt samt 
anläggande av skyddsåtgärder för hasselsnok.  

Exploateringsavtalet reglerar också ansvar för att tillskapa samt ompröva 
erforderliga gemensamhetsanläggningar för att iståndsätta och förvalta vägar, 
naturområden och skyfallshanteringsåtgärder.  

Exploatören ska ställa säkerhet till kommunen i form av bankgaranti (on demand 
garanti) om totalt 700 000 kr för att trygga exploatörens åtaganden med 
anledning av exploateringsavtalet. Säkerheten ska vara kommunen till handa 
innan ärendet tas upp för beslut i kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2022-04-19 § 29 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2022-03-29.  
Förslag till exploateringsavtal för Stensvik med tillhörande bilagor.  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 121 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 84 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Stensvik, del av 
Kungbäck 1:38 med flera, under förutsättning att bankgarantin har kommit 
kommunen tillhanda innan ärendet beslutas i kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) yrkar bifall till förslag och uppger att en undertecknad 
bankgaranti har inkommit. 

Beslutet skickas till 
Strömstad Boligutveckling AB, c/o Östby Eiendom AS, Walkersgate 10, 1771 
Halden, Norge  
TN Diarie 
KS Diarie 
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 KS/2018-0389 

KF § 83 Detaljplan på Stensvik, del av Kungbäck 1:38 
m fl 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta detaljplan för Stensvik, del av Kungbäck 1:38, daterad 2021-12-01, 
reviderad 2022-06-01. 

Beslutet fattas med stöd av 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (PBL)6 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Kungbäck 1:38 med flera 
(Stensvik). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av småhus genom 
att utnyttja redan avstyckade fastigheter och förtätning av befintliga fastigheter, 
på ett sätt som anknyter till karaktären i området och säkerställer en långsiktigt 
god livsmiljö för hasselsnoken i området. Planförslaget innehåller 15 befintliga 
enbostadshus och 15 nya fastigheter för enbostadshus med helårsstandard. 

Planarbetet inleddes under 2018 sedan ett tidigare förslag för Stensvik (2009–
2016) upphävts i mark- och miljööverdomstolen. Upphävandet av planen var 
grundat i förslagets påverkan på hasselsnok, som förekommer i området. 

Det planförslag som nu finns framme liknar till största delen det förslag som 
kommunen antog 2016. Förslaget har anpassats för att tillgodose de brister som 
mark- och miljödomstolen framförde i sitt beslut att upphäva den tidigare 
detaljplanen. Anpassningarna består främst av att skyddsåtgärderna för 
hasselsnoken inte längre kräver skötsel och att fyra tomter har tagits bort från 
förslaget. Planförslaget har också genomgått en strategisk miljöbedömning med 
en miljökonsekvensbeskrivning, vilket också var en brist som domstolen pekade 
på i sitt beslut. 

I sin dom över den gamla detaljplanen menade mark- och miljööverdomstolen att 
det fanns risk att skötseln av åtgärderna för hasselsnok i området inte blir utförd i 
framtiden. Denna brist har tillgodosetts genom att de åtgärder som nu föreslås för 
hasselsnoken har i förslaget anpassats så att de inte kräver skötsel. Det har 
säkerställts bland annat genom var åtgärderna placeras och genom särskilda 
lösningar. Som exempel på en särskild lösning ska en betongplatta gjutas ned i 
marken i ett område för att hindra att sly växer upp framför ett värdefullt bryn. 

I de fördjupade utredningar som har tagits fram över planområdet har ett område 
i norr där fyra tomter föreslogs bedömts som en värdefull miljö för hasselsnoken. 
Dessa fyra tomter har tagits bort från förslaget för att värna om arten. 

Under samråd och granskning har flera sakägare i området framfört synpunkter 
på förslaget. Synpunkterna består bland annat av att bebyggelsen i förslaget inte 
passar in i Stensvik på grund av att husen är för höga och för stora och att 
påverkan på hasselsnoken är för stor eller felbedömd. Andra synpunkter är att 
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parkering saknas eller borde ligga på andra platser, att vägsträckningen i området 
borde ändras och att utsikt påverkas negativt. 

Förvaltningen bedömer att merparten av synpunkterna ligger inom kommunens 
handlingsområde. Det har funnits tydliga önskemål i beslutet om planuppdrag om 
detaljplanens utformning som nu möjliggörs i förslaget. Synpunkterna har 
inneburit vissa justeringar av förslaget samt kompletteringar av materialet för att 
tydligare beskriva förslagets konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Planhandlingar daterade 2021-12-01, reviderade 2022-03-23 
Miljökonsekvensbeskrivning daterad 2022-03-15 med särskild sammanställning 
Samrådsredogörelse daterad 2020-11-10 
Granskningsutlåtande daterat 2022-03-23 
Geoteknisk undersökning, Bohusgeo, 2013-06-18 
Bergteknisk besiktning och bergstabilitetsutredning, Bergab, 2016-03-24 
Naturinventering, Rio Kulturkooperativ, Naturrapport 2013:2 
Habitatkartering och förslag till skyddsåtgärder för hasselsnok, Naturcentrum AB, 
2022-03-04 
Dagvattenutredning, Sweco, 2021-02-26 
Väg- och trafikutredning, Lincona, 2014-04-10 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 120 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 85 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta detaljplan för Stensvik, del av Kungbäck 1:38, daterad 2021-12-01, 
reviderad 2022-06-01. 

Beslutet fattas med stöd av 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (PBL)6 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen - mbn@stromstad.se 
Exploatören – Strömstad Boligutveckling AB, c/o Erlan Aastebøl, Kringsjå Terrasse 
6, 1177 Halden NORGE 
Diariet 
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 KS/2022-0290 

KF § 84 Ändring av plan- och bygglovstaxan för 
solceller på tak eller fasad 

Kommunfullmäktiges beslut 
att göra följande tillägg i gällande plan- och bygglovstaxa: ”För att 
stimulera solcellsutbyggnad halveras taxan för bygglovsprövning i de ärenden som 
i denna taxa återfinns i punkterna A 1.58-60 samt A 2.73-74.” 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-03-24 § 43 att uppdra till miljö- och 
byggförvaltningen att ta fram förslag på att plan- och bygglovstaxan för solceller 
på tak eller fasad halveras. 

Syftet med ändringen i taxan är att stimulera solcellsutbyggnad. 

I gällande taxa för plan- och bygglovs verksamheten finns taxeposter för solceller i 
följande punkter: 

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader 

  

A 1.58 Solceller på tak 
eller fasad Hus 
eller områden 
med 
kulturhistoriskt 
värde. 

Planenligt 5 900 kr 

A 1.59   Avviker från 
detaljplan 

7 900 kr 

A 1.60   Utanför 
planlagt 
område 

5 900 kr 

  

A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus 
eller komplementbyggnader 

  

A 2.73 Solceller på tak 
eller fasad 

Planenligt 5 310 kr 

A 2.74   Avviker från 
detaljplan 

7 670 kr 
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Förvaltningens förslag är att i den inledande texten till taxan lägga till följande 
formulering: 

”För att stimulera solcellsutbyggnad halveras taxan för bygglovsprövning i de 
ärenden som i denna taxa återfinns i punkterna A 1.58-60 samt A 2.73-74.” 

Vid omarbetning av hela taxan till 2023 kan detta även justeras i taxetabellerna 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-21 § 71 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 125 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 87 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att göra följande tillägg i gällande plan- och bygglovstaxa: ”För att 
stimulera solcellsutbyggnad halveras taxan för bygglovsprövning i de ärenden som 
i denna taxa återfinns i punkterna A 1.58-60 samt A 2.73-74.” 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Tysklind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden; mbn@stromstad.se 
Ekonomiavdelningen 
Webbmaster 
Diariet 
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 KS/2022-0284 

KF § 85 Avfallsföreskrifter 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta förslag till Strömstads kommuns avfallsföreskrifter med tillhörande 
sorteringsanvisningar efter ändring i §§ 12-14. 

Protokollsanteckning 
Mia Öster (V) begär och beviljas protokollsanteckning: Att det i avfallsföreskrifter 
§ 9 förtydligas att avgift inte tas ut för den som redan har ett fungerande system 
för matavfallshantering. 

Sammanfattning av ärendet 
Nytt förslag till avfallsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvisningar har tagits 
fram av tekniska förvaltningen efter beaktande av inkomna yttranden.  

Det tidigare förslaget har kungjorts på kommunens hemsida och har sänts på 
remiss till Länsstyrelsen Västra Götaland, miljö- och byggnadsnämnden 
Strömstads kommun,  Rambo AB och Uddevalla kommun.  

Miljö- och byggförvaltningen har lämnat synpunkter i de delar som berör deras 
ansvar vilka har beaktats i det nya förslaget. Avfallsföreskrifterna med tillhörande 
sorteringsanvisningar har behandlats av miljö- och byggnadsnämnden. 

Avfallsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvisningar ska börja gälla från 1 
augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-31, av renhållningschef Lars Strandberg 
Förslag till Strömstads kommuns avfallsföreskrifter med tillhörande 
sorteringsanvisningar 
Tekniska nämndens beslut  2022-04-19 § 30 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-04 § 110 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 90 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta förslag till Strömstads kommuns avfallsföreskrifter med tillhörande 
sorteringsanvisningar efter ändring i §§ 12-14. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Dag Wersén (M) yrkar avslag på ändringarna i § 12-14, men yrkar bifall till 
resterande. 

Mats Granberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Dag 
Werséns förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
TN Diarie 
Webbmaster 
KS Diarie 
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 KS/2022-0227 

KF § 86 Revidering av riktlinjer för markanvisningar 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna förslag till reviderade riktlinjer för markanvisningar, vilka ersätter 
tidigare riktlinjer för markanvisningar antagna 2018-06-19, KF § 71, KS/2018-0057 

att ändra första stycket i punkt 2.1.3 med följande lydelse: En direktanvisning 
innebär att kommunen väljer ut en byggherre som får markanvisningen. Eftersom 
marken tilldelas en byggherre utan konkurrens ska metoden användas endast i 
särskilda fall. Om direktanvisning tillämpas, ska det finnas synnerliga skäl att 
anvisa marken till en specifik byggherre såsom exempelvis:  

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

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1 januari 2015 gäller Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar, vilken anger att kommunen ska ha riktlinjer för markanvisningar 
då kommunen avser genomföra markanvisningar. 
Det övergripande syftet med lagen är att skapa transparens och ökad tydlighet i 
byggprocessens inledande skede i de fall kommunalägd mark ska säljas eller 
upplåtas för att nya byggnadsverk ska komma till stånd.  

Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser 
eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt hur kommunen säkerställer att 
försäljning av mark sker till ett marknadsmässigt pris.  
Strömstads kommun har sedan tidigare antagna riktlinjer för markanvisningar. 

Kommunfullmäktige beslutade att revidera reglementena för kommunstyrelsen 
och tekniska nämnden den 24 oktober 2019, § 218, dnr: KS/2019-0491.  
Revideringen innebar att tekniska nämnden framgent beslutar i alla ärenden om 
markanvisningar och försäljning av fastigheter, i de fall det inte ytterst krävs ett 
beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska besluta i ärenden som är av 
principiell beskaffenhet eller av annars större vikt, enligt 5 kap 1 § 
kommunallagen. 

Mot bakgrund av förändringen i reglementena har tekniska förvaltningen tagit 
fram förslag på reviderade riktlinjer för markanvisningar där ansvarsfördelningen 
för markanvisningar och försäljning av mark följer gällande 
reglementen. Riktlinjerna har samtidigt omarbetats något i ett förtydligande 
syfte. I övrigt har även mindre redaktionella justeringar skett för att underlätta 
läsningen, där text brutits upp i punktlistor samt att några stycken har flyttats till 
andra rubriker, såsom att exempelvis prissättning av mark har utvecklats under 
punkt 4. 
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Hänvisning till kapitel och lagrum för kommunallagen har justerats 
från kommunallagen (1994:900) till den nya kommunallagen (2017:725). 

Om förslag till reviderade riktlinjer antas av kommunfullmäktige, kommer dessa 
att gälla för markanvisningar som tekniska nämnden eller kommunfullmäktige 
beslutar om först efter det att kommunfullmäktiges beslut om att anta de nu 
föreslagna riktlinjerna vunnit laga kraft. 
För projekt där kommunen tidigare beslutat om markanvisning fullföljs fattade 
beslut och ingångna avtal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14 
Gällande riktlinjer för markanvisningar, antagna 2018-06-19, KF §71 
Förslag till reviderade riktlinjer för markanvisningar 
Reglemente tekniska nämnden, antaget 2019-10-24, KF § 218 
Reglemente kommunstyrelsen, antaget 2019-10-24, KF § 218 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-04-13 § 87 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 91 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna förslag till reviderade riktlinjer för markanvisningar, vilka ersätter 
tidigare riktlinjer för markanvisningar antagna 2018-06-19, KF § 71, KS/2018-0057. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) och Mats Granberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L) och Marielle 
Alvdal (FI), på ett tillägg i Riktlinjerna för markanvisningar under kapitel 5.3 första 
stycket: Kommunfullmäktige har att besluta i ärenden som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 5 kap 1 § kommunallagen.  

Dag Wersén (M) yrkar, med instämmande från Marielle Alvdal (FI), att förslag till 
riktlinjer för markanvisningar antas med den ändringen att första stycket i punkt 
2.1.3 ges följande lydelse: En direktanvisning innebär att kommunen väljer ut en 
byggherre som får markanvisningen. Eftersom marken tilldelas en byggherre utan 
konkurrens ska metoden användas endast i särskilda fall. Om direktanvisning 
tillämpas, ska det finnas synnerliga skäl att anvisa marken till en specifik 
byggherre såsom exempelvis:  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Åsa Torstenssons 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst 
för Åsa Torstenssons förslag och nej-röst för kommunstyrelsens förslag. 
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Omröstningsresultat 
Med 16 ja-röster för Åsa Torstenssons förslag mot 21 nej-röster för 
kommunstyrelsens förslag beslutar kommunfullmäktiges enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 
Kent Hansson S         Nej 
Mattias Gustafsson SD         Nej 
Lars Tysklind L       Ja   
Åsa Torstensson C       Ja   
Lena Martinsson S         Nej 
Muhyettin Aslan KD   Andreas Friedemann Hildebrand KD   Nej 
Marie Edvinsson Kristiansen M       Ja   
Fredrik Eriksson SD   Gunnel Nordberg Carlsson SD   Nej 
Lars Åke Karlgren V   Stellan Nilsson V   Nej 
Marie Rask S         Nej 
Karla Valdivieso MP       Ja   
Kerstin Karlsson L       Ja   
Jörgen Molin M       Ja   
Mats Granberg S         Nej 
Ulf Johansson SD   Vakant   - - 
Marielle Alvdal FI       Ja   
Helene Andersson Novela S   Olle Westling S   Nej 
Dag Wersén M       Ja   
Mette H Johansson L       Ja   
Anna-Lena Carlsson C       Ja   
Anders Ekström KD         Nej 
Bengt Simonsson Fröjd S         Nej 
Morgan Gustafsson SD         Nej 
Merry Johansson S         Nej 
Bengt-Göran Bergstrand M       Ja   
Mia Öster V         Nej 
Leif Andersson S   Petra Hedström S   Nej 
Hans-Robert Hansson L   Sandra Andersson L Ja   
John Johansson SD         Nej 
Bengt Bivrin MP       Ja   
Simone Fischer Cederbratt M   Vakant   - - 
Ligia Morales Ahlgren S   Besnik Obertinca S   Nej 
Sven Nilsson SD         Nej 
Lena Sundberg S         Nej 
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Elisabeth Johansson C       Ja   
Tore Lomgård C       Ja   
Rose-Marie Fagerberg KD         Nej 
Lars Erik Kristiansen M       Ja   
Ronnie Brorsson S         Nej 
Summa 16 21 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Dag 
Werséns förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst 
för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för Dag Werséns förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 15 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 21 nej-röster för Dag Werséns 
förslag och en ledamot som avstod att rösta, beslutar kommunfullmäktiges enligt 
Dag Werséns förslag. 

Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Kent Hansson S       Ja     
Mattias Gustafsson SD         Nej   
Lars Tysklind L         Nej   
Åsa Torstensson C         Nej   
Lena Martinsson S       Ja     
Muhyettin Aslan KD   Andreas Friedemann Hildebrand KD     Avstår 
Marie Edvinsson Kristiansen M         Nej   
Fredrik Eriksson SD   Gunnel Nordberg Carlsson SD   Nej   
Lars Åke Karlgren V   Stellan Nilsson V Ja     
Marie Rask S       Ja     
Karla Valdivieso MP         Nej   
Kerstin Karlsson L         Nej   
Jörgen Molin M         Nej   
Mats Granberg S       Ja     
Ulf Johansson SD   Vakant   - -   
Marielle Alvdal FI         Nej   
Helene Andersson Novela S   Olle Westling S Ja     
Dag Wersén M         Nej   
Mette H Johansson L         Nej   
Anna-Lena Carlsson C         Nej   
Anders Ekström KD       Ja     
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Bengt Simonsson Fröjd S       Ja     
Morgan Gustafsson SD         Nej   
Merry Johansson S       Ja     
Bengt-Göran Bergstrand M         Nej   
Mia Öster V       Ja     
Leif Andersson S   Petra Hedström S Ja     
Hans-Robert Hansson L   Sandra Andersson L   Nej   
John Johansson SD         Nej   
Bengt Bivrin MP         Nej   
Simone Fischer Cederbratt M   Vakant   - -   
Ligia Morales Ahlgren S   Besnik Obertinca S Ja     
Sven Nilsson SD         Nej   
Lena Sundberg S       Ja     
Elisabeth Johansson C         Nej   
Tore Lomgård C         Nej   
Rose-Marie Fagerberg KD       Ja     
Lars Erik Kristiansen M         Nej   
Ronnie Brorsson S       Ja     
Summa 15 21 1 

Beslutet skickas till 
TN Diarie 
Webbmaster 
KS Diarie 
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Bilaga 

 

Reservation till ärendet revidering av riktlinjer för Markanvisningar  
 
Undertecknade yrkade under kommunstyrelsen återremiss av riktlinjer för 
Markanvisningar för att få till ett förtydligande om kommunfullmäktiges ansvar 
när markanvisningar av större vikt eller av principiell beskaffenhet har att beslutas 
om. Detta avslogs. 
Undertecknade yrkade under kommunfullmäktiges hantering av Riktlinjer för 
markanvisningar därför på ett tillägg så att riktlinjerna förtydligas under 5:3 med 
att markanvisningar i enlighet med 5kap,§1 Kommunallagen kan inträda och att 
kommunfullmäktige har att besluta i ärenden som är av principiell beskaffenhet 
eller av större vikt. Detta avslogs vilket vi härmed reserverar oss emot. 
 
För Centerpartiets fullmäktigegrupp      För Liberalernas fullmäktigegrupp 
Åsa Torstensson                                          Lars Tysklind  
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 KS/2022-0207 

KF § 87 Arbetsmiljöuppgifter – delegering och rutin 
för uppföljning  

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta styrdokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inklusive bilagor: 

• Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
• Blankett för returnering av arbetsmiljöuppgifter 
• Rutin för uppföljning av arbetsmiljöarbetet till Kommunfullmäktige och 

nämnd  

Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 så genomförde Arbetsmiljöverket tillsyn av kommunen systematiska 
arbetsmiljöarbete. Även kommunens förtroendevalda revisorer genomförde en 
granskning. Ett antal förbättringsområden framkom i de båda rapporterna vilket 
resulterade i att HR-chefen fick i uppdrag att ta fram förslag till 

• Ny fördelning (delegation) av arbetsmiljöarbetet som kommer att klargöra 
nämndernas ansvar för arbetsmiljöarbetet inklusive uppföljningen.  

• Rutin för uppföljning av arbetsmiljöarbetet till nämnd och på övergripande 
kommunnivå till KF.   

Beslutsunderlag 
Förslag till Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inklusive bilagor 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2022-04-27 § 8 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 92 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta styrdokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inklusive bilagor: 

• Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
• Blankett för returnering av arbetsmiljöuppgifter 
• Rutin för uppföljning av arbetsmiljöarbetet till Kommunfullmäktige och 

nämnd  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2022-0340 

KF § 88 Revidering av Socialnämndens taxa 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta revidering av socialnämndens taxa under förutsättning att beslut fattas i 
riksdagen den 14 juni 2022 och lagen i 8 kap 7 § SOL träder i kraft 1 augusti 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen kommer att fatta beslut den 14 juni om att ytterligare höja 
minibeloppet i 8 kap. 7 § SOL för att kompensera för ett ytterligare höjt 
bostadstillägg. Minibeloppet är den summa som den enskilde enligt lag ha rätt att 
ha kvar för personliga behov. Eftersom bostadstillägget höjts skulle i vissa fall 
kommunen kunna ta ut högre avgift från den enskilde och för att motverka detta 
så höjs minimibeloppet med motsvarande nivå. Syftet är alltså att den enskilde 
skall kunna tillgodogöra sig höjningen av bostadstillägget för ökad konsumtion. 
Minimibeloppet per månad höjs ytterligare till en tolftedel av 1,4541 
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1942 prisbasbelopp för var 
och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en tolftedel av 1,4044 
för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 för var och en av sammanlevande 
makar och sambor. Lagförändringen i 8 kap.7 § SOL minimibelopp föreslås träda 
kraft den 1 augusti 2022. Höjningen motsvarar ytterligare höjningen av 
konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per månad för 
ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och sambor. 

Bostadstillägget till pensionärer ska höjas genom att konsumtionsstödet inom 
bostadstillägget höjs med 200 kronor per månad för ensamstående och 100 
kronor per månad för sammanlevande makar och sambor. Konsumtionsstödet ger 
lika stor ersättning till alla pensionärer som har bostadstillägg. Det innebär att 
även hushåll med låga bostadskostnader får del av det höjda bostadstillägget. 

Lagändringen gällande bostadstillägg föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och 
betalas ut från augusti 2022. Lagändringen i 8 kap. 7 § SOL minimibelopp föreslås 
träda i kraft den 1 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 signerad biståndschef Blagica Strojmanov. 
Taxor och avgifter 2022 Socialnämnden 
Socialnämndens beslut 2022-05-19 § 76 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-25 § 140 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 94 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta revidering av socialnämndens taxa under förutsättning att beslut fattas i 
riksdagen den 14 juni 2022 och lagen i 8 kap 7 § SOL träder i kraft 1 augusti 2022. 
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Beslutet skickas till 
SN Diarie 
Ekonomiavdelningen 
Webbmaster 
KS Diarie 
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 KS/2022-0283 

KF § 89 Riktlinjer för exploateringsredovisningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta förslag till Riktlinjer för exploateringsredovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har sedan tidigare dokumentet Regler för 
exploateringsredovisning i Strömstads kommun, antaget av kommunfullmäktige 
2012-10-25, § 126. 

Från och med år 2019 gäller lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR), vilket medfört att Rådet för kommunal redovisning arbetat 
fram nya rekommendationer för redovisning av kommunala exploateringsprojekt, 
se bilaga Redovisning av kommunal markexploatering (maj 2019). 

Tekniska förvaltningen har mot bakgrund av ovan reviderat och omarbetat 
dokumentet Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun, där 
förändringarna redovisas i ett nytt dokument, se bilaga Riktlinjer för 
exploateringsredovisningen. Förslag till riktlinjer är framtaget tillsammans med 
ekonomiavdelningen. 
Förslag till riktlinjer avser ersätta dokumentet Regler för exploateringsredovisning 
i Strömstads kommun, vilket med dess förändringar inarbetats i föreliggande 
förslag till riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-05-10 
Beslut TN/2021-0316 § 24, daterad 2022-04-19  
Regler för exploateringsredovisningen i Strömstad, daterad 2012-08-22 
RKR Redovisning av kommunal markexploatering, daterad maj 2019 
Förslag till riktlinjer för exploateringsredovisningen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 118 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 97 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta förslag till Riktlinjer för exploateringsredovisningen. 

Beslutet skickas till 
TN Diarie 
Webbmaster 
KS Diarie 
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 KS/2020-0645 

KF § 90 Reglemente för intern styrning och kontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 
 att godkänna reviderat reglemente för intern kontroll. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnder och styrelser ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. I 
kommunrevisionens granskning år 2020 rekommenderades kommunstyrelsen att: 
”Säkerställa en tillräcklig intern kontroll i enlighet med reglemente genom att följa 
upp hur den interna kontrollen sköts och fungerar i de kommunala bolagen.” 
Kommunstyrelsen beslutade även 2021-04-14 att en översyn av 
tillämpningsanvisningarna för intern kontroll ska göras.  

I gällande reglemente framgår inte hur de kommunala bolagen ska utforma sitt 
arbete med intern styrning och kontroll eller hur detta ska rapporteras till 
kommunstyrelsen så att kommunstyrelsen kan fullgöra sin uppsiktsplikt. Ett 
förslag till reviderat reglemente samt tillämpningsanvisningar har därför tagits 
fram där samma krav på det interna kontrollarbetet ställs på såväl bolag som 
nämnder.  

Kommunledningsförvaltningens rekommendation är även att 
tillämpningsanvisningarna uppdateras till att nämnder och bolag bör anta en 
internkontrollplan för kommande år senast i december månad. 

Förslag till reviderat reglemente för intern styrning och kontroll samt 
tillämpningsanvisningar har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag. 
Svar har inkommit från tekniska nämnden och socialnämnden som ställer sig 
bakom förslaget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-16 
Reviderat reglemente intern styrning och kontroll i Strömstads kommun 
Reviderade tillämpningsanvisningar till reglemente för intern styrning och kontroll 
i Strömstads kommun 
Reglemente intern styrning och kontroll i Strömstads kommun – med spårade 
ändringar 
Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern styrning och kontroll i 
Strömstads kommun – med spårade ändringar 
Remissvar från tekniska nämnden 
Remissvar från socialnämnden 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 81 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 98 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 att godkänna reviderat reglemente för intern kontroll. 
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Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
Kommunrevisionen 
Webbmaster 
Diarie 
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 KS/2021-0108 

KF § 91 Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet 
väst 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att godkänna upprättad årsredovisning för 2021 

2. att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse 
för 2021. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2021 med 
bilaga 1 och 2 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 
Revisionsberättelse sakkunnig revisor 2021 
Revisionsberättelse förtroendevald revisor 2021 
Samordningsförbundet Västs styrelseprotokoll 2022-03-22 
Tidsplan årsredovisning 2021 och delårsredovisning jan-aug 2022 
Verksamhetsplan 2022-2024 med rättelse 
Tjänsteskrivelse 2022-04-04 av ekonomichefen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-04-13 § 8 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 103 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. att godkänna upprättad årsredovisning för 2021 

2. att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

Beslutet skickas till 
Gudrun Emilsdottir, Samordningsförbundet Väst; gudrun.emilsdottir@sofvast.se 
Diariet 
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 KS/2020-0511 

KF § 92 Årsredovisning 2021 samt beslut om 
ansvarsfrihet - Tolkförmedling Väst 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att godkänna upprättad årsredovisning för 2021 

2. att bevilja direktionen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Tolkförmedling Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse för 
2021. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att direktionen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Tolkförmedling Väst 2021  
Tjänsteutlåtande årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse sakkunnig revisor 2021 
Revisionsberättelse förtroendevald revisor 2021 
Tolkförmedling Västs direktionsprotokoll 2022-03-25 
Förbundsordning 2021-01-01 
Internkontrollrapport 
Tjänsteskrivelse 2022-04-04 av ekonomichefen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-04-13 § 90 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 104 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. att godkänna upprättad årsredovisning för 2021 

2. att bevilja direktionen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

Beslutet skickas till 
Tolkförmedling Väst; emma.davidsson@tolkformedlingvast.se 
Diariet 
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 KS/2021-0095 

KF § 93 Svar på - Motion om solceller på Pilen 5 från 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att anse motion besvarad då solpaneler är installerade på Pilen 5 

2. att möjligheterna till ytterligare solceller på Pilen 5 beaktas under den fortsatta 
utvecklingen av fastigheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet har inkommit med en motion där han yrkar att 
solpaneler installeras på Pilen 5. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 9 att remittera motionen till Tekniska 
nämnden. 

Tekniska nämnden har uppgivit att i samband med att kommunen tog över 
fastigheten fanns ett behov att delar av taket behövde bytas på den äldre delen 
av fastigheten samt renovering av fasad och byte av fönster. Upphandling 
genomfördes för dessa arbeten under sommaren 2021 och i samband med det 
tog de in en option på att installera Solceller på taket. De valde utnyttja option 
som innebar installation av 148 solceller på Pilen 5. Installationen av solceller har 
genomförts och tagits i drift under vintern. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 105 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-04-13 § 91 
Tekniska nämndens beslut 2022-03-22 § 21 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Kommunfullmäktige 2021-03-25 § 9 
Motion 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. att anse motion besvarad då solpaneler är installerade på Pilen 5 

2. att möjligheterna till ytterligare solceller på Pilen 5 beaktas under den fortsatta 
utvecklingen av fastigheten. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
TN Diarie 
KS Diarie 
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 KS/2020-0442 

KF § 94 Svar på - Motion om initiativ till svensk/norsk 
överläggning om fördjupat gränssamarbete, i 
t.ex. Svinesundskommitténs regi, för att i 
samnordisk anda bidra till fördjupad dialog 
som motverkar att negativa "vi-och-
dom"känslor i gränsområdet får fäste 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla motionen då det pågår ett arbete i motionens anda. 

Beslutsmotivering 
Ett påbörjat initiativ med norska gränskommuner, inledningsvis Haldens 
kommune, har inletts som en följd av pandemiutbrottet och dess konsekvenser. 
Det påbörjade samarbetet omfattar en gemensam arbetsmarknads- och en 
näringslivsutvecklingsregion. Svinesundskommittén har tagit initiativ om att 
förstärka gränssamarbetet utifrån intentionen i motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C) har inkommit med en motion om att Strömstad kommun bör 
ta initiativ till svensk/norsk överläggning om fördjupat gränssamarbete, i till 
exempel Svinesundskommittens regi, för att i samnordisk anda bidra till fördjupad 
dialog som motverkar att negativa "vi-och-dom" känslor i gränsområdet får fäste. 
Hon föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunledningen i Strömstad tar 
initiativ till gemensam norsk/svensk överläggning och dialog, i till exempel 
Svinesundskommittens regi, om fördjupat gränssamarbete och hur det 
gemensamt ska utvecklas framåt, trots att Covid-19 epidemin fortsatt pågår, för 
att motverka att negativa och mentala "dom och vi" känslor mellan svenskar och 
norrmän i gränsområdet får fäste. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-24 § 113 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 av kommundirektören 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-04 § 108 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 106 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionen då det pågår ett arbete i motionens anda. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Diariet 
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 KS/2022-0257 

KF § 95 Redovisning av motioner 2022 

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 

Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2020-0099 2020-01-24 Motion om semestertia från 
Vänsterpartiet 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0442 2020-08-19 

Motion om initiativ till 
svensk/norsk överläggning om 
fördjupat gränssamarbete, i t.ex. 
Svinesundskommitténs regi, för att 
i samnordisk anda bidra till 
fördjupad dialog som motverkar att 
negativa "vi-och-dom"känslor i 
gränsområdet får fäste från 
Centerpartiet 

På väg till KS 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0490 2020-09-17 

Motion om sanering av 
Canningområdet, förstärkning av 
kajen samt byggande av bro från 
Liberalerna 

 

Uppdrag lagt 
till  kommundirektören 
2020-12-09 att bereda 
motionen och komma 
med förslag senast 2021-
04-09 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från 
kommundirektören 
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KS/2020-0507 2020-09-30 
Motion om trygghet för dem som 
rör sig i Strömstad från 
Moderaterna 

 

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Kommunstyrelsen 2020-
12-09 för yttrande. 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-0557 2020-10-29 
Motion om säker skolväg i Skee 
från Andreas Friedemann 
Hildebrand (KD) 

 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-0578 2020-11-09 
Motion om säker skolväg 
Östergatan 

 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-0620 2020-12-03 
Motion om återvinningscentralen 
2.0 från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0095 2021-01-22 
Motion om solceller på Pilen 5 från 
Miljöpartiet 

På väg till KS 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (58) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-21  
   
    

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

 

KS/2021-0161 2021-02-19 

Motion om att starta planering av 
ny idrottshall i Skee från 
Centerpartiet 

Påväg till KSAU 

Uppdrag lagt till kommun-
direktören 2021-04-21 att 
bereda motionen 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från 
kommundirektören? 

KS/2021-0229 2021-04-07 
Motion om bilfritt på skolgatanfrån 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-04-29 för 
beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0265 2021-04-28 

Motion om att etablera återbruk av 
byggmaterial i Strömstad från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-09-22 för 
beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0391 2021-07-08 

Motion om försköning av 
strandpromenaden 
Skeppsbroplatsen från Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-09-09 för 
beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0408 2021-08-18 
Motion om förmånscykel för 
anställda i Strömstads kommun 

Remitterad till 
kommundirektören 2021-
10-06 för beredning 

KS/2021-0418 2021-08-19 

Motion om Strömstads kommun 
och klimatrapporten IPCC 2021 
från Centerpartiet 

Remitterad till 
kommundirektören 2021-
10-06 för beredning 

KS/2021-0484 2021-09-30 
Motion om central badplats från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden och Strömstads 
Badanstalt 

KS/2021-0494 2021-10-05 

Motion om eget team till varje 
hemtjänsttagare samt 
anställningsvillkor från Liberalerna 

Remitterad till 
Socialnämnden 2021-11-
24 för yttrande 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47 (58) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-21  
   
    

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

 

KS/2021-0574 2021-11-15 
Motion om att införa rättvisa 
schemasystem i kommunen från 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till KS 2021-
12-16 för beredning 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2021-0575 2021-11-15 
Motion om att återinföra 
serviceteamet från Feministiskt 
Initiativ 

Remitterad till SN för 
beredning 2021-12-16 

KS/2021-0600 2021-11-30 Motion om hyrcyklar från 
Miljöpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2021-12-16 

KS/2021-0605 2021-12-02 

Motion om att ett 
Trygghetsboende planeras och 
byggs i centrala Strömstad från 
Liberalerna 

Remitterad till SN för 
beredning 2021-12-16 

KS/2021-0606 2021-12-02 

Motion om 
förtroendemannautbildning med 
syfte att stärka i 
förtroendemannarollen och säkra 
demokratiska processer från 
Centerpartiet 

Remitterad till 
kommunfullmäktiges 
presidie för beredning 
2021-12-16 

KS/2022-0096 2022-01-17 Motion om frukost i skolan från 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0123 2022-01-27 Motion om bostadsförsörjningen i 
kommunen från Centerpartiet 

Remitterad till 
Strömstadsbyggen för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0130 2022-01-28 Motion om tryggare skola från 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0131 2022-01-28 
Motion om att införa 
tvåpedagogssystem i Strömstads 
skolor från Feministiskt Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0132 2022-01-28 
Motion om gratis mensskydd i 
Strömstads skolor från Feministiskt 
Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0140 2022-02-01 Motion om Näringslivsstrategi 2032 
från Miljöpartiet 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-03-24 

Uppdrag lagt till kommun-
direktören 2022-04-13 att 
bereda motionen 

KS/2022-0141 2022-02-01 
Motion om digital utbildning för 
äldre från Rose-Marie Fagerberg, 
Kristdemokraterna 

Remitterad till SN för 
beredning 2022-03-24 
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KS/2022-0144 2022-02-02 
Motion om att undanröja 
planhinder för solceller från 
Miljöpartiet 

Remitterad till MBN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0168 2022-02-17 
Motion om att möjliggöra för 
laddning av elbilar via lyktstolpar 
från Centerpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0171 2022-02-21 
Motion om att energieffektivisera 
kommunens fastighetsbestånd från 
Moderaterna 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0196 2022-03-10 

Motion om att tillskapa 
grönområde/trädgård vid 
sjukhusfastigheten Pilen 5, med 
läge mot havet, från Centerpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0198 2022-03-11 Motion om solcellsparker i Skee 
från Vänsterpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0202 2022-03-14 
Motion om digitalisering av hamnar 
och parkeringsplatser från 
Liberalerna 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-04-28 

KS/2022-0253 2022-04-08 
Motion om solcellspark på 
Grandalen från Bengt Bivrin, 
Miljöpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-04-28 

KS/2022-0254 2022-04-08 
Motion om strandpromenad från 
Röudden till Surbrunn från Bengt 
Bivrin, Miljöpartiet 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-04-28 

KS/2022-0260 2022-04-13 
Motion om återbruka mera från 
Elisabeth Johansson och Åsa 
Torstensson, Centerpartiet 

  

  

Besvarade motioner sedan senaste rapporteringen 

KS/2018-0203 Motion om 6 timmars arbetsdag från Vänsterpartiet – Beslut KF 
2022-03-24 att avslå motionen. 

KS/2018-0584 Motion om 6 timmars arbetsdag från Feministiskt initiativ – Beslut 
KF 2022-03-24 att avslå motionen. 

KS/2019-0290 Motion om integrerad verksamhet för barn och dementa äldre – 
Beslut KF 201-11-18 att bifalla motionen på den punkten att vid planering av nytt 
särskilt boende ska möjligheterna för integrerad verksamhet för barn och äldre 
tas hänsyn till. 

KS/2020-0119 Motion om att anställa en jämställdhetsstrateg från Marielle Alvdal, 
Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2022-03-24 att avslå motionen. 
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KS/2020-0120 Motion om jämställdhetsintegrering från Marielle Alvdal, 
Feministiskt Initiativ  – Beslut KF 2022-03-24 att bifalla attsatsen att kommunen i 
alla fall där bakgrundsfakta i form av statistik behövs, tar fram könsuppdelad 
statistik. 

KS/2020-0140 Motion om att utreda möjligheten för Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter från Kristdemokraterna – Beslut KF 2021-12-16 att anse motionen 
besvarad. 

KS/2020-0240 Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i 
Strömstad som omfattas av gymnasielagen från feministiskt initiativ  – Beslut KF 
2021-11-18 att anse motionen besvarad. 

KS/2020-0361 Motion om ny väg till Beatebergsgården från Liberalerna – Beslut 
KF 2022-03-24 att bifalla motionen och att utföra projektet när medel beviljas 
i  kommande investeringsbudget. 

KS/2020-0372 Motion om Inkubator -utveckling istället för avveckling från 
Liberalerna – Beslut KF 2021-12-16 att anse motionen besvarad. 

KS/2020-0480 Motion om cykelplan utanför tätort från Bengt Bivrin, Miljöpartiet – 
Beslut KF 2022-03-24 att anse motionen besvarad. 

KS/2020-0518 Motion om att skapa alternativa undervisningsgrupper från 
Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2021-11-18 att anse motionen besvarad. 

KS/2020-0526 Motion om att Strömstads kommun, hos regeringen, ansöker om 
att på försök överta befogenheter och ekonomiska resurser från 
Arbetsförmedlingen för att möta den ökade arbetslöshet som nu lokalt följer i 
pandemins spår, från Centerpartiet – Beslut KF 2021-12-16 att anse motionen 
besvarad. 

KS/2020-0621 Motion om personalpaviljong vid Lokstallet från Liberalerna – 
Beslut KF 2021-11-18 att anse motionen besvarad. 

KS/2020-0623 Motion om iordningställande av Slipen från Liberalerna – Beslut KF 
2022-03-24 att anse motionen besvarad genom att beslut rörande Slipen är tagit i 
KF. 

KS/2021-0272 Motion om tillsättande av en demokratigrupp för kvalitetssäkring 
av demokratin från Vänsterpartiet – Beslut KF att bifalla motionen och utreda 
lämplig form för dialogmöten med lokala företrädare i kommundelarna. 

KS/2021-0337 Motion om Strömstad - besöksmål med en spännande 
Hällristningsresa genom kommunen från Centerpartiet – Beslut KF 2021-12-16 att 
anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-04 av kommunsekreterare Ulrika Haugland 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 127 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 108 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att notera informationen till protokollet.  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2022-0258 

KF § 96 Redovisning av medborgarförslagen 2022 

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 medborgar-
förslag som ej beretts färdigt 

Medborgarförslag – ej besvarade 

Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2021-0180 2021-03-02 
Medborgarförslag om 
kontinuitetsskogsbruk 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

KS/2021-0193 2021-03-09 

Medborgarförslag om 
säkrare gångväg och 
avlämningsplats vid 
Valemyrskolan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-03-30 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

KS/2021-0361 2021-06-18 

Medborgarförslag om att ge 
kommuninvånarna 
kontinuerlig information om 
förvaltningen av 
sjukhusfastigheten Pilen 5 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0368 2021-06-22 

Medborgarförslag om att 
skydda skog med höga 
naturvärden i Strömstads 
kommun 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 
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KS/2021-0395 2021-07-09 
Medborgarförslag om 
farthinder på Karlsgatan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0545 2021-11-02 

Medborgarförslag om att 
återinföra tjänsten 
Hemvaktmästaren 

Remitterad till 
Socialnämnden 2021-
11-18 för beredning 
och beslut. 

Inväntar svar från SN 

KS/2021-0621 2021-12-17 
Medborgarförslag om 
transporttjänst på Sydkoster 

Remitterad till 
Socialnämnden 2022-
02-24 för beredning 
och beslut. 

Inväntar svar från SN 

KS/2022-0211 2022-03-16 

Medborgarförslag om att 
göra om området vid 
Myrängsvägen till en äng för 
att främja den biologiska 
mångfalden 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2022-03-24 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

  

Besvarade medborgarförslag efter senaste redovisningen 

KS/2020-0217 Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Ånneröd – 
Hällestrand, Tekniska nämnden beslutat anse motionen besvarad. Anmält vid KD 
2022-01-25. 

KS/2020-0407 Medborgarförslag om badbrygga vid Skateparken, Strömsvattnet, 
Tekniska nämnden beslutat att anse medborgarförslagen besvarade i den del av 
förslagen som avser att det anläggs en ny badbrygga i Strömsvattnet då 
förvaltningen ska bereda motionen från Miljöpartiet om central badplats samt att 
avslå medborgarförslagen i den del av förslagen som avser att badbryggan på 
Tången tas bort. Anmält vid KF 2021-12-14. 

KS/2020-0567 Medborgarförslag om att förbättra kvaliteten på skol- och 
ålderdomshemsmaten, Barn- och utbildningsnämnden beslutat att anse 
medborgarförslaget besvarat. Anmält vid KF 2021-11-18. 

KS/2021-0065 Medborgarförslag om discgolfbana , KF beslutat att bifalla 
medborgarförslaget. 

KS/2021-0359 Medborgarförslag om att kommunen ska medverka till att 
återinföra Ronden för resor till och från större sjukhus. Kommunstyrelsen beslutat 
att anse medborgarförslaget besvarat. Anmält på KF 2021-12-16. 
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KS/2021-0362 Medborgarförslag om utökad jourverksamhet inom sjukvård i 
fastigheten Pilen 5. Kommunstyrelsens beslutat att anse medborgarförslaget 
besvarat. Anmält på KF 2021-12-16 

KS/2021-0385 Medborgarförslag om en strand vid Tångenbryggan. Tekniska 
nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget. Anmält på KF 2021-12-16 

KS/2021-0403 Medborgarförslag om ändring av taxan för trygghetslarm. KF 
beslutat att avslå medborgarförslaget.  

KS/2021-0544 Medborgarförslag om att byta ut ordet brukare i 
socialförvaltningens verksamhet. Socialnämnden beslutat avslå 
medborgarförslaget. Anmält på KF 2022-04-28. 

KS/2021-0563 Medborgarförslag om att kommunen ska behålla Crusellska och 
bygga om det till äldre-/mellanboende. Kommunstyrelsen beslutat avslå 
medborgarförslaget. Anmält på KF 2022-04-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 128 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 109 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2022-0301 

KF § 97 Granskning av verkställighet och redovisning 
av kommunfullmäktiges beslut 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur 
uppdrag fullgjorts.  
Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år 
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.  
 
Senaste redovisningen gjordes 2021-11-16. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2022-05-13. 
 
Redovisning 2022-05-13 
 

Diarienummer Ansvarig förvaltning Status Kommentar 
Dnr: KS/2016-0525 
Renovering simhall 

AB Strömstadslokaler ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
 

 

KS/2019-0029 
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter 

Tekniska ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
 

 

KS/2019-0051 
Ta fram översiktligt 
demokratiprogram fram till 
2022 

Kommunfullmäktiges presidie ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
 

 

KS/2020-0065 
Söka permutation av ett 
antal mindre fonder 

Kommundirektören ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0410 
Försälja del av fastigheten 
Valbäck 1:14 

Tekniska  ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

. 
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KS/2020-0234 
Översyn av kommunens 
olika besöksmål 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0241 
Utvärdera och systematisera 
integrationsarbetet 

Socialnämnden ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2021-0474  
Övergripande strategi för att 
tillvarata solenergi i de 
aktuella områden, inklusive 
fastigheter, som 
kommunkoncernen råder 
över 

Tekniska nämnden ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 

KS/2021-0562 
Koldioxidbudget 

Kommunstyrelsen ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2021-0189 
Planering av ny gymnastiksal i 
Skee 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 
 

KS/2020-0361 
Ny väg till Beatebergsgården 

Tekniska nämnden ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 

KS/2021-0272 
Utredning om lämplig form 
för dialogmöten med lokala 
företrädare 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-13 av kommunsekreteraren 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-25 § 139 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 110 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56 (58) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-21  
   
    

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

 

 

 KS/2022-0120 

KF § 98 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera anmälningsärendet till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärende: 

1. Revisionens granskning av kommunens kompetensförsörjning, KS/2021-0635 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera anmälningsärendet till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2022-0224 

KF § 99 Allmän politisk-ekonomisk debatt 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera debatten till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamöterna har en allmän politisk-ekonomisk debatt. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2022-0399 

KF § 100 Flaggning med jubileumsflaggan "Strömstad 
350 år" 

Kommunfullmäktiges beslut 
att alla får flagga med jubileumsflaggan och tidigare framtagna Strömstadflagga i 
Strömstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden uppger att kommunen tagit fram en flagga till ära av att Strömstad 
fyller 350 år. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att alla får flagga med 
jubileumsflaggan och tidigare framtagna Strömstadflagga i Strömstads kommun. 

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

Beslutet skickas till 
TN diarie 
Webbmaster 
Diariet 


	KF § 69 Avsägelse som ersättare i styrelsen för AB Strömstad Badanstalt från Daniel Ödlund (MP)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	KF § 70 Medborgarförslag om läkarintyg vid färdtjänst
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 71 Fråga till Barn- och utbildningsnämndens ordförande från Sandra Andersson (L)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	KF § 72 Motion om kontaktpersoner för ensamma och äldre i Strömstads kommun från Rose-Marie Fagerberg, Kristdemokraterna
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 73 Motion om lekplatser för alla från Mette H Johansson med flera, Liberalerna
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 74 Motion om kommunala åtgärder emot eftervåld från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 75 Motion om att utlysa klimatnödläge från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 76 Motion om ett skyltfönster för Strömstad från Tore Lomgård och Elisabeth Johansson, Centerpartiet
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 77 Motion om Slipens fortlevnad från Sven Nilsson och Mattias Gustafsson, Sverigedemokraterna
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 78 Motion om att binda samman Canning och Surbrunn från John Johansson, Sven Nilsson och Mattias Gustafsson, Sverigedemokraterna
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 79 Medfinansieringsavtal cirkulation vid Daftö, väg 1029 och 1030
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 80  Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - exploateringsavtal
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 81 Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - detaljplan
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 82 Exploateringsavtal för detaljplan på Stensvik, del av Kungbäck 1:38 m fl
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutet skickas till

	KF § 83 Detaljplan på Stensvik, del av Kungbäck 1:38 m fl
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 84 Ändring av plan- och bygglovstaxan för solceller på tak eller fasad
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutet skickas till

	KF § 85 Avfallsföreskrifter
	Kommunfullmäktiges beslut
	Protokollsanteckning
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	KF § 86 Revidering av riktlinjer för markanvisningar
	Kommunfullmäktiges beslut
	Reservationer och särskilda uttalanden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat

	Beslutet skickas till

	KF § 87 Arbetsmiljöuppgifter – delegering och rutin för uppföljning
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 88 Revidering av Socialnämndens taxa
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 89 Riktlinjer för exploateringsredovisningen
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 90 Reglemente för intern styrning och kontroll
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 91 Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet väst
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 92 Årsredovisning 2021 samt beslut om ansvarsfrihet - Tolkförmedling Väst
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 93 Svar på - Motion om solceller på Pilen 5 från Bengt Bivrin, Miljöpartiet
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 94 Svar på - Motion om initiativ till svensk/norsk överläggning om fördjupat gränssamarbete, i t.ex. Svinesundskommitténs regi, för att i samnordisk anda bidra till fördjupad dialog som motverkar att negativa "vi-och-dom"känslor i gränsområdet få...
	Kommunfullmäktiges beslut
	Beslutsmotivering
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 95 Redovisning av motioner 2022
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 96 Redovisning av medborgarförslagen 2022
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 97 Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2022
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 98 Anmälningsärenden
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 99 Allmän politisk-ekonomisk debatt
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutet skickas till

	KF § 100 Flaggning med jubileumsflaggan "Strömstad 350 år"
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till


