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Kommunfullmäktige 2019-12-04 Ärende: KS/2019-0373

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Datum: Torsdag 2019-12-12
Tid: 17.30–19.30
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

OBS! Kommunfullmäktige börjar 17:30

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering onsdagen den 18 december kl 15.00
Kl 19.30 – Sång av kulturskolan
Kl 20.00 - Julavslutning

Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Eventuell allmänhetens fråga

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

KS/2019-0662

3 Frågestund

4 Begäran om justerat driftbidrag för AB 
Strömstads Badanstalt

KS/2019-0605

5 Begäran om ytterligare investeringsmedel från 
Tekniska nämnden

KS/2019-0600

6 Detaljplan för del av KORSNÄS 2:6 m fl KS/2019-0172

7 Taxor kulturverksamhet 2020 KS/2019-0610

8 Taxor fritidsverksamhet 2020 KS/2019-0611

9 Reviderade riktlinjer för stöd till föreningar och 
arrangemang

KS/2019-0445

10 Revidering av reglemente för Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala 
handikapprådet

KS/2019-0592

11 Svar på - Motion om byte av namn på 
"Kommunala Handikapp- och pensionärsrådet" 
från Feministiskt Initiativ

KS/2019-0223

12 Svar på - Medborgarförslag om utökat uppdrag 
för räddningstjänsten

KS/2018-0528

ulhaug01
Markering
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Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

13 Svar på - Medborgarförslag om att utse och 
hylla olika pristagare

KS/2019-0104

14 Redovisning av medborgarförslagen 2019 KS/2019-0321

15 Redovisning av motioner 2019 KS/2019-0320

16 Granskning av verkställighet och redovisning av 
kommunfullmäktiges beslut 2019

KS/2019-0634

17 Anmälningsärende: 

Ronnie Brorsson
ordförande

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
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Ledamöter Ersättare
Kent Hansson (S)
Mikael Cederbratt (M), 2:e vice ordförande
Mattias Gustafsson (SD)
Lars Tysklind (L)
Åsa Torstensson (C)
Lena Martinsson (S)
Muhyettin Aslan (KD)
Ronnie Brorsson (S), Ordförande
Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Fredrik Eriksson (SD)
Lars Åke Karlgren (V)
Marie Rask (S)
Karla Valdivieso (MP)
Kerstin Karlsson (L)
Jörgen Molin (M)
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande
Ulf Johansson (SD)
Marielle Alvdal (FI)
Helene Andersson Novela (S)
Dag Wersén (M)
Mette H Johansson (L)
Anna-Lena Carlsson (C)
Anders Ekström (KD)
Bengt Simonsson Fröjd (S)
Morgan Gustafsson (SD)
Merry Johansson (S)
Bengt-Göran Bergstrand (M)
Mia Öster (V)
Leif Andersson (S)
Hans-Robert Hansson (L)
John Johansson (SD)
Bengt Bivrin (MP)
Simone Fischer (M)
Ligia Morales Ahlgren (S)
David Holgersson (KD)
Sven Nilsson (SD)
Lena Sundberg (S)
Elisabeth Johansson (C)
Tore Lomgård (C)

Lars Erik Kristiansen (M)
Eva Borg (M)
Ola Persson (M)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Elin Douglasson (C)
Helena  L´Estrade (L)
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Andreas Friedemann Hildebrand (KD)
Johanna Ekeroth (S)
Rolf Pettersson (S)
Olle Westling (S)
Petra Hedström (S)
Besnik Obertinca (S)
Stellan Nilsson (V)
Kerstin Eriksson (V)
Andreas Nikkinen (MP)
Anders Karlsson (MP)
Sanja Lilli Gohlke (SD)
Eugenia Eriksson (SD)
Gunnel Nordberg Carlsson (SD)
Linda Nordin (FI)
Joar Alvdal (FI)
Sandra Andersson (L)
Rolf Rask (S)
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

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

KS/2019-0662

KF § 237 Medborgarförslag om att kommunen köper 
eller använder befintliga bostäder för att 
hyra ut till lärare som kan tänka sig att jobba 
i Strömstad

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktige
att överlämna medborgarförslaget till AB Strömstadsbyggen för beredning och 
beslut.

Delegation ges till AB Strömstadsbyggen att besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att 
kommunen köper eller använder redan befintliga bostäder för att hyra ut till 
lärare som kan tänka sig att jobba i Strömstad.

Beslutet skickas till
Medborgaren
Strömstadsbyggen
Diariet

Ärende
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

KS/2019-0605

KS § 160 Begäran om justerat driftbidrag för AB 
Strömstads Badanstalt

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att täcka ett eventuellt underskott i AB Strömstad Badanstalt med maximalt 1 000 
000 kronor av budgeterade medel i kommunens finansförvaltning för 2020.

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Eriksson (SD) och Mikael Cederbratt (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Badanstalten har de senaste åren gått med underskott på ordinarie drift och 
kommunen har tidigare på begäran tillskjutit medel för att tillförsäkra fortsatt 
drift. Senast i september beslöt KS att bidra med 700 tkr för att täcka 
underskottet för 2019.

Kommunen kommer med all säkerhet under 2020 att få tillskjuta ytterligare 
medel för oförändrad fortsatt drift och på lite längre sikt kvarstår problembilden. 

För att kunna bibehålla sina öppettider på simhallen, samt servicenivå på 
friskvårdsverksamheten under 2020 bedöms bolaget behöva 1000 tkr för att täcka 
underskott i simhallsdriften. Budgeterat underskott för enbart simhallen under 
2020 är 2106 tkr.  

Bolagets styrelse kan inte fastställa en negativ budget för 2020 om inte ägaren 
åtar sig att täcka underskottet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Carsten Sörlie
Skrivelse av badbolagets VD och ordförande
Tjänsteskrivelse från badbolagets VD och ordförande
Budget 2020 för AB Strömstad Badanstalt
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-13 § 259

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att täcka ett eventuellt underskott i AB Strömstad Badanstalt med maximalt 1 000 
000 kronor av budgeterade medel i kommunens finansförvaltning för 2020.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Cederbratt (M) yrkar att komplettera ägardirektivet med att poängtera för 
styrelsen att värdera de förslag som finns för att hålla budget samt att värdera 
alternativ att driva badhusets verksamhet i annan form än bolagsform.

ärende
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

Fredrik Eriksson (SD) yrkar att kommunstyrelsen uppmanar AB Strömstad 
badanstalt att vidta åtgärder för att minska underskottet.

Marielle Alvdal (FI) yrkar att AB Strömstads Badanstalt under första halvåret 2020 
ser över alla besparingsmöjligheter, inklusive kortare öppettider, och att det gör 
allt i sin makt för att få en budget i balans.

Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar med instämmande från Mats Granberg (S) och 
Helena L´Estrade (L) bifall till arbetsutskottets förslag.

Ajourniering
Ordföranden begär ajounering av mötet för överläggning mellan 16.45-16.55

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
förslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Fredrik Erikssons 
förslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mikael Cederbratts 
förslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-13

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

KS/2019-0605

KSau § 259 Begäran om justerat driftbidrag för AB 
Strömstads Badanstalt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att täcka ett eventuellt underskott i AB Strömstad Badanstalt med maximalt 1 000 
000 kronor av budgeterade medel i kommunens finansförvaltning för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Badanstalten har de senaste åren gått med underskott på ordinarie drift och 
kommunen har tidigare på begäran tillskjutit medel för att tillförsäkra fortsatt 
drift. Senast i september beslöt KS att bidra med 700 tkr för att täcka 
underskottet för 2019.

Kommunen kommer med all säkerhet under 2020 att få tillskjuta ytterligare 
medel för oförändrad fortsatt drift och på lite längre sikt kvarstår problembilden. 

För att kunna bibehålla sina öppettider på simhallen, samt servicenivå på 
friskvårdsverksamheten under 2020 bedöms bolaget behöva 1000 tkr för att täcka 
underskott i simhallsdriften. Budgeterat underskott för enbart simhallen under 
2020 är 2106 tkr.  

Bolagets styrelse kan inte fastställa en negativ budget för 2020 om inte ägaren 
åtar sig att täcka underskottet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Carsten Sörlie
Skrivelse av badbolagets VD och ordförande
Tjänsteskrivelse från badbolagets VD och ordförande
Budget 2020 för AB Strömstad Badanstalt

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att täcka ett eventuellt underskott i AB Strömstad Badanstalt med maximalt 1 000 
000 kronor av budgeterade medel i kommunens finansförvaltning för 2020.

Beslutet skickas till
AB Strömstad Badhusanstalt
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2019-11-13 Ärende: KS/2019-0605
KS - Ekonomiavdelning

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Begäran om justerat driftbidrag för AB Strömstads Badanstalt

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att täcka ett eventuellt underskott i AB Strömstad Badanstalt med maximalt 1 000 
000 kronor av budgeterade medel i kommunens finansförvaltning för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Badanstalten har de senaste åren gått med underskott på ordinarie drift och 
kommunen har tidigare på begäran tillskjutit medel för att tillförsäkra fortsatt 
drift. Senast i september beslöt KS att bidra med 700 tkr för att täcka 
underskottet för 2019.

Kommunen kommer med all säkerhet under 2020 att få tillskjuta ytterligare 
medel för oförändrad fortsatt drift och på lite längre sikt kvarstår problembilden. 

För att kunna bibehålla sina öppettider på simhallen, samt servicenivå på 
friskvårdsverksamheten under 2020 bedöms bolaget behöva 1000 tkr för att täcka 
underskott i simhallsdriften. Budgeterat underskott för enbart simhallen under 
2020 är 2106 tkr.  

Bolagets styrelse kan inte fastställa en negativ budget för 2020 om inte ägaren 
åtar sig att täcka underskottet.

Beslutsunderlag
Budget 2020 för AB Strömstad Badanstalt

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
AB Strömstad Badhusanstalt
Ekonomiavdelningen







Resultat 20190830 Budget 2020

Drift idrottanläggningar

Intäkter

Avtal Lionshov/Strömsvallen 1122 1684

Driftsavtal Aktvitetshallen 400 600

Namnsponsor/Påsprojekt 433 650

Extern uthyrning 66 0

Reklam 0 0

Kostnader

Personal -1633 -2530

Förbrukningmaterial -330 -450

Avskrivningar 0

Resultat 58 -46

Simhall och kallbadhus

Intäkter

Simundervisning 333 500

Entrébiljetter och badkort 1151 2150

Livsmedel 125 200

Kallbadhuset 119 145

Kostnader

Hyra -793 -1200

Personal -1870 -3150

Inköp varor -119 -190

Övriga rörelskostnader -315 -500

Avskrivningar -61 -61

-1430 -2106

Gym och gruppträning

Intäkter

Gymkort och pt 2761 4150

Lokalhyra -396 -594

Personalkostnader -1125 -1800

Övriga rörelskostander -472 -720

Avskrivningar -46 -50

Leasing/hyra inventarier 0 -250

722 736

Totalt

Drift idrottanläggningar 58 -46

Simhall och kallbadhus -1430 -2106

Gym och gruppträning 722 736

Driftstöd simhallen 333 500

Resultat -317 -916



Nollbudget med konsekvensbeskrivning

Öppettider simhall

Måndag 06.30-08.00 13.00-19.30 -5

Tisdag 06.30-08.00 13.00-19.00 -5

Onsdag Stängt Stängt -12,5

Torsdag 06.30-08.00 13.00-16.00 -8

Fredag 13.00-19.00 -5

Lördag Stängt -8

söndag Stängt -5

Förkortad öppettid totalt -48,5 Stänger 65% tiden

Simhall och kallbadhus

Intäkter

Driftstöd kommun 333 500

Simundervisning 333 500

Entrébiljetter och badkort 1151 1540 För att klara denna intäckt måste vi göra antagandet att 50% av dom som tidigare

Livsmedel 125 185 besökt oss på numera stängd tid väljer att besöka oss på annan tid.

Kallbadhuset 119 145

Kostnader

Hyra -793 -1200

Personal -1870 -2090 Minskade öppettider samt ett ökat antal timmar per vecka med

Inköp varor -119 -175  endast en personal vilket leder till försämrad badsäkerhet.

Övriga rörelskostnader -315 -280 Slutar köpa extern städ

Avskrivningar -61 -61

-1097 -936

Gym och gruppträning

Intäkter

Gymkort och pt 2761 4000 Bedömmer att intäkterna minskar eftersom produkten försämras.



Lokalhyra -396 -594

Personalkostnader -1125 -1725 Minskar bemanningen kvällstid

Övriga rörelskostander -472 -600 Bedömmer att kostnaderna för attt hålla igång gammal utrustning ökar.

Avskrivningar -46 -65 Ingen investering i träningsredskap

0

722 1016

Totalt

Drift idrottsanläggningar -46

Simhall och kallbadhus -936

Gym och gruppträning 1016

Resultat 34



Öppettider simhallen    

Måndag 06.30-19.30  

Tisdag 06.30-19.00   

Onsdag 06.30-19.00   

Torsdag 06.30-18.00 

Fredag 08.00-19.00 

Lördag 08.00-16.00 

Söndag 12.00-17.00 

 

Utanför dessa tider nyttjas bassängen 2h till vattenträning och 9h av 

simföreningen. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

KS/2019-0600

KS § 176 Begäran om ytterligare investeringsmedel 
från Tekniska

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att begära ytterligare 12 000 000 kr, i tillägg till redan beslutat budget (9 000 000 
kr) under 2020 avseende färjeläget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-27 § 24

 att anta investeringsavtalet som är undertecknat av Color Line
 att anta investeringsavtalet som är undertecknat av Fjord Line
 att bevilja investeringsmedel för anpassning och uppgradering av

infrastrukturen på färjeläget med 127 250 000 kronor.

Kommunfullmäktige hade tidigare, 2017-11-23 § 141, beviljat 20 000 000 kr. 
Totalt behövdes 147 250 000 kr varav 3 255 000 är kommunala investeringar och 
överskjutande 143 995 000 omfattas av investeringsavtalen.

I de med rederierna tecknade investeringsavtalen framgår att den slutgiltiga 
investeringskostnaden kommer att justeras till den faktiska kostnaden när den 
föreligger vid färdigställd entreprenad samt att rederierna fullt ut ska täcka 
investeringskostnaderna för anpassning och uppgradering av färjeläget.

Löpande kostnadsuppföljning sker en gång per månad på möten mellan 
kommunen, Skanska och rederierna.

Tekniska nämnden och dess arbetsutskott har fortlöpande informerats om 
kostnadsutvecklingen för projektet. När Tekniska nämnden 2019-09-09 § 67 
beslutade att överlämna upprättat budgetförslag till kommunstyrelsen fanns inte 
tillräckligt underlag för att bedöma den totala kostnadsbilden för färdigställandet 
av färjeläget. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-13 § 52 att 5 000 000 kr av de i 
kommunfullmäktige2018-03-27 § 24 beviljade investeringsmedlen för Färjeläget 
(projekt 81618) används till akut reparation av Strandpromenaden (projekt 
80819).

Under Skanskas pågående entreprenad har de budgeterade kostnaderna ökat 
med 16 miljoner kronor. Pålningen har blivit dyrare och det har tillkommit 
kostnader som inte gick att överblicka när budgeten upprättades under mars 
2018.

För att slutföra anpassningen och uppgraderingen av färjeläget under 2020 
behöver förvaltningen ytterligare investeringsmedel. Dels de 5 000 000 kr som 
omfördelats till akut reparation av Strandpromenaden och dels de 16 000 000 kr i 
ökade kostnader. Totalt begärs 21 000 000 kr.

ärende
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-23 av Niclas Samuelsson
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2019-10-07 § 71
Tjänsteskrivelse 2019-11-06 av Carsten Sörlie

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att återföra till färjeläget de 5 000 000 kr som KS (2019-03-13, KS § 52) beslutade 
överföra till akut reparation av Strandpromenaden i 2019 samt

att begära ytterligare 7 000 000 kr, i tillägg till redan beslutat budget (9 000 000 
kr) under 2020. 

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden föreslår att begära ytterligare 12 000 000 kr, i tillägg till redan 
beslutat budget (9 000 000 kr) under 2020 avseende färjeläget.

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

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

KS/2019-0600

KSau § 275 Begäran om ytterligare investeringsmedel 
från Tekniska

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att återföra till färjeläget de 5 000 000 kr som Kommunstyrelsen 2019-03-13 52 
beslutade överföra till akut reparation av Strandpromenaden i 2019 samt

att begära ytterligare 7 000 000 kr, i tillägg till redan beslutat budget (9 000 000 
kr) under 2020. 

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-27 § 24

 att anta investeringsavtalet som är undertecknat av Color Line
 att anta investeringsavtalet som är undertecknat av Fjord Line
 att bevilja investeringsmedel för anpassning och uppgradering av 

infrastrukturen på färjeläget med 127 250 000 kronor.

Kommunfullmäktige hade tidigare, 2017-11-23 § 141, beviljat 20 000 000 kr. 
Totalt behövdes 147 250 000 kr varav 3 255 000 är kommunala investeringar och 
överskjutande 143 995 000 omfattas av investeringsavtalen.

I de med rederierna tecknade investeringsavtalen framgår att den slutgiltiga 
investeringskostnaden kommer att justeras till den faktiska kostnaden när den 
föreligger vid färdigställd entreprenad samt att rederierna fullt ut ska täcka 
investeringskostnaderna för anpassning och uppgradering av färjeläget.

Löpande kostnadsuppföljning sker en gång per månad på möten mellan 
kommunen, Skanska och rederierna.

Tekniska nämnden och dess arbetsutskott har fortlöpande informerats om 
kostnadsutvecklingen för projektet. När Tekniska nämnden 2019-09-09 § 67 
beslutade att överlämna upprättat budgetförslag till kommunstyrelsen fanns inte 
tillräckligt underlag för att bedöma den totala kostnadsbilden för färdigställandet 
av färjeläget. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-13 § 52 att 5 000 000 kr av de i 
kommunfullmäktige 2018-03-27 § 24 beviljade investeringsmedlen för Färjeläget 
(projekt 81618) används till akut reparation av Strandpromenaden (projekt 
80819).

Under Skanskas pågående entreprenad har de budgeterade kostnaderna ökat 
med 16 miljoner kronor. Pålningen har blivit dyrare och det har tillkommit 
kostnader som inte gick att överblicka när budgeten upprättades under mars 
2018.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

För att slutföra anpassningen och uppgraderingen av färjeläget under 2020 
behöver förvaltningen ytterligare investeringsmedel. Dels de 5 000 000 kr som 
omfördelats till akut reparation av Strandpromenaden och dels de 16 000 000 kr i 
ökade kostnader. Totalt begärs 21 000 000 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-23 av Niclas Samuelsson
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2019-10-07 § 71
Tjänsteskrivelse 2019-11-06 av Carsten Sörlie

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att återföra till färjeläget de 5 000 000 kr som Kommunstyrelsen 2019-03-13 52 
beslutade överföra till akut reparation av Strandpromenaden i 2019 samt

att begära ytterligare 7 000 000 kr, i tillägg till redan beslutat budget (9 000 000 
kr) under 2020. 

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2019-11-06 Ärende: KS/2019-0600
KS - Ekonomiavdelning

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Begäran om ytterligare investeringsmedel från Tekniska

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att återföra till färjeläget de 5 000 000 kr som KS (2019-03-13, KS § 52) beslutade 
överföra till akut reparation av Strandpromenaden i 2019            

samt

att begära ytterligare 7 000 000 kr, i tillägg till redan beslutat budget (9 000 000 
kr) under 2020. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-27 (KF § 24)

 att anta investeringsavtalet som är undertecknat av Color Line
 att anta investeringsavtalet som är undertecknat av Fjord Line
 att bevilja investeringsmedel för anpassning och uppgradering av 

infrastrukturen på färjeläget med 127 250 000 kronor.

Kommunfullmäktige hade tidigare, 2017-11-23 KF § 141, beviljat 20 000 000 kr. 
Totalt behövdes 147 250 000 kr varav 3 255 000 är kommunala investeringar och 
överskjutande 143 995 000 omfattas av investeringsavtalen.

I de med rederierna tecknade investeringsavtalen framgår att den slutgiltiga 
investeringskostnaden kommer att justeras till den faktiska kostnaden när den 
föreligger vid färdigställd entreprenad samt att rederierna fullt ut ska täcka 
investeringskostnaderna för anpassning och uppgradering av färjeläget.

Löpande kostnadsuppföljning sker en gång per månad på möten mellan 
kommunen, Skanska och rederierna.

Tekniska nämnden och dess arbetsutskott har fortlöpande informerats om 
kostnadsutvecklingen för projektet. När Tekniska nämnden 2019-09-09 beslutade, 
TN § 67, att överlämna upprättat budgetförslag till kommunstyrelsen fanns inte 
tillräckligt underlag för att bedöma den totala kostnadsbilden för färdigställandet 
av färjeläget.

2019-03-13 beslutade (KS § 52) kommunstyrelsen att 5 000 000 kr av de i KF § 24 
beviljade investeringsmedlen för Färjeläget (projekt 81618) används till akut 
reparation av Strandpromenaden (projekt 80819).



2 (2)

2019-11-06 Ärende: KS/2019-0600

Under Skanskas pågående entreprenad har de budgeterade kostnaderna ökat 
med 16 milj kronor. Pålningen har blivit dyrare och det har tillkommit kostnader 
som inte gick att överblicka när budgeten upprättades under mars 2018.

För att slutföra anpassningen och uppgraderingen av färjeläget under 2020 
behöver förvaltningen ytterligare investeringsmedel. Dels de 5 000 000 kr som 
omfördelats till akut reparation av Strandpromenaden och dels de 16 000 000 kr i 
ökade kostnader. Totalt begärs 21 000 000 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse TN/2019-0281
Protokollsutdrag TN § 71

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Klicka eller tryck här för att ange text.



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2019-10-07

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2019-0281

TN § 71 Färjeläget begäran om ytterligare 
investeringsmedel, kompletterande tillägg till 
tekniska nämndens mål och budgetbeslut 

Tekniska nämndens beslut
att göra kompletterande tillägg till TN § 67 2019-09-09 med återförande av de 
5 000 000 kr som KS (2019-03-13, KS § 52) beslutade överföra till akut reparation 
av Strandpromenaden samt

att begära ytterligare 7 000 000 kr, totalt 16 000 000 kr under 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-27 (KF § 24)

att anta investeringsavtalet som är undertecknat av Color Line

att anta investeringsavtalet som är undertecknat av Fjord Line

att bevilja investeringsmedel för anpassning och uppgradering av infrastrukturen 
på färjeläget med 127 250 000 kronor.

Kommunfullmäktige hade tidigare, 2017-11-23 KF § 141, beviljat 20 000 000 kr. 
Totalt behövdes 147 250 000 kr varav 3 255 000 är kommunala investeringar och 
överskjutande 143 995 000 omfattas av investeringsavtalen.

I de med rederierna tecknade investeringsavtalen framgår att den slutgiltiga 
investeringskostnaden kommer att justeras till den faktiska kostnaden när den 
föreligger vid färdigställd entreprenad samt att rederierna fullt ut ska täcka 
investeringskostnaderna för anpassning och uppgradering av färjeläget.

Löpande kostnadsuppföljning sker en gång per månad på möten mellan 
kommunen, Skanska och rederierna.

Tekniska nämnden och dess arbetsutskott har fortlöpande informerats om 
kostnadsutvecklingen för projektet. När Tekniska nämnden 2019-09-09 beslutade, 
TN § 67, att överlämna upprättat budgetförslag till kommunstyrelsen fanns inte 
tillräckligt underlag för att bedöma den totala kostnadsbilden för färdigställandet 
av färjeläget.

2019-03-13 beslutade (KS § 52) kommunstyrelsen att 5 000 000 kr av de i KF § 24 
beviljade investeringsmedlen för Färjeläget (projekt 81618) används till akut 
reparation av Strandpromenaden (projekt 80819).

Under Skanskas pågående entreprenad har de budgeterade kostnaderna ökat 
med 16 milj kronor. Pålningen har blivit dyrare och det har tillkommit kostnader 
som inte gick att överblicka när budgeten upprättades under mars 2018.

För att slutföra anpassningen och uppgraderingen av färjeläget under 2020 
behöver förvaltningen ytterligare investeringsmedel. Dels de 5 000 000 kr som 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2019-10-07

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

omfördelats till akut reparation av Strandpromenaden och dels de 16 000 000 kr i 
ökade kostnader. Totalt begärs 21 000 000 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av hamnchef Niclas Samuelsson 2019-09-23

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att göra kompletterande tillägg till TN § 67 2019-09-09 med återförande av de 
5 000 000 kr som KS (2019-03-13, KS § 52) beslutade överföra till akut reparation 
av Strandpromenaden samt

att begära ytterligare 16 000 000 kr.

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att göra kompletterande tillägg till TN § 67 2019-09-09 med återförande av de 
5 000 000 kr som KS (2019-03-13, KS § 52) beslutade överföra till akut reparation 
av Strandpromenaden samt

att begära ytterligare 16 000 000 kr.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Ulf Gustafsson (S) föreslår att andra att-satsen ändras till att begära 
ytterligare 7 000 000 kr, totalt 16 000 000 kr under 2020, då 9 000 000 kr ingår i 
Tekniska nämndens budgetbeslut 2019-09-09 § 67.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition eget förslag och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Carsten Sörlie
Controller Charlotta Björkman
Hamnchef Niclas Samuelsson
Akten
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Tekniska förvaltningen 2019-09-23 Dnr: TN/2019-0281

Hamnavdelningen

Niclas Samuelsson, 0526-194 24

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379

Besöksadress: Ringvägen 114 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405

Färjeläget begäran om ytterligare investeringsmedel, 
kompletterande tillägg till tekniska nämndens  mål och 
budgetbeslut § 67 2019-09-09

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott att 
föreslå tekniska nämnden besluta

att göra kompletterande tillägg till TN § 67 2019-09-09 med 

- Återförande av de 5 000 000 kr som KS (2019-03-13, KS § 52) 
beslutade överföra till akut reparation av Strandpromenaden

- Begära ytterligare 16 000 000 kr 

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20180327 (KF § 24)

- att anta investeringsavtalet som är undertecknat av Color Line

- att anta investeringsavtalet som är undertecknat av Fjord Line

- att bevilja investeringsmedel för anpassning och uppgradering 
av infrastrukturen på färjeläget med 127 250 000 kronor

KF hade tidigare, 2017-11-23 KF § 141, beviljat 20 000 000 kr. 
Totalt behövdes 147 250 000 kr varav 3 255 000 är kommunala 
investeringar och överskjutande 143 995 000 omfattas av 
investeringsavtalen. 

I de med rederierna tecknade investeringsavtalen framgår att den 
slutgiltiga investeringskostnaden kommer att justeras till den faktiska 
kostnaden när den föreligger vid färdigställd entreprenad samt att 

Tekniska nämndens arbetsutskott
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Tekniska förvaltningen 2019-09-23 Dnr: TN/2019-0281

Hamnavdelningen

rederierna fullt ut ska täcka investeringskostnaderna för anpassning 
och uppgradering av färjeläget.

Löpande kostnadsuppföljning sker en gång per månad på möten 
mellan kommunen, Skanska och rederierna.

Tekniska nämnden och dess arbetsutskott har fortlöpande informerats 
om kostnadsutvecklingen för projektet. När Tekniska nämnden 2019-
09-09 beslutade, TN § 67, att överlämna upprättat budgetförslag till 
kommunstyrelsen fanns inte tillräckligt underlag för att bedöma den 
totala kostnadsbilden för färdigställandet av färjeläget.

2019-03-13 beslutade (KS § 52) kommunstyrelsen att 5 000 000 kr 
av de i KF § 24 beviljade investeringsmedlen för Färjeläget (projekt 
81618) används till akut reparation av Strandpromenaden (projekt 
80819).

Under Skanskas pågående entreprenad har de budgeterade 
kostnaderna ökat med  16 milj kronor. Pålningen har blivit dyrare och 
det har tillkommit kostnader som inte gick att överblicka när 
budgeten upprättades under mars 2018.

För att slutföra anpassningen och uppgraderingen av färjeläget under 
2020 behöver förvaltningen ytterligare investeringsmedel. Dels de 
5 000 000 kr som omfördelats till akut reparation av 
Strandpromenaden och dels de 16 000 000 kr i ökade kostnader. 
Totalt begärs 21 000 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av hamnchef Niclas Samuelsson 2019-09-23
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Tekniska förvaltningen 2019-09-23 Dnr: TN/2019-0281

Hamnavdelningen

Niclas Samuelsson

Hamnavdelningen

0526-194 24

niclas.samuelsson@stromstad.se

 

 

 

 

Beslutet skickas till

Klicka här för att ange text.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

KS/2019-0172

KS § 154 Detaljplan för del av KORSNÄS 2:6 m fl

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 att antaga detaljplan för del av Korsnäs 2:6 m fl, daterad 2019-07-15, reviderad 
2019-10-01.

Sammanfattning av ärendet
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2019-10-10, §181.

Exploateringsavtal krävs ej i denna detaljplan.

Planförslaget innebär att tio villatomter kan skapas och säljas via den kommunala 
tomtkön.

Jessica Wellington Hallström ställde vid kommunfullmäktige den 24 oktober 2019 
frågan Vad är viktigast, att fylla kvoten för tillskapande av nya tomter eller, att det 
blir bra tomter i en trivsam miljö där man vill bo året om?. Kommunfullmäktige 
beslutade att ta med sig frågan i det fortsatta planarbetet på fastigheten Korsnäs 
2:6 med flera. Då planen ligger för antagande kompletteras ärendet med hennes 
synpunkter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-06 § 257
Plankarta med bestämmelser, daterad 2019-07-15, reviderad 2019-10-01
Planbeskrivning, daterad 2019-07-15, reviderad 2019-10-01
Samrådsredogörelse, daterad 2019-06-13
Granskningsutlåtande, daterad 2019-10-01
Tjänsteskrivelse till MBN, daterad 2019-10-01
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-10-10 § 181
Allmänhetens fråga från Jessica Wellington Hallström

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att antaga detaljplan för del av Korsnäs 2:6 m fl, daterad 2019-07-15, reviderad 
2019-10-01.

Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Torstensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

ärende
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (46) 
 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-10-10  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-196 90 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 Dnr MBN-2015-1729 

MBN § 181 Del av Korsnäs 2:6 m fl - detaljplan 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att godkänna planhandlingarna 

att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutsmotivering 
Framtagandet av en detaljplan regleras i 5 kap plan- och bygglagen. Enligt 5 kap 
11 § och 18 § PBL ska kommunen genomföra ett samråd och därefter låta planen 
granskas. 

Planförslaget var utsänt för samråd under vinter 2018 och granskning under 
sommaren 2019. Under samråd och granskning har statliga myndigheter, 
remissinstanser och sakägare lämnat synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen har 
meddelat att de kan komma att ta in planen för prövning. Efter granskningen har 
därför den geotekniska utredningen kompletterats och planbeskrivningen har 
reviderats med avseende på synpunkterna från Statens Geotekniska Institut och 
Länsstyrelsen. 
Detaljplanen kan därför lämnas över till kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Den fördjupade översiktsplanen för Södra kustområdet anger att ett av 
kommunens mål är att ge förutsättningar för att människor skall kunna bo och 
leva i kustområdet. Miljö- och byggförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta en 
detaljplan för att pröva möjligheten att skapa ett antal villatomter i ett område 
beläget i samhällsbildningen på Tjärnö. Planförslaget innebär att tio villatomter 
kan skapas och säljas via den kommunala tomtkön. Den norra delen av 
planområdet tar i anspråk en del odlingsbar mark, men detta övervägs av det 
viktiga samhällsintresset att förstärka samhällsbildningen i anslutning till skola, 
kyrka, busshållplats och arbetsplatser. 

Beslutsunderlag 
Plankarta med bestämmelser, daterad 2019-07-15, reviderad 2019-10-01 
Planbeskrivning, daterad 2019-07-15, reviderad 2019-10-01 
Samrådsredogörelse, daterad 2019-06-13 
Granskningsutlåtande, daterad 2019-10-01 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-01 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
att godkänna planhandlingarna 

att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (46) 
 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-10-10  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-196 90 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningen, Mark- och exploateringsavdelningen 
Akten 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-06

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

KS/2019-0172

KSau § 257 Detaljplan för del av KORSNÄS 2:6 m fl

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att antaga detaljplan för del av Korsnäs 2:6 m fl, daterad 2019-07-15, reviderad 
2019-10-01

Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars Tysklind (L) i handläggningen i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2019-10-10, §181.

Exploateringsavtal krävs ej i denna detaljplan.

Planförslaget innebär att tio villatomter kan skapas och säljas via den kommunala 
tomtkön.

Jessica Wellington Hallström ställde vid kommunfullmäktige den 24 oktober 2019 
frågan Vad är viktigast, att fylla kvoten för tillskapande av nya tomter eller, att det 
blir bra tomter i en trivsam miljö där man vill bo året om?. Kommunfullmäktige 
beslutade att ta med sig frågan i det fortsatta planarbetet på fastigheten Korsnäs 
2:6 med flera. Då planen ligger för antagande kompletteras ärendet med hennes 
synpunkter.

Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser, daterad 2019-07-15, reviderad 2019-10-01
Planbeskrivning, daterad 2019-07-15, reviderad 2019-10-01
Samrådsredogörelse, daterad 2019-06-13
Granskningsutlåtande, daterad 2019-10-01
Tjänsteskrivelse till MBN, daterad 2019-10-01
Allmänhetens fråga från Jessica Wellington Hallström

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta

att antaga detaljplan för del av Korsnäs 2:6 m fl, daterad 2019-07-15, reviderad 
2019-10-01

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Miljö- och byggförvaltningen 2019-10-01 Dnr: MBN-2015-1729

Plan- och byggavdelningen
Pär Höjman, 0526-191 80

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: mbn@stromstad.se Telefon: 0526-196 90 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Miljö- och byggnämnden

Förslag till beslut

Del av Korsnäs 2:6 m fl - detaljplan

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
att godkänna planhandlingarna

att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Sammanfattning av ärendet

Den fördjupade översiktsplanen för Södra kustområdet anger att ett av
kommunens mål är att ge förutsättningar för att människor skall kunna bo och leva
i kustområdet. Miljö- och byggförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta en
detaljplan för att pröva möjligheten att skapa ett antal villatomter i ett område
beläget i samhällsbildningen på Tjärnö. Planförslaget innebär att tio villatomter
kan skapas och säljas via den kommunala tomtkön. Den norra delen av
planområdet tar i anspråk en del odlingsbar mark, men detta övervägs av det
viktiga samhällsintresset att förstärka samhällsbildningen i anslutning till skola,
kyrka, busshållplats och arbetsplatser.

Ärende

Strömstads kommun har i princip inte några tomter att erbjuda till försäljning och
det finns ett behov av bostäder på Tjärnö. Den fördjupade översiktsplanen för
Södra kustområdet, aktualitetsförklarad 2018, anger att ett av kommunens mål är
att ge förutsättningar för att människor skall kunna bo och leva i kustområdet.
Tekniska förvaltningen har begärt och fått ett positivt planbesked. Miljö- och
byggförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för att pröva
möjligheten att skapa ett antal villatomter i ett område beläget i
samhällsbildningen på Tjärnö. På Tjärnö finns idag Tjärnölaboratoriet som är en av
kommunens största arbetsplatser, en skola f-3 samt kyrkan och
församlingshemmet, som också nyttjas som en samlingslokal av de boende för
möten och andra sammankomster.

Planförslaget innebär att tio villatomter kan skapas och säljas via den kommunala
tomtkön. Genomförandet innebär att en ny gata anläggs med anslutning till
Lugnetvägen och att en befintlig fastighet bekräftas samt att det sparas ett
naturområde mellan ny och befintlig bebyggelse.
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Miljö- och byggförvaltningen Dnr: MBN-2015-1729

Plan- och byggavdelningen

Den norra delen av planområdet tar i anspråk en del odlingsbar mark, men detta
övervägs av det viktiga samhällsintresset att förstärka samhällsbildningen i
anslutning till skola, kyrka, busshållplats och arbetsplatser.

Inkomna synpunkter berör huvudsakligen:

Länsstyrelsen och SGI har synpunkter på stabilitetsberäkningarna som kan
innebära att Länsstyrelsen kan komma att ta in planen för prövning. Efter
granskningen har därför den geotekniska utredningen kompletterats och
planbeskrivningen har reviderats med avseende på synpunkterna från Statens
Geotekniska Institut och Länsstyrelsen.

Grannar har synpunkter på omfattningen och utformningen av exploateringen,
hantering av dagvatten, samt att odlingsmark tas i anspråk. De menar också att
planbeskrivningen inte ger korrekt information om det verkliga behovet av
bostäder på Tjärnö.

En annan granne hävdar att det finns hasselsnok och häckande spillkråka inom
planområdet. De menar också att omfattningen bara bör vara 2-3 tomter och
ifrågasätter om vägen från Daftö klarar mer trafik.

Synpunkter avser också vägstandard, dagvattenhantering och båtplatser.

Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser, daterad 2019-07-15, reviderad 2019-10-01
Planbeskrivning, daterad 2019-07-15, reviderad 2019-10-01
Samrådsredogörelse, daterad 2019-06-13
Granskningsutlåtande, daterad 2019-10-01
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-01

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift.

Pär Höjman
Planeringsarkitekt
0526-191 80
par.hojman@stromstad.se

Michael Olsson
Förvaltningschef
0526-193 70
michael.olsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen, Mark- och exploateringsavdelningen
Akten
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Användningen av allmänna platser

Gata (PBL 4 kap. 8 § 2)

Användningen av kvartersmark

Bostäder (PBL 4 kap. 5 § 3 och 11 § 2)

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap. 16 § 1)

Endast komplementbyggnad får placeras (PBL 4 kap. 16 § 1)

Administrativa bestämmelser

Kommunen är inte huvudman för allmän plats (4 kap. 7 §)

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft (4 kap. 21 §)

Park (PBL 4 kap. 8 § 2)

Natur (PBL 4 kap. 8 § 2)

Tekniska anläggningar (PBL 4 kap. 5 § 3 och 11 § 2)

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot

kvartersmark. Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 meter från

fastighetsgräns mot kvartersmark eller sammanbyggas över

fastighetsgräns. (PBL 4 kap. 16 § 1)

p

1

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot

kvartersmark, men parhus får sammanbyggas över fastighetsgräns.

Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns mot

kvartersmark eller sammanbyggas. (PBL 4 kap. 16 § 1)

p

2

Endast friliggande småhus (PBL 4 kap. 16 § 1)

f

1

Endast friliggande småhus och parhus (PBL 4 kap. 16 § 1)

f

2

Största sammanlagda byggnadsarea inom användningsområde B är 20 % av fastighetsarean

(PBL 4 kap. 11 § 1 p.)

Högsta nockhöjd i meter (PBL 4 kap. 11 § 1)

Utfartsförbud (PBL 4 kap. 9 §)

Takvinkel ska vara i intervallet 22 - 38 grader (PBL 4 kap. 16 § 1)

Minsta fastighetsstorlek är 1000 m

2

 för friliggande småhus och 800 m

2

 för småhus

som är sammanbyggda över fastighetsgräns (PBL 4 kap. 18 § första stycket)

Garage/carport ska placeras så att det finns minst 6 meters uppställningsplats för fordon mellan

byggnaden och fastighetsgräns mot gatan (PBL 4 kap. 16 § 1)

Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är 4,5 meter (PBL 4 kap. 11 § 1)

Tak på huvudbyggnad ska vara sadeltak med röda takpannor. Solpaneler som är parallella med

takfallet får finnas. (PBL 4 kap. 16 § 1)

Källare får inte finnas (PBL 4 kap. 16 § 1)

Minst 60 % av marken ska vara genomsläpplig (PBL 4 kap. 16 § 1)

Lägsta nivå på färdigt golv är +7,6 meter över grundkartans nollplan (PBL 4 kap. 12 § 1)

Högsta tillåtna höjd för stödmur är 1 meter mellan marknivå och murens överkant

(PBL 4 kap. 16 § 1)

Tillåten maximal markbelastning är 30 kPa med avseende på släntstabilitet.

(PBL 4 kap. 16 § 1) (Inom GATA och område med planbestämmelse b

1

 gäller

särskilda restriktioner avseende grundläggning enligt Projekterings-PM/

Geoteknik, daterat 2017-09-20, rev 2019-09-25. För bestämning av lämplig

grundläggning inom detta område erfordras kompletterande undersökningar.)

b

1
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Strömstads kommun
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Utlåtande efter granskning

Till detaljplanen hör

följande handlingar:

Fastighetsförteckning

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

0 10 50 100 m

Skala 1:1000 (A2), 1:2000 (A4)

Planbestämmelser

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller

bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Gränsbeteckningar

Planområdesgräns (PBL 4 kap. 5 § 1)

Användningsgräns (PBL 4 kap. 5 § 1)

Egenskapsgräns (PBL 4 kap. 5 § 1)

Användningen av allmänna platser

GRUNDKARTA till detaljplan över del av Korsnäs 2:6 m.fl.

Upprättad vid Strömstads Kommun, Miljö- och byggförvaltningen,

Plan- och byggavdelningen år 2017 av:

Johan Hellman
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PLANPROCESSEN

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål 
området är mest lämpat för. Planprocessen består av flera olika skeden, aktuellt skede markeras 
i ovanstående figur. Utökat förfarande tillämpas i denna planen eftersom förslaget till viss del 
strider mot den fördjupade översiktsplanen, genom att odlingsbar mark tas i anspråk.

Planprogram:
Om kommunen bedömer att det behövs så ska ett planprogram upprättas. Det kan vara en 
fördel att upprätta ett program för komplicerade planer som berör många intressenter och som 
innehåller starka motstående intressen. Kommunen har gjort bedömningen att det inte behövs 
ett program för den aktuella planen.

Samråd:
Med planprogrammmet som underlag, om ett sådant har upprättats, görs sedan ett planförslag 
som ska samrådas. Under samrådsskedet ges återigen möjlighet till insyn och påverkan av för-
slaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Granskning:
Efter samrådsskedet bearbetas planförslaget utifrån inkomna synpunkter och därefter ställs 
planförslaget ut för granskning. Under granskningstiden, som är minst tre veckor, har man yt-
terligare en möjlighet att påverka planförslaget.

Antagande:
Kommunfullmäktige beslutar om antagande av detaljplanen. Planer som inte är av principiell 
betydelse kan antas av Miljö- och byggnämnden.

Överklagande:
Antagandebeslutet kan överklagas av berörda som senast i granskningsskedet har lämnat skrift-
liga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda.

Laga kraft:
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om den inte är överklagad.
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SAMMANFATTNING

Strömstads kommun har i princip inte några tomter att erbjuda till försäljning och det finns ett 
behov av bostäder på Tjärnö. Den fördjupade översiktsplanen för Södra kustområdet, aktuali-
tetsförklarad 2018, anger att ett av kommunens mål är att ge förutsättningar för att människor 
skall kunna bo och leva i kustområdet. Tekniska förvaltningen har begärt och fått ett positivt 
planbesked. Miljö- och byggförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för att 
pröva möjligheten att skapa ett antal villatomter i ett område beläget i samhällsbildningen på 
Tjärnö. På Tjärnö finns idag Tjärnölaboratoriet som är en av kommunens största arbetsplatser, 
en skola f-3 samt kyrkan och församlingshemmet, som också nyttjas som en samlingslokal av de 
boende för möten och andra sammankomster.

Detaljplanen bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan.

Handläggning av detaljplanen kommer att utföras med utökat förfarande enligt plan- och bygg-
lagen (PBL 2010:900) eftersom planförslaget delvis innebär en avvikelse från FÖP Södra kustom-
rådet genom att odlingsbar mark tas i anspråk.
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1. INLEDNING

Planens syfte och huvuddrag 
Det finns behov av tomter för åretruntboende på Tjärnö.
Tekniska förvaltningen har begärt och fått ett positivt planbesked.
Miljö- och byggförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för att pröva 
möjligheten att skapa ett antal tomter på kommunal mark.
Avsikten är att kunna erbjuda  ett antal tomter för nybyggnad av enbostadshus och eventuellt 
några parhus för åretruntboende som kan stärka underlaget för skolan och samhällsbildningen i 
övrigt.
 
Läge och areal
Området är beläget i den sydvästra delen på Tjärnö, cirka 13 km söder om Strömstad och omfat-
tar ungefär 1,7  ha. Platsen är belägen i samhällsbildningen på Tjärnö, alldeles intill skolan, nära 
kyrkan, busshållplats, mindre än en km från hamnen och Tjärnölaboratoriet som utgör en viktig 
arbetsplats, samt med närhet till natur och attraktiva badstränder.

Tjärnö ligger ca 13 km söder om Strömstad Planområdet ligger i den syvästra delen av Tjärnö

Området ligger nära kyrka och skola
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Markägare
Strömstads kommun äger fastigheten Korsnäs 2:6 och Strömstadsbyggen äger Korsnäs 2:8.
En privatägd fastighet, Korsnäs 2:80, omfattas också av planen. I planområdets västra del berörs 
vägsamfälligheten Korsnäs GA:2 och delar av den privata fastigheten Korsnäs 2:11.

Arbetsplatser
Tjärnö marina laboratorium vid Göteborgs universitet, Tjärnölaboratoriet, är beläget cirka 750 
meter väster om planområdet. Här arbetar året runt ungefär 65 forskare och annan personal. 
Här samlas en rad forskningsinriktningar och forskargrupper från främst Göteborgs universitet, 
men även från andra svenska och utländska universitet. Tjärnölaboratoriet tar också emot ett 
stort antal studenter och gästforskare året om. 
Dessutom finns det, förutom skolan, även några privata företag i området.

Vy mot planområdet, sett från kyrkan Vy mot kyrkan, sett från planområdet

Korsnäs 2:6 (rosa) ägs av kommunen, 2:8 (lila) av Strömstadsbyggen och 2:80 (vit) är en privat fastighet.
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Handlingar
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande och denna 
planbeskrivning. Efter samråd tillkommer en samrådsredogörelse oc efter granskningen ett utlå-
tande med svar på inkomna synpunkter. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av plan-
förslagets innebörd, samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. Den har ingen egen 
rättsverkan. Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkningen av planen. 

Till planhandlingarna hör:
• Planbeskrivning, 2019-07-15, rev 2019-10-01
• Plankarta med bestämmelser, 2019-07-15, rev 2019-10-01
• Fastighetsförteckning, 2019-06-05 
• Samrådsredogörelse, 2019-06-13
• Granskningsutlåtande, 2019-10-01
• 
Övriga handlingar:
• Naturvårdsutlåtande Tjärnö, Naturcentrum AB, projekt 1347, 2017-06-22
• PM med bilagor, Utredning för gator och VA, Wikon, 2017-05-24 rev 2019-06-12
• Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Bohusgeo AB, 2017-09-20 rev 2019-06-03
• Projekterings-PM/Geoteknik med bilagor, Bohusgeo AB, 2017-09-20 rev 2019-09-25

2. KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Vision 2030
Handlingen finns tillgänglig på kommunens hemsida: www.stromstad.se/vision2030
Två övergripande mål visar vägen:
”2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun” och ”2030 har Strömstad 16 000 invånare.”
Följande delar i visionen är relevanta för planarbetet:
”Lära för livet - alla ska lyckas i skolan” och ”Plats för alla - i hela kommunen”. Genomförandet 
av planen innebär förutsättningar att elevunderlaget för grundskolan stärks och det tillkommer 
bostäder som efterfrågas av anställda på Lovén-centret. En levande landsbygd med livskraftiga 
lokalsamhällen och en levande skärgård stärker kommunens attraktionskraft.

Översiktsplan, ÖP Strömstad 
I kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige (KF) 2013-10-24, beskrivs hur 
kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen behandlar hela Strömstads kommun. 
För delområden inom kommunen, som är lokaliserade väster om väg E6, finns fördjupade 
översiktsplaner antagna eller arbeten med fördjupade översiktsplaner pågår. Läs mer under 
rubriken ”Fördjupad översiktsplan”.
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Fördjupad översiktsplan, FÖP Södra Kustområdet
Området är delvis beläget inom ett av de områden på Tjärnö som redovisas som R1 - Utveck-
lingsområde för bostäder (vit med röd kant) och delvis inom R4 - Odlings- och betesmark (gul).

Den södra gränsen av R1-området ansluter till den gräns för strandskydd som gällde tidigare. 
Den nu gällande gränsen för utvidgat strandskydd innebär att nästan halva R1-området omfattas 
av strandskydd.

I den fördjupade översiktsplanen är tre områden på Tjärnö utpekade för R1 – Utredningsom-
råde för bostäder och två områden för R2 - Utredningsområde för bostäder och verksamheter. 
Två av områdena är belägna på mark som kommunen äger och kommunen har valt att pröva 
möjligheten att göra detaljplan för det aktuella området. Strandskyddslinjen har ändrats sedan 
FÖP:en gjordes och den södra delen av det aktuella R1-området omfattas nu av strandskydd. För 
att det ska vara ekonomiskt rimligt att exploatera den kvarvarande delen bör området utökas 
något mot norr och en del av området utpekat som R4 – Odlings- och betesmark, tas i anspråk. 
Planområdet omfattar bara en mindre del av R4-området och marken närmast diket/bäcken 
samt marken norr om diket, lämnas orört för att i möjligaste mån bevara det öppna landskapet.  

Strategi för levande samhällen:
Ny bebyggelse skall i första hand placeras intill befintlig helårsbebyggelse i eller i anslutning till 
samhällena och i närheten av skola och annan samhällsservice.

FÖP Södra kustområdet Närliggande, gällande detalj- och byggnadsplaner

Tidigare gräns för strandskydd Nu gällande strandskydd
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Gällande detaljplaner
Det finns inte någon gällande detaljplan för det aktuella området, men väster om planområdet 
gäller en byggnadsplan från 1962, Tjä 835, Korsnäs Nedergården 2:6. Den detaljplan som nu ska 
upprättas kommer att ansluta direkt mot och överlappa delar av byggnadsplanen.

Bostadsförsörjningsplan 2016-2030
En bostadsförsörjningsplan antogs av kommunfullmäktige den 2016-08-15. Ett mål är att 
Strömstads kommun ska ha 16.000 invånare år 2030. Det är en ökning med cirka 2.800 
invånare, 1.200 nya hushåll eller 1.400 nya bostäder. Planläggning av kommunalägd mark för 
bostäder bör ske i större utsträckning eftersom kommunen då har möjlighet att påverka både 
utbyggnadstakt och upplåtelseform. Detaljplaner för kommunala projekt ska prioriteras. Den 
här aktuella detaljplanen finns upptagen i bostadsförsörjningsplanen som en av de planerade 
detaljplanerna för bostäder 2016-2025.

Planbesked
Tekniska förvaltningen ansökte i november 2015 om planbesked. Miljö- och byggnämnden 
beslutade den 2016-01-21 att lämna positivt planbesked och då bedömdes att planen skulle 
kunna antas senast 2018-06-30.
Arbetet har av olika anledningar fördröjts och bedömningen är nu att planen kan antas tredje 
kvartalet 2019.

Behovsbedömning
Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att genomförande av detaljplanen inte kan antas 
medföra risk för betydande miljöpåverkan. Delegationsbeslut 2019-06-05, § D-2019-689.
Motivering:
Det är ett kommunalt intresse att skapa tomter för permanent boende i denna del av kommu-
nen. Den valda platsen ligger centralt på Tjärnö med tillgång till kollektivtrafik och i anslutning 
till skola/förskola och en stor arbetsplats. Inga höga eller mycket höga dokumenterade naturvär-
den finns i området. Delar av området kommer att sparas som natur för att dels skapa en attrak-
tiv boendemiljö men även för att kunna spara naturvärden som finns i området.
I det skede då behovsbedömningen gjordes, var infarten till området tänkt att komma från norr 
och korsa diket, som i den västra delen sannolikt omfattas av biotopskydd. Vägen har nu fått en 
annan sträckning, planområdet slutar vid diket och en zon närmast diket ska inte påverkas av 
exploateringen. Detaljplanen uppfyller inte bedömningskriterierna i bilagorna 2 och 4 i MKB-
förordningen.

Strategi för fossiloberoende 
Daterad 2018-02-06 och antagen av kommunfullmäktige 2018-03-27 § 27.
Strömstads kommun ska bli fossiloberoende 2030, tillsammans med hela Västra Götaland. 
Kommunen har prioriterat och i ett politiskt beslut (dnr KS/2016-0217) särskilt valt Hållbara 
transporter som ett fokusområde. Detta innebär att man ska verka för ökad cykelpendling, 
fler resor med kollektivtrafik, prioritering av gång och cykel i stadsmiljö och mellan orter, ökad 
tillgång till fler typer av fossilfria bränslen för transporter, premiering av fossilfria fordon, att 
besöksnäring och handel sker med minskat transportbehov, att resfria möten utvecklas samt att 
fiberutbyggnaden fortsätter.
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3. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Naturmiljö
Den norra delen av planområdet består av odlings- och betesmark. Den södra delen av planom-
rådet är skogbevuxen och utgör en liten del av ett stort skogsområde som sträcker sig ner till 
södra strandkanten på Tjärnö. 
Enligt ett naturvårdsutlåtande, Naturcentrum AB den 2017-06-22, finns det tre delområden med 
naturvärden. Delområde 1 – Lövskog (naturvärdesklass klass IV), delområde 2- lövskogsbryn 
mot öppen mark (naturvärdesklass IV) och delområde 3 – dike/kanaliserad bäck med lövridå 
(naturvärdesklass III). Utlåtandet pekar också ut 5 grova träd (naturvärdesklass IV). Men framför 
allt att det finns påtagliga naturvärden i delområde 3 som är diket/bäcken och bedömningen är 
att det omfattas av biotopskydd.
I skogen, delområde 2, finns det rester av en gammal stenmur och död ved som bör flyttas.

Karta från Naturvårdsutlåtande av Naturcentrum AB, 2017-06-22

I delområde 2 ligger ett grovt dött lövträd, som ska flyttas och bevaras i naturområdet
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Riksintressen och område av nationell betydelse
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6 §, av riksintresse 
för naturvård enligt miljöbalken 3 kap 6 §, av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 
miljöbalken 4 kap 2 § samt av riksintresse (hushållningsbestämmelser) för den så kallade ”obrut-
na kusten” enligt miljöbalken 4 kap 3 §. 
I den fördjupade översiktsplanen för södra kustområdet är marken på båda sidor om diket 
utpekat som R4 - Odlings- och betesmark och omfattas av miljöbalken 3 kap 4 § som säger att: 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintres-
sen och om detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt 
genom att ta annan mark i anspråk. 

Strandskydd 
Planområdet berörs inte av strandskydd.

Bebyggelse, struktur och gestaltning
Platsen är centralt belägen i samhällsbildningen på Tjärnö, alldeles intill skolan, nära kyrkan och 
mindre än en km från hamnen och Lovén-centret som utgör en viktig arbetsplats, inte bara för 
Tjärnö utan för hela kommunen. I omedelbar anslutning till planområdet finns, förutom skolan,  
två fastigheter med permanentboende och tre fastigheter som används för fritidsboende. 
I övrigt är det en blandad bebyggelse i närområdet, såväl åretruntboende som fritidsboende, 
äldre och nyare bebyggelse blandat och det finns dessutom kommunala hyresrätter på andra 
sidan väg 1029. Planområdet ligger i övergången mellan skog och ett öppet odlingslandskap och 
ansluter till bebyggelse på flera sidor.
 

Nyckleby 2:1 ligger öster om planområdet Korsnäs 2:80 bekräftas i planen
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Vattenområden
Ett öppet dike/bäck passerar strax norr om planområdet, med flöde från väster mot öster.

Rekreation och friluftsliv
Det finns en mindre bollplan vid skolan, skog med stigar och stränder på nära håll strax söder 
om planområdet. Det är cirka 450 meter att gå ner till Svallhagens badstrand. Stigar genom om-
rådet leder ner till stranden som är mycket välbesökt av många Strömstadbor.

Service
Området ligger i direkt anslutning till Tjärnö skola med årskurs f-3.
Det finns kollektivtrafik enligt nedan. I övrigt finns det i princip ingen service närmare än 
Strömstads centrum, förutom eventuella kiosker/närbutiker på campingplatser. Det finns en 
sommaröppen kiosk vid Nationalparksporten på Saltö cirka 1,5 km bort. Till centrum är det cirka 
13 km, men det är bara 2,5 km till butiken på Rossö om man har båt.

Kommunikationer
Trafikverkets väg 1029, Tjärnövägen från Daftö till Saltö, som leder till området är relativt smal 
och saknar gc-väg eller vägren.

Kollektivtrafik
Vid skolan finns det en hållplats för Västtrafiks busslinje 891, som tar ca 25 minuter till centrum 
med fem turer om dagen, vardagar under skoltermin. Linjen trafikeras även sommartid.

Gång- och cykeltrafik
Det finns inte några trottoarer eller gc-vägar i anslutning till planområdet.

Vy mot öster med skolan till vänster Vy mot öster med planerade bostäder till höger

Början på det öppna diket vid gränsen mot 2:11 Diket böjer av utanför planområdets nordöstra hörn
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Gator och VA-anläggningar
Wikon har gjort en utredning avseende gator och va-anläggningar, PM daterat 2017-05-24. 
Utredningen har uppdateras inför granskningsskedet, reviderad 2019-06-12. Här framgår det att 
vattennivån vid högsta flöde i diket kan vara +7,3 m och att lägsta golvnivå därför ska vara minst 
+7,6 m. Utredningen visar också att dagvatten kan ledas till det befintliga diket och att genom-
förandet bara innebär en försumbar påverkan av flödet i diket.

Mark, miljö och geoteknik
Bohusgeo har genomfört en geoteknisk undersökning och utredning för området under våren 
2017, Projekterings-PM daterat 2017-09-20. Utredningen har uppdaterats och reviderats inför 
granskningen 2019-06-04, samt efter granskningen 2019-09-25. Bedömningen är att det är möj-
ligt att grundlägga byggnaderna med kantförstyvad platta på mark under förutsättning att man 
beaktar anvisningarna i utredningen, men att kompletterande undersökningar erfordras för de 
fastigheter som planeras i planområdets nordvästra del. 

Radon
Enligt översiktliga inventeringar utgör marken i Strömstads kommun ett högriskområde vad av-
ser radon. Berggrunden i hela Strömstads kommun (undantaget Kosteröarna) består till största 
delen av granit som innehåller uran och är radonförande. Byggnader inom högriskområde ska 
normalt utföras med radonsäker konstruktion, alternativt kan motsvarande åtgärder vidtas så 
att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma 
den faktiska radonrisken på varje byggplats och att vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock 
respektive byggherre.

Teknisk försörjning
Det finns kommunalt ledningsnät för dricksvatten och spillvatten i området. Spillvattnet leds till 
kommunens reningsverk Österöd där en större ombyggnad färdigställs sommaren 2019. Kapaci-
teten kommer då att vara 30 000 personekvivalenter (pe) att jämföra med dagens behov som är 
under 20 000 pe. El och tele finns genom Ellevios respektive Skanovas nät. Fibernätet är nyligen 
utbyggt i området genom Södra Strömstads Fiber Ek förening. Avfall hanteras av kommunen. 
Det finns inte fjärrvärme.

Miljökvalitetsnormer MKN
Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft (halter avseende kvävedioxid/kvävoxider, svaveldiox-
id, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon), omgivningsbuller, fisk- och musselvatten samt 
för kustvatten, sjöar och vattendrag. Normerna anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som 
människan och/eller miljön kan anses tåla. Nedan redovisas de miljökvalitetsnormer som berör 
Strömstads kommun.

MKN för utomhusluft
Varje kommun är enligt förordningen (SFS 2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
skyldig att kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Detta lagkrav uppfyller Strömstads 
kommun genom medlemskap i luftvårdsförbundet för Västra Sverige, Luft i Väst. Alla Västra 
Götalands kommuner utanför Göteborgsregionen ingår i Luft i Väst tillsammans med Västra 
Götalandsregionen och ett antal företag. I förbundets verksamhet ingår bland annat luftföro-
reningsmätningar, emissionskarteringar och spridningsberäkningar. De mätningar som hittills 
gjorts visar på att inga miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids i Strömstad.
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MKN för fisk- och musselvatten
Syftet med att utse fisk- och musselvatten är att uppfylla EU:s krav enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv om kvalitetskrav på skaldjursvatten. Områdena skall skyddas eller förbättras 
för att göra det möjligt för skaldjur att leva och växa till och på så sätt bidra till en hög kvalitet 
på sådana skaldjursprodukter som äts direkt av människan. Att ett område är föreskrivet som 
musselvatten är en av flera förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kommersiell skörd 
av musslor skall kunna tillåtas. Det betyder däremot inte att området i sin helhet är lämpligt 
för odling eller annan skörd av musslor. I Strömstads kommun finns det relativt stora områden 
utpekade enligt direktivet. 

MKN för vatten
I Strömstad finns 17 vattenförekomster för kustvatten, 16 för vattendrag/delar av vattendrag 
och 4 för sjöar utsedda. För var och en av dessa vattenförekomster kommer miljökvalitetsnor-
mer och åtgärdsprogram att tas fram i syfte att uppnå/bibehålla god vattenstatus.

Miljömål
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser.
Generationsmålet, de 16 miljömålen och etappmålen bildar tillsammans miljömålssystemet. 
Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöarbetet. För att underlätta det arbe-
tet och göra generationsmålet mer konkret finns miljömålen och etappmålen.

De av riksdagen beslutade miljömålen är, förutom Generationsmålet:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans och levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö (ej aktuell i Västra Götaland)
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt och djurliv
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4. PLANFÖRSLAG

Förslaget innebär att det kan bildas tio villatomter om 1000 - 1200 m² vardera, alternativt en 
kombination av friliggande en- och tvåbostadshus och parhus i den sydvästra delen.

Bebyggelse i närområdet
Skolan och kyrkan ger området en karaktär av att vara något av en central del i samhällsbild-
ningen på Tjärnö. Omgivningen består på flera sätt av en blandad bebyggelse. Det finns några 
mindre flerfamiljshus med hyresrätter på andra sidan väg 1029. Spridningen är stor vad gäller 
bebyggelsens ålder och karaktär med äldre, traditionella 1½-planshus till moderna enplanshus.

Befintlig bebyggelse inom planområdet
Fastigheten Korsnäs 2:80 ligger utanför den närliggande planen Tjä-835 och kommer att ingå 
i planområdet för att bekräfta den nuvarande användningen B och för att inte lämna ett glapp 
mellan befintlig och ny plan.

Tomtstorlek
Generellt sett vill kommunen att tomter på landsbygden ska vara minst 1500 m². Detta för att 
det ska finnas utrymme för komplementbyggnader, bil- och båtuppställningsplats mm, utan att 
exploatering blir alltför tät. Tjärnö får anses vara landsbygd, samtidigt som det är inom det om-
råde på Tjärnö som utgör den mer tätortsliknande delen av samhället med närheten till skola, 
kyrka och arbetsplats. Därmed bör man kunna acceptera något mindre fastigheter.

Tillgänglighet
I PBL (Plan- och bygglagen) ställs övergripande krav på bebyggelsemiljön. Inom områden med
sammanhållen bebyggelse ska bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till möjligheten för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området.
Området är relativt plant, med en jämn lutning på cirka fem meter på en sträcka av 125 m, vilket 
innebär lutning 1:25, alltså betydligt bättre än kravet som är 1:12.
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Utformning av ny bebyggelse
Generellt gäller att: 
• takvinkel ska vara inom intervallet 22 - 38 grader,
• tak ska utformas som sadeltak med röda takpannor,
• solpaneler parallella med takfallet tillåts,
• nockhöjden på huvudbyggnad får vara högst 5,5 m respektive 8 m,
• nockhöjden på komplementbyggnad får vara högst 4,5 m,
• byggnader får inte förses med källare.

Friliggande en- och tvåbostadshus (B):
den totala byggnadsarean BYA får vara maximalt 20 % av fastighetsarean,  
minsta fastighetsarea 1000 m².

Parhus (B):
den totala byggnadsarean BYA får vara maximalt  20 % av fastighetsarean, 
minsta fastighetsarea 800 m².

En illustration av planområdet inmonterad i flygfoto
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Höjdsättning
Projektering-PM/Geoteknik ska beaktas avseende grundläggning, marknivåer och marklaster.
I nedanstående illustration redovisas befintliga marknivåer och föreslagna höjder på ny gata res-
pektive färdigt golv på huvudbyggnader under förutsättning att exploateringen genomförs enligt 
föreslagen illustrationskarta. Överkant stödmur får vara högst 1 meter från omgivande mark.

Rekreation och friluftsliv 
Det finns skogsstigar och stränder på nära håll, söder om planområdet. I direkt anslutning till 
planområdet finns en bollplan vid skolan.
Den befintlig gångstig som passerar genom området får en något annan sträckning och kommer 
istället att ersättas av den nya gatan i områdets sydvästra del. Även den stig som kommer från 
öster kommer att ges en annan sträckning runt den nya bebyggelsen och ansluter där stigen 
från norr korsar diket.

Befintlig stig (gul streckad) och stigens nya sträckning (blå prickad).

Understruken +höjd är befintlig marknivå, övriga +höjder är föreslagna höjder (Wikon).
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Riksintressen
Riksintresse MB 3 kap 6 §, Naturvård
Den skog som berörs av planförslaget omfattas inte av några höga naturvärden, enligt natur-
vårdsutlåtande av Naturcentrum AB daterad 2017-06-22. Inom planområdet bevaras dessutom 
en del naturmark i form av en skogbevuxen kulle. 
Riksintresse MB 4 kap 2 §, Turism och rörligt friluftsliv
Riksintresse MB 4 kap 3 §, Obruten kust
Planens genomförande skapar förutsättningar att komplettera befintlig bebyggelsestruktur och 
anses inte påverka riksintresset negativt.

Odlingsbar mark
Planförslaget innebär att marken norr om diket inte kommer att påverkas av planens genomför-
ande. Söder om diket tas cirka 3 770 m² odlingsbar mark i anspråk för bebyggelse.
Motivet att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk för bostadsbebyggelse är att den före-
slagna platsen ligger centralt och strategiskt placerat på Tjärnö. Platsen bedöms som lämplig för 
utbyggnad av åretruntbostäder då det stärker den centrumfunktion som området har för Tjärnö 
och andra närliggande öar. Här finns en skola f-3, tre kommunala hyreshus och kyrka med tillhö-
rande församlingshem.  En av kommunen största arbetsplatser, Tjärnö marina laboratorium vid 
Göteborgs universitet, Tjärnölaboratoriet, ligger knappt 1 km från platsen. 
Busshållplats finns vid skolan. 
Området berörs av ett antal allmänna intressen som till exempel strandskydd och höga natur-
värden som begränsar möjliga alternativa utbyggnadsområden utanför jordbruksmark, vilket har 
studerats i den fördjupade översiktsplanen för södra Kustområdet. Efterfrågan på bostadstomter 
i området är stort vilket talar för att samla bebyggelsen och därmed minska den totala påverkan 
jämfört med en mer spridd bebyggelse. Se även under avsnitt: 2.Kommunala ställningstagan-
den/Fördjupad översiktsplan, FÖP Södra kustområdet.

Natur 
I planområdets sydvästra del, mellan befintliga fastigheter och de nya villatomterna, finns en 
trädbevuxen kulle som kommer att vara kvar med användningen natur. Det grova, döda lövträd 
som ligger i delområde 2 (Naturvårdsutlåtande) flyttas lämpligen till naturområdet. Stenmuren 
som finns på samma plats flyttas till gränsen mellan kvartersmark och naturområdet. Mitt i 
det öppna odlingslandskapet sträcker sig ett öppet dike i ost-västlig riktning, som bedöms vara 
biotopskyddat. Diket ska bevaras öppet och planen tar hänsyn till diket/bäcken genom att en 
zon lämnas mellan diket och kvartersmarken för att säkerställa att trädridån sparas och att utfyll-
nader och slänter hålls borta från vattendraget. Om slänt eller stödmur behövs ska dessa i sin 
helhet anläggas inom kvartersmark.

Parkering 
Parkering sker på egen fastighet.

Avfall
Utrymme för hushållsavfall ordnas inom fastigheten i samråd med kommun. Närmaste återvin-
ningsstation för glas, metall, plast, papper m m finns vid återvinningscentralen Österöd där även 
grovavfall och farligt avfall lämnas.
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Gatunät och trafik
Gata anläggs inom området och avslutas med en vändplan. Vägområdet är 6 m varav 4,5 m är 
grusbelagd gata och 1,5 m stenfyllt dike med dränering. Tekniska nämnden beslutade 2019-
09-09, TN §65, att godkänna avsteg från tekniska förvaltningens kravspecifikation avseende 
vägbredd. Gatan ansluts i den västra delen till befintlig väg, Lugnetvägen, Korsnäs GA:2, som i 
sin tur ansluter till väg 1029, Tjärnövägen, vid kyrkan. Anslutningen till väg 1029 bör förstärkas 
genom att vägen (GA:2) breddas något i den västra kanten.

Vatten, spill- och dagvatten
Kommunens ledningar för dricksvatten och spillvatten passerar genom planområdet och 
fastigheterna ska anslutas till dessa. Ledningar och ledningsrätt behöver flyttas i en del av 
sträckningen. 
Dagvatten, såvål takvatten som dränering av tomter och även dagvatten från gatan, ansluts till 
dagvattenledning och leds till det befintliga diket/bäcken. En viss fördröjning uppnås genom att 
minst 60 % av kvartersmarken ska vara genomsläpplig och att gatan är grusbelagd. Exploate-
ringen av planområdet medför en viss ökning av dagvattenavrinningen, men enligt dagvattenut-
redningen kommer flödesförändringen i diket att vara försumbar. Dessutom har bäcken nyligen 
åtgärdats nedströms genom att det har rensats och en vägtrumma har bytts ut mot betydligt 
större dimension.

Vatten för brandsläckning
Brandpost placeras på lämplig plats inom planområdet i samråd med Räddningstjänsten.

Värme
Det är upp till respektive byggherre att hantera uppvärmningen inom sin fastighet.

El
En befintlig nätstation bekräftas i detaljplanen genom ett E-område. Förmodligen räcker inte 
kapaciteten i den befintliga stationen för den tillkommande bebyggelsen, men en eventuell ny 
station kommer då att ersätta den befintliga på samma plats.

Tele
För teleledningar ansvarar nätägaren Skanova. Lämpliga anslutningspunkter för den nya 
bebyggelsen upprättas i samråd mellan nätägaren och exploatören vid detaljprojekteringen.

Fibernät
För fibernät ansvarar Södra Strömstads Fiber Ek förening som nyligen byggt ett öppet nät i när-
området och det finns möjlighet till anslutning genom att kontakta föreningen.

Föreslagen gatusektion enligt Wikon.
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5. KONSEKVENSBESKRIVNING

Landskapsbild
Genomförandet av den föreslagna detaljplanen innebär att delar av en idag öppen dalgång med 
jordbruksmark delvis kommer att tas i anspråk för bebyggelse. För att minska påverkan på land-
skapsbilden så föreslås bebyggelse förläggas endast söder om det befintliga diket.

Hållbar utveckling
Ett tillskott av bostäder i området innebär förhoppningsvis en utökning av elevunderlaget för 
Tjärnö skola och att förutsättningarna blir bättre för ett levande samhälle hela året.
 
Hushållning med naturresurser
Planens genomförande innebär att cirka 3 770 m² odlingsbar mark tas i anspråk. Denna del av 
planområdet är i FÖP Södra kustområdet utpekat som R4 - Odlings- och betesmark. Men be-
dömningen är att det allmäna intresset att skapa tomter för bostadsändamål, överväger intres-
set av att behålla ytan som jordbruksmark.

Natur
Vattendraget som går i väst-östlig riktning strax norr om planområdet bedöms vara biotopskyd-
dat. Diket ska bevaras öppet och naturvärdena ska säkerställas genom att en zon mellan diket 
och kvartersmarken lämnas orört utanför planområdet.
Inom den södra delen av planområdet, som i FÖP är benämns R1 - Utredningsområde för bostä-
der, kommer orörd naturmark att tas i anspråk. I området finns vissa naturvärden som, helt eller 
delvis, kommer att försvinna. Ett grovt dött lövträd och stenmurar kan med fördel flyttas till den 
del i planområdet som ges användningen natur. Bedömningen är att det allmäna intresset att 
skapa ett antal tomter för bostadsändamål överväger intresset av att spara naturen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft (halter avseende kvävedioxid/kväveoxider, svavel-
dioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon), omgivningsbuller, fisk- och musselvatten 
samt för kustvatten, sjöar och vattendrag. Inom ramen för utförd behovsbedömning kopplad 
till planarbetet bedöms endast miljökvalitetsnormen för vatten beröras av planförslaget. Ga-
tan ska vara grusad, 60 % av kvartersmarken ska vara genomsläpplig och endast små mängder 
dagvatten kommer att tillföras bäcken via dagvattenledning. Dagvatten från planområdet når 
kustvattenförekomsten Strömstadsfjorden med måttlig ekologisk status via diket/bäcken som är 
cirka 1750 m innan den mynnar i havet.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas till följd av detaljplanens genomförande.
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Miljömål
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som ska nås. Följande miljömål berörs av planförslaget: 

Begränsad klimatpåverkan
Tjärnö har en av kommunens största arbetsplatser, Lovéncentret. Om personer som arbetar där 
bosätter sig i planområdet bidrar det till ett minskat bilberoende för dessa hushåll. Planområ-
dets placering i förhållande till arbetsplatsen, busshållplats, skola och förskola ger mycket bra 
förutsättningar för cykling, gående och resande med kollektivtrafik.

Bara naturlig försurning
Ett minskat bilberoende minskar utsläppen av kvävedioxid från biltrafiken. 

Levande sjöar och vattendrag
Vattendraget strax norr om planområdet bedöms vara biotopskyddat och ska bevaras öppet. 
Naturvärdena ska säkerställas genom att en zon mellan diket och kvartersmarken lämnas orört 
utanför planområdet. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Planen ger förutsättningar för människor att bosätta sig året runt i området, vilket i sin tur ger 
förutsättningar för en levande kust och skärgård, vilket är positivt. Planområdet ianspråktar 
kustnära natur och brukningsvärd odlingsmark, vilket inte uppfyller miljömålet.

Ett rikt odlingslandskap
Planens genomförande innebär att ca 3 770 m² brukningsbar odlingsmark tas i anspråk för bo-
stadsbebyggelse. 

God bebyggd miljö
Planen föreslår en bebyggelsestruktur som kompletterar befintlig struktur, nyttjar befintlig 
infrastruktur och ger förutsättningar för en blandning av bostäder, dvs bidrar till en socialt och 
ekonomisk hållbar bebyggelsestruktur. I närområdet finns det mycket goda möjligheter till av-
koppling, rekreation och naturupplevelser.
Ett tillskott av bostäder i området innebär förhoppningsvis en utökning av elevunderlaget för 
Tjärnö skola som i sin tur ger förutsättningar för ett levande samhälle året runt.

Ett rikt växt och djurliv
Den ändrade markanvändning, som ett genomförande av detaljplanen innebär, medför att ett 
idag orört naturområde kommer att ianspråktas för bebyggelse. Detta innebär att livsmiljöer 
för växt och djurarter, helt eller delvis, kommer att försvinna. Nya naturmiljöer kommer dock 
att skapas inom de tillkommande bostadstomterna. Delar av den idag orörda naturmiljön inom 
planområdet kommer också att sparas som allmänplatsmark, Natur.
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6. GENOMFÖRANDE
En beskrivning av en detaljplans genomförande ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrätts-
liga, tekniska, och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma avsett genomförande.
Beskrivningen har ingen rättsverkan, de juridiskt bindande föreskrifterna framgår istället av 
plankartan med dess planbestämmelser. Beskrivningen är ett led i en ökad tydlighet kring detalj-
planens syfte och potentiella konsekvenser. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan
• Samråd – kvartal 1, 2019
• Granskning – kvartal 3, 2019
• Antagande – kvartal 4, 2019
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagande om inget överklagande inkommer.

Genomförandetid
Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Som
huvudregel får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja 
under genomförandetiden. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genom-
förandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada de lider. Efter 
genomförandetiden är byggrätten mer osäker eftersom planen då får ersättas, ändras eller 
upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas och utan särskild 
ekonomisk kompensation till fastighetsägarna om en byggrätt som inte är utnyttjad minskas. 
Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den att gälla.
Enligt Plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och 
högst femton år. 
Genomförandetiden för denna detaljplan är 5 år från och med den dag planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
Alla allmänna platser ska ha en huvudman. Huvudregeln är att kommunen ska vara huvudman, 
men om det finns särskilda skäl så kan någon annan vara huvudman. Strömstads kommun är 
inte huvudman för allmän plats inom planområdet. Motivet till detta är att det i tätortens yt-
terområden är tradition med enskilt huvudmannaskap. Så är det också i närliggande områden 
till planområdet. Huvudmannaskapet innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och 
underhåll av de allmänna platserna. Enligt plan- och bygglagen får mark som ska användas för 
allmänna platser, för vilka kommunen inte ska vara huvudman, upplåtas till huvudmannen som 
är den nybildade samfällighetsföreningen. Markupplåtelsen säkerställs av lantmäterimyndig-
heten genom nybildning av gemensamhetsanläggning. Kommunen ska iordningställa gatu- och 
parkmark inom planområdet. Gemensamhetsanläggning ska bildas för att förvalta gatu- och 
naturmark samt dagvattenanläggning inom planområdet. Kommunen är huvudman för dricks-
vatten- och spillvattenanläggning.

Ansvarsfördelning
Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för detaljplan, bygglov, grundkarta och nybyggnadskarta.
Tekniska förvaltningen ansvarar för att anlägga väg, upprätta anslutningspunkter för VA, fastig-
hetsförsäljning och att bereda mark utanför planområdet för ny stig som ersätter den befintliga 
sträckningen enligt illustration under ”4 Planförslag/Rekreation och friluftsliv”.
Lantmäteriet ansvarar för fastighetsbildning och bildande av ledningsrätter.
Köpare av tomter ansvarar för exploatering av kvartersmark inom respektive fastighet.
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Fastighetsrättsliga frågor
Genomförandet av en detaljplan innebär oftast att fastighetsbildning måste ske. 
Fastighetsbildningen kan till exempel innebära att förvaltningen av gemensamma ytor och 
anläggningar juridiskt styrs upp men även att en fastighet ökar eller minskar i storlek. 
Lantmäterimyndigheten är den myndighet som handlägger fastighetsbildningsärenden. 
Detaljplanens bestämmelser anger ramarna som Lantmäterimyndigheten kan besluta inom.

Fastighetsreglering
Avsikten är att kommunen ska köpa den aktuella delen av fastigheten Korsnäs 2:8 som berörs av 
planområdet och omfattar cirka 3 205 m² av Strömstadsbyggen AB. 
Omprövning av befintlig vägsamfällighet, Korsnäs GA:2, bör genomföras så att utrymme erhålls 
för att skapa optimal väganslutning i planområdets västra del och även för att kunna förstärka  
anslutningen till väg 1029, utanför planområdet. De aktuella ytorna ligger alla på Korsnäs 2:11 
och omfattar cirka 17 m² respektive 1,25 m² samt ytterligare cirka 6 m² i anslutningen till väg 
1029 vid kyrkan.

Fastighetsbildning
Bildande av de nya fastigheterna ska påbörjas så snart det är möjligt.

Ledningsrätt
Befintliga VA-ledningar ligger inte där den befintliga ledningsrätten finns och kan heller inte vara 
kvar i befintligt läge. Ledningarna ska flyttas så att de ligger i gatumark och ledningsrätten ska 
omprövas för att anpassas till det verkliga läget.

Tekniska frågor och utredningar
Naturvärden
Det grova, döda lövträd som ligger i området ska flyttas till den del som ges användningen natur 
och de stenmurar som finns i skogen ska i möjligaste mån behållas eller återskapas i befintliga 
formationer i närområdet, gärna i gräns mellan natur- och kvartersmark. 
Befintlig stig ska ersättas i ny sträckning, delvis utanför planområdet, enligt illustration 
under ”4 Planförslag/Rekreation och friluftsliv”.

Strömstadbyggens mark. Anslutning mot Tjärnövägen.Anslutning mot Lugnetvägen.
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Geoteknik
Geotekniska frågor och grundläggning beskrivs i Projekterings-PM/Geoteknik, 2017-09-20 
reviderad 2019-09-25, Bohusgeo. En planbestämmelse (b1) avseende markbelastning införs i 
den norra delen av planområdet. Bedömningen är att det är möjligt att grundlägga byggnaderna 
med kantförstyvad platta på mark under förutsättning att man beaktar anvisningarna i utred-
ningen, men att kompletterande undersökningar erfordras för de fastigheter som planeras i 
planområdets nordvästra del. Markradonmätningar ska göras i samband med exploateringen. 
Innan bergsschakt påbörjas ska anmälan göras i god tid till miljöförvaltningen.

Gator
Kommunen kommer att anlägga en ny lokalgata inom planområdet som sedan förvaltas genom 
den gemensamhetsanläggning som ska bildas. Gatan ska inte asfalteras. 
Anslutningen till väg 1029 bör förstärkas enligt förslag från Wikon, efter Trafikverkets synpunkt.

Naturområde
Gemensamhetsanläggning ska bildas för att förvalta naturmark inom planområdet.

Parkering
Parkering sker på egen fastighet.

Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom, respektive i direkt anslutning till, kommunalt verksamhetsområde 
för dricksvatten och spillvatten med ledningar som passerar genom planområdet. Läget för de 
befintliga ledningarna stämmer inte med ledningsrätten, som därför kommer att omprövas i 
samband med kommande lantmäteriförrättning. Fastigheterna kommer att anslutas till det kom-
munala ledningsnätet.

Dagvatten
Det finns inte några kommunala dagvattenledningar på Tjärnö. Dagvattnet från gatan fördröjs, 
dels genom att den inte asfalteras och dels genom att ett täckdike med dränering anläggs med 
utlopp i det befintliga diket. Även dagvatten, takvatten och dränering, från fastigheterna ska 
ledas i dagvattenledning till det befintliga diket. En viss fördröjning uppnås genom att minst 
60 % av kvartersmarken ska vara genomsläpplig. Enligt dagvattenutredningen kommer ökningen 
av flödet till diket att vara så marginell att diket inte påverkas, men planförslaget ska samrådas 
med delägarna i dikningsföretaget eftersom de är berörda.

Vatten för brandsläckning
Brandpost placeras på lämplig plats inom planområdet i samråd med Räddningstjänsten.

El
För elledningar och elanläggningar ansvarar Ellevio. Lämplig anslutningspunkt för den nya be-
byggelsen anvisas av nätägaren. Nätägaren ansvarar för att nödvändiga ledningsrätter/servitut 
mm säkerställs.
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Tele
För teleledningar ansvarar nätägaren Skanova. Lämpliga anslutningspunkter för den nya bebyg-
gelsen sker vid detaljprojekteringen i samråd mellan nätägaren och exploatören.

Fiber
För fiberkabel ansvarar nätägaren Södra Strömstads Fiber Ek förening. Lämpliga anslutnings-
punkter förbereds i samband med att övrig infrastruktur anläggs i planområdet.

Ekonomiska frågor
Kostnader
Tekniska förvaltningen bekostar fastighetsbildning, anläggande av gata och VA-ledningar fram till 
tomtgräns.
Exploatering inom kvartersmark inklusive utredningar och åtgärder som föranleds av dessa 
bekostas av respektive fastighetsägare.
Ersättning för delar av Korsnäs 2:11, som tillförs gemensamhetsanläggningen för väg tillhörande 
planområdet, ska betalas av deltagande fastigheter i gemensamhetsanläggningen.

Avgifter
Planavgift ska inte tas ut i samband med bygglov, eftersom denna reglerats i detaljplaneavtal.
Avgift för bygglov samt anslutningsavgifter för el, tele, fiber, värme, vatten och avlopp betalas 
av respektive fastighetsägare enligt vid aktuell tidpunkt gällande taxa.

Intäkter
Försäljning av tomter, avgifter för anslutning till det kommunala ledningsnätet, och förhopp-
ningsvis även skatteintäkter från nya kommuninvånare.
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Administrativa frågor
Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige under tredje kvartalet 2019.

Planavgift
Ett detaljplaneavtal har upprättats mellan Miljö- och byggnämnden och Tekniska förvaltningen.
Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med detaljplanen i 
enlighet med upprättat detalplaneavtal.

Revidering
Nedan sammanfattas kortfattat ändringar av betydelse i planhandlingarna, frånsett rent redak-
tionella ändringar, som har genomförts sedan granskningen:

Plankarta
• En planbestämmelse (b1) - Tillåten maximal markbelastning, har införts i den norra delen av 

planområdet med avseende på släntstabilitet.

Planbeskrivning
• Geoteknik: Den geotekniska utredningen har kompletterats och Projekterings-PM/Geoteknik 

har reviderats 2019-09-25 (Bohusgeo AB, daterad 2017-09-20).Planbeskrivningen har revi-
derats under ”3. Planeringsförutsättningar/Mark, miljö och geoteknik” samt ”4. Planförslag/
Höjdsättning” samt ”6. Genomförande/Tekniska frågor och utredningar/Geoteknik”.

• Vägbredd: Tekniska nämnden beslutade 2019-09-09, TN §65, att godkänna avsteg från 
tekniska förvaltningens kravspecifikation avseende vägbredd. Planbeskrivningen revideras 
under ”4. Planförslag/Gatunät och trafik”.

• Stig: Befintlig stig genom planområdet ska ges en ny sträckning, delvis utanför planområdet.
Planbeskrivningen har reviderats under ”6. Genomförande/Organisatoriska frågor/Ansvars-
fördelning” samt ”Tekniska frågor och utredningar”.

Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har utarbetats av Strömstads kommun, Miljö- och byggförvaltningen genom 
planeringsarkitekt Pär Höjman i samverkan med representanter från Tekniska förvaltningen.

Miljö- och byggförvaltningen
2019-07-15, reviderad 2019-10-01

Pär Höjman  
Planeringsarkitekt
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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Miljö- och byggnämnden informerades den 2019-02-21 § 66 om det pågående planarbetet och 
att samråd kommer att genomföras under tiden 23 februari – 18 mars.  
 
Planens miljökonsekvenser 
Kommmunens bedömning är att förslaget inte innbär betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver tas fram. 
 
Samrådsmöte 
2019-03-07 hölls ett allmänt samrådsmöte i församlingshemmet på Tjärnö. Sju personer deltog 
på mötet, förutom kommunens tjänstemän. 
 
Från kommunen deltog mark- och exploateringsingenjör Alexandra Lilliebjelke, miljöplanerare 
Anna Wallblom och planeringsarkitekt Pär Höjman. 
 
Pär Höjman inledde presentationen med genomgång av kvällens upplägg och redogjorde 
därefter för den formella planprocessen, planförslaget samt tidplan för detaljplanearbetet.  
 
Frågor ställdes fortlöpande under genomgången som tjänstemännen besvarade gemensamt: 

• Tomterna i planen för Nyckleby 1:33 kommer inte att säljas vi den kommunala tomtkön, 
eftersom det är privat mark. 

• Plangränsen går i bäcken, marken norr om bäcken ingår inte i planområdet. 
• Höjd på byggnader har angetts som nockhöjd, vilket innebär att skorsten, 

ventilationshuv, antenn mm tillåts sticka upp över den höjden som räknas från 
medelmarknivån vid respektive byggnad. Synpunkter framförs att man istället bör 
använda +höjd, alltså höjd över 0-planet (havet), på taknocken. Detta kan vara svårt 
inom delar av området där man inte vet var tomtgränserna kommer att vara. Höjd-
bestämmelserna kommer att ses över inför granskningsskedet. 

• Nockhöjden är samrådshandlingen relaterad till medelmarknivå runt huset, vilket 
kommer att ses över och eventuellt ändras eller kompletteras inför granskningen. 

• Taklutning kan väljas inom ett spann som möjliggör olika husleverantörer och –modeller. 
• Utformningen av bebyggelsen styrs till viss del i förhoppning att området ska passa in i 

omgivningen utan att styra för mycket så att det finns handlingsfrihet att välja olika 
hustyper  

• Varför är det så mycket prickmark? Planbestämmelser avseende placering i kombination 
med prickmark används för att säkerställa att byggnader inte placeras olämpligt i 
förhållande till varandra eller till sin omgivning. 
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• Dagvatten ska i möjligaste mån fördröjas inom respektive fastighet för att inte ytterligare 
belasta det dike som passerar strax norr om planområdet och som eventuellt överskott 
ska ledas till. 

• För att erbjuda olika typer av boende finns det möjlighet att bygga parhus inom en del av 
planområdet om man så önskar. Antingen söker man tomt och genomför byggnation 
tillsammans med någon eller så kan man låta uppföra ett parhus för att sedan sälja ena 
halvan. 

• En gemensamhetsanläggning kommer att bildas och det görs av lantmäteriet i samband 
med att tomterna styckas av. 

• Vi kan inte ge besked i nuläget om vad en tomt kommer att kosta. Priset är beroende av 
ett antal faktorer och kommer att fastställas senare. 
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Inkomna yttranden 
Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning t.o.m 2019-04-01. 
Dessa återges i sin helhet eller sammanfattas och kommenteras. Politikerna i Miljö- och 
byggnämnden har tillgång till samtliga yttranden i sin helhet. 
  
Statliga: Inkom: 

1. Länsstyrelsen  2019-03-18 
2. Statens Geotekniska Institut, SGI  2019-03-07 
3. Lantmäteriet  2019-03-18 
4. Trafikverket  2019-04-01 

 
Kommunala: 

5. Tekniska förvaltningen  2019-03-18 
 

Företag, föreningar och organisationer: 
6. Bohusläns Museum  2019-03-06 
7. Västtrafik  2019-03-18 
8. Ellevio  2019-03-11 
9. Skärhagen-Tjärnöbo vägsamfällighet  2019-03-11 
10. Tjärnöbo Båtförening  2019-03-11 

 
Sakägare: 

11. Nyckleby 2:1  2019-03-18 
12. Korsnäs 2:80  2019-03-18 
13. Korsnäs 2:47  2019-03-02   

 
 
 
SAMMANFATTNING 
Inkomna synpunkter berör huvudsakligen: 

Länsstyrelsen har synpunkter på vägstandard och trafiksäkerhet. 

Tekniska förvaltningen påtalar att befintliga ledningar och ledningsrätter inte bör påverkas av 
planen. Plankartan justeras till viss del så att påverkan blir så liten som möjligt. 

En vägsamfällighet påtalar vikten av att dagvatten hanteras på ett sätt så att de inte påverkas. 

Tjärnöbo Båtförening menar att det måste tillskapas fler båtplatser och en småbåtshamn. 

Grannar framför synpunkter avseende att planområdet delvis omfattar mark som i den 
fördjupade översiktsplanen är utpekat som odlings- och betesmark och inte ska bebyggas. Man 
ifrågasätter om det är rätt plats att förtäta på Tjärnö och då framför allt den norra delen av 
området. Den öppna dalgången bör bevaras och antalet tomter minskas betydligt. 
Exploateringsgraden är för hög med för många hus och för stora byggnadskroppar, endast 
enplanshus bör tillåtas. På grund av byggnadernas höjd och placering är man orolig för insyn och 
blockerad vy samt att att det blir skugga och ändrade ljusförhållanden. 

Andra grannar har synpunkter på att den föreslagna exploateringen inte passar in i landskapet, 
att det inte finns behov av fler villatomter och är tveksamma till att det kommer att bli 
åretruntboende. 
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STATLIGA 

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas under 
förutsättning att frågan om risken för blocknedfall beaktas tillfredsställande i enlighet med vad 
som anges nedan. 
 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna 
planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att 
planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 
 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrundema. 
 
Hälsa och säkerhet 

Geoteknik 
Statens geotekniska institut (SGI) har inga invändningar mot bedömningen att säkerheten mot 
ras och skred bedöms vara tillfredsställande för planerade förhållanden. SGI noterar dock att det 
finns ett brant bergsparti direkt väster om planområdet och anser att risken för att utfallande 
block kan hamna inom planområdet ska bedömas ev en bergtekniskt sakkunnig. Behov av 
eventuella åtgärder eller restriktioner behöver säkerställas i planen. 

Kommentar:  
Besiktning har gjorts på plats och den geotekniska utredningen har uppdaterats som visar att det 
inte föreligger någon risk som påverkar planområdet. 
 
Riksintresse 
Det framgår att planområdet omfattas av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, 
riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB samt riksintresse för den obrutna 
kusten enligt 4 kap. 3 § MB. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att planområdet även omfattas av 
riksintresse för friluftsliv för Norra Bohusläns kust - inre kustzonen. Länsstyrelsen instämmer i 
kommunens bedömning att planförslaget inte anses påverka riksintressen negativt. 

Kommentar:  
Planbeskrivningen kompletteras. 
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Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Kommunen bedömer att inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas till följd av 
detaljplanens genomförande. Med föreslagna åtgärder instämmer Länsstyrelsen i bedömningen 
att planförslaget inte kommer att påverka MKN negativt. 
 
Råd enligt PBL och MB 
Förhållande till ÖP 
I den fördjupade översiktsplanen för Södra Kustområdet är området till största delen utpekat 
som ett utvecklingsområde för bostäder och en mindre del i den norra delen är utpekat som 
odlings- och betesmark. 
 
Vatten 
Vad är det för flöde idag i befintligt vattendrag/dike i den norra delan av planområdet? 
Vattendraget/diket samlar sannolikt även upp vatten från området norr om vägen, hur påverkas 
vattendraget av detta vid höga vattenstånd? Skulle fördjupningar av befintligt dike/vattendrag 
behöva utföras innebär detta dispens- och tillståndspliktig markavvattning. 

Kommentar:  
Planområdet ligger nära befintligt vattendrags vattendelare norrut. Befintligt vattendrag har 
därför relativt litet flöde i anslutning till planområdet i norra delen. Utförda flödessimuleringar 
visar att befintligt vattendrag som har relativt stor flödesarea påverkas i väldigt liten grad och 
fördjupningar/förstärkningar bedöms ej erforderliga. 
 
Nedströms finns ett markavvattningsföretag och det framgår av planbeskrivningen att samråd 
ska ske med delägarna i dikningsföretaget, vilket är bra. Eventuell påverkan på dikningföretaget 
behöver utredas med anledning av ökat vattenflöde. Jordbruksmarken är sannolikt täckdikat 
idag. Kommunen behöver också förtydliga om man kommer att behöva markavvattna 
planområdet för att kunna bebygga det. 

Kommentar:  
Beräkningar avseende flöde, vattenhastighet samt vattenytenivå har utförts för att utreda vilken 
påverkan föreslagen exploatering kan ha på nedströms markavvattningsföretag. Gjorda 
beräkningar för befintligt vattendrag visar att flödesförändring p.g.a. planerad exploatering är 
försumbar vid dimensionerande situation. 
 
Länsstyrelsen vill upplysa om att man är skyldig att underhålla sin vattenanläggning. Befintliga 
vattendrag som varit rensade får man underhålla men inte gräva djupare, dike får man 
underhålla till ursprungligt djup och läge. Man kan ej kräva av ägare av dike att rensa djupare 
eller bredda bara för att detaljplanen medför ett ökat vattenflöde. Kommunen bör beakta om 
detta kan vara ett problem för planen. Länsstyrelsen noterar att det kan vara relativt igenväxt på 
vissa ställen och flackt på andra. Växer det igen helt kan det bli ett nytt naturtillstånd och då har 
rätten att rensa upphört. 
Länsstyrelsen uppfattar att planområdet kommer att anslutas till det kommunala ledingsnätet, 
vilket är bra. Det bör även beskrivas vart avloppsvattnet leds och reningsverkets kapacitet. 

Kommentar:  
Avloppsvattnet leds till kommunens reningsverk vid Österöd som under 2018-2019 genomgår en 
stor ombyggnad med utökad kapacitet för lång framtid. Planbeskrivningen kompletteras. 
Planbestämmelser och planbeskrivning revideras utifrån uppdaterade Utredningar. 
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Klimatanpassning 
Länsstyrelsen ser det som mycket positivt att utredning avseende gator- och va-anläggningar 
från 2017 kommer att uppdateras inför granksningsskedet och lägsta golvnivå ska vara minst 
+7,6 m, vilket också behöver säkerställas i planen. 

Kommentar:  
Plankartan kompletteras med bestämmelse avseende lägsta +höjd på FG. 
 
Natur 
Ett öppet dike sträcker sig i ost-västlig riktning som bedöms vara biotopskyddat. I planen har 
man tagit hänsyn till diket genom att en zon mellan diket och kvartersmarken ges användningen 
parkmark så att diket hålls opåverkat. Kommunen har även i tagit hänsyn till övriga råd som ges i 
naturinventeringen. För att minska påverkan på landskapsbilden har bebyggelsen förlagts söder 
om det befintliga diket. 
 
Jordbruksmark 
Planförslaget innebär att ca. 4600 kvadratmeter odlingsbar mark tas i anspråk för bebyggelse. 
Områdets allmänna intressen såsom höga naturvärden och strandskydd begränsar möjliga 
alternativa utbyggnadsområden utanför jordbruksmark i centralt strategiskt läge på Tjärnö, 
vilket har har studerats i FÖP:en i enlighet med 3 kap. 4 § MB. Det allmänna intresset av att 
skapa tomter för bostadsändamål överväger intresset av att behålla ytan som jordbruksmark. 
Kommunen kan utveckla resonemanget när det gäller redovisning av en alternativ utredning 
utanför jordbruksmark som underbygger kommunens motivering enligt 3 kap. 4 § MB. 

Kommentar:  
Planområdet minskas i den norra kanten, vilket innebär att en något större del av den 
odlingsbara marken och landskapsrummet lämnas orört. 
 
Kulturmiljö 
Länsstyrelsen bedömer att då höjdnivåerna är låga kan enbart yngre lämningar finnas inom 
området. Det finns inga indikationer på bebyggelse vid en kontroll av historiska kartor. Det har 
varit utmark med betesmark på höjderna och åkern har varit våtmark. Den tillgängliga ytan för 
utredning är endast ca 1,5 ha. Sammantaget bedömer därmed Länsstyrelsen att det inte finns 
något behov av en arkeologisk utredning. 
 
Trafik 
Det framgår att det inte finns några trottoarer eller gång- och cykelvägar i anslutning till 
planområdet. Länsstyrelsen noterar att det i FÖP för Södra Kustområdet anges under förändrad 
markanvändning gång- och cykelväg längsmed väg 1029 samt norr om aktuellt planområde och 
österut. Hur ser kommunen på utvecklingen av gång- och cykelvägar och hur oskydade 
trafikanter ska förflytta sig på ett trafiksäkert sätt mellan olika målpunkter inom närområdet? 

Kommentar:  
Det finns för närvarande inte några planerade förändringar. 
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Trafikverket påtalar att från korsningen med väg 1030, vid Daftö Resort, är väg 1029 smal, krokig 
och har bitvis begränsad sikt. Det finns inga planer eller finansiella medel avsatta för åtgärder på 
vägen. Åtgärder som föranleds av exploatering bekostas inte av Trafikverket. Med anledning av 
vägens standard anser Trafikverket att kommuen bör inta en restriktiv hållning till explotering 
som belastar väg 1029. 

Kommentar:  
Gällande FÖP som antogs 2013 tar hänsyn till vägstandarden och därför är det bara några 
mindre områden som föreslås för exploatering så att samhället ska kunna utvecklas. Detta är ett 
av dem och det finns inga planer på att exploatera fler områden på Tjärnö inom överskådlig 
framtid. 
 
Trafikverket påtalar att anslutningen till väg 1029 behöver förstärkas, en ansökan om ändrad 
anslutning ska skickas in till Trafikverket. 

Kommentar:  
Synpunkterna beaktas. 
 
Buller 
Det framgår inte av planbeskrivningen hur planförslaget kan komma att påverkas av trafikbuller. 
Kommunens bedömning enligt 4 kap. 33 a § PBL bör framgå. 

Kommentar:  
Efter en grov kontroll med hjälp av appen Nordic Road Noise, som är baserad på den nordiska 
beräkningsmodellen för vägtrafikbuller utifrån Naturvårdverkets rapport ”Vägtrafikbuller”, så 
bedöms inte gällande riktvärden överskridas. 

 
Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå 
miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska 
enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. 
 
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och 
planinnehållets förhållande till detta beskrivs, vilket gör det möjligt att bedöma föreslagna 
åtgärder från miljösynpunkt. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 
delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
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2. Statens Geotekniska Institut - SGI 
Underlag 

1. Planbeskrivning och plankarta. Upprättade av Strömstads kommun , 2019-02-22. 
2. Projekterings-PM/Geoteknik. Tjärnö, Korsnäs. Upprättad av Bohusgeo, 2017-09-20. 
3. Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo). Tjärnö, Korsnäs . Upprättad 

av Bohusgeo, daterad 2017-09-20. 
 
SGl:s synpunkter 
Säkerheten mot ras och skred bedöms i [2] vara tillfredsställande för planerade förhållanden. SGI 
har inga invändningar mot denna bedömning. 
Säkerheten mot blockutfall bedöms i [2] vara tillfredsställande för planområdet. SGI noterar 
dock att ett brant bergsparti finns direkt väster om planområdet och anser att risken för att 
utfallande block kan hamna inom planområdet ska bedömas av en bergtekniskt sakkunnig. Krävs 
åtgärder eller restriktioner anser SGI, med hänvisning till PBL 2 kap 4-5 §, att dessa ska 
säkerställas i planen på ett plantekniskt godtagbart sätt. 

Kommentar:  
Inför granskningsskedet har besiktning gjorts på plats som visar att det inte föreligger någon risk 
som påverkar planområdet och den geotekniska utredningen har uppdaterats. 

3. Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2019-02-22) har följande 
noterats i planbeskrivningen: 
 
Genomförande-Fastighetsrättsliga 
Mark kan inte regleras till en gemensamhetsanläggning. Däremot kan Korsnäs ga:2 omprövas 
och på så vis utöka det ianspråktagna utrymmet. 

Kommentar:  
Text i planbeskrivningen justeras. 
 
Genomförande-Ekonomiska 
"Ersättning för del av Korsnäs 1:11 (2:11), som bör regleras över till gemensamhetsanläggningen 
för väg tillhörande planområdet, ska betalas av deltagande fastigheter i gemensamhetsanlägg- 
ningen." 

Kommentar:  
Felskrivning I planbeskrivningen korrigeras från Korsnäs 1:11 till 2:11. 
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4. Trafikverket 
Väg 1029 
Från korsningen med väg 1030, vid Daftö Resort, är väg 1029 smal, krokig och har bitvis 
begränsad sikt. Två broar är försedda med ljusreglering på sträckan och gång- och cykelväg 
saknas. Utöver ordinarie underhållsåtgärder finns det idag inga planer eller finansiella medel 
avsatta för åtgärder på vägen. Åtgärder som föranleds av exploatering bekostas inte av 
Trafikverket. 
Med anledning av vägens standard anser Trafikverket att kommunen bör inta en restriktiv 
hållning till ytterligare exploatering som belastar väg 1029. 

Kommentar:  
Se kommentar under Länsstyrelsen/Trafik 
 
Anslutning 
Anslutningen till väg 1029 behöver förstärkas, en ansökan om ändrad anslutning ska skicka in till 
Trafikverket, se vår hemsida för ytterligare information 
http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok- om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/ 

Kommentar:  
Se kommentar under Länsstyrelsen/Trafik 
 
Buller 
Bebyggelsen ska klara kraven i Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216). 

Kommentar:  
Se kommentar under Länsstyrelsen/Buller 
 

http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/
http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/
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KOMMUNALA 

5. Tekniska förvaltningen 
Yttrande från VA-avdelningen 
Väglösning för området är annorlunda än tidigare, men jag saknar i alla fall u-område (eller mer 
vad man sätter där det ska vara Lr) för ledningarna som fortsätter norrut. Det står i 
beskrivningen att ledningsrätten ska uppdateras men på den sträckningen är det inget som ska 
flyttas och plankartan är väl den som främst gäller. Vi vill inte ha ledningsrätt i någons trädgård 
om det går att undvika. 
Såsom kartan ser ut just nu kommer nordöstra tomten att vilja sätta sin häck rätt över 
ledningarna eftersom de ligger inne på kvartersmark, om jag inte ser fel. Det bör minst vara ett 
4m brett område som inte är kvartersmark där, på kartan ser det ut att vara ca 3m. 

Kommentar:  
Plankartan justeras något i den delen där stigen kommer in i området från norr så att befintliga 
ledningar och brunnar kan vara kvar på den nord-sydliga sträckan. Den yta som var en tre meter 
bred parkmark ökas till fyra meter med ledningarna i mitten och flyttas något mot öster, vilket 
innebär små korrigeringar av de omgivande tomterna. Ledningar på den sträcka som ligger i 
gatumark kommer att anpassas till den nya gatans läge så att inga ledningar kommer att beröra 
kvartersmark. 
 
Den hänvisade VA-utredningens förläggande av ledningar harmoniserar inte med plankartan och 
dessutom är dagvattenanslutningar till fastigheter inritade i VA-utredningen, vilket 
planbeskrivningen motsäger. 

Kommentar:  
Synpunkten beaktas och handlingarna uppdateras. 
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FÖRETAG, FÖRENINGAR och ORGANISATIONER 

6. Bohusläns Museum 
Kulturhistorisk bakgrund 
Planområdet ligger inte inom någon kommunal kulturmiljö eller inom något riksintresse 
förkulturmiljövården. 
 
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
Planområdet är idag till stor del är oexploaterat och inom området finns inga kända 
fornlämningar. Området som avses exploateras har tidigare inte utretts sett ur ett 
fornlämningsperspektiv. Eftersom det planeras förändrad markanvändning inom planområdet 
bedömer Bohusläns museum att en arkeologisk utredning bör utföras. Detta i syfte att klargöra 
om icke kända fornlämningar finns inom planområdet. 
 
Sammanfattning 
Bohusläns museum finner att en arkeologisk utredning bör utföras inom planområdet i syfte att 
klargöra om icke kända fornlämningar finns inom området. 

Kommentar:  
Länsstyrelsens bedömning är att det inte finns något behov av en arkeologisk utredning. 
 

7. Västtrafik 
Västtrafik ser positivt på att den tillkommande bebyggelsen placeras inom acceptabelt 
gångavstånd från befintliga hållplatser. Kollektivtrafiken som trafikerar Tjärnö är dock begränsad 
till ett antal turer per dag. Den tillkommande bebyggelsen stärker underlaget för befintlig 
kollektivtrafik men är inte av den omfattning att antalet turer behöver utökas. Utöver linje 891 
har området runt Tjärnö även tillgång till Närtrafik som är en anropstyrd trafik som möjliggör 
serviceresor och fritidsresor i tidslägen utanför högtrafik. Till följd av att utbudet av 
kollektivtrafik är begränsat samt att det saknas gång- och cykelvägar blir området svårtillgängligt 
för de som inte har tillgång till bil. De som flyttar in i de nya bostäderna får svårt att lösa sina 
persontransporter på ett hållbart sätt. Avstånd från planområdet till många servicefunktioner är 
dessutom relativt långt vilket även det bidrar till behov av biltransporter. 

Kommentar:  
En förhoppning är att några anställda på Lovén-centret kommer att bosätta sig i området, vilket 
tvärtom skulle kunna innebära ett minskat bilberoende. 
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8. Ellevio 
Inom aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar och luftledningar för hög- och 
lågspänning 10 och 0,4kV, samt 1 transformatorstation 10/0,4kV. Se bifogad karta 1.  
 

 
 
E-området för befintlig transformatorstation är utmärkt i förslaget för detaljplan. I tillägg till 
befintliga kablar finns även ett pågående projekt där vi skall markförlägga nya kablar för att 
förstärka matningen till Syd Koster, detta projekt kommer utföras under 2019. Se bif karta 2. 
Om befintliga ledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som begär ombyggnad eller 
ändring stå för dessa kostnader. 
 
För uppgift om befintliga ledningars läge vänligen använd Ledningskollen. Det är en kostnadsfri 
webbtjänst för ledningsanvisning, som nås via www.ledningskollen.se. 
Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning inom planområdet bekostas av exploatören. 
Vi önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och 
samförläggning i området. 

För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planförslaget.  
 

http://www.ledningskollen.se/
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9. Skärhagen-Tjärnöbo Vägsamfällighet 

1. Det är viktigt att avrinningen av dagvatten för det planerade bostadsområdet sker på ett 
sådant sätt att det inte medför olägenheter för vår väg. 

2. Viktigt därför att kommunen följer upp hur avrinningen planeras genom att diken utdikas 
och att dagvattnet tas om hand så att inte stordiket vid vår väg svämmar över. 

3. I sammanhanget vill vi påminna om vårt yttrande när det gäller detaljplanen för del av 
Nyckleby 1:33 – medföljer som bilaga till detta yttrande. 

4. Stordiket är ett problem vid början av avfarten till Tjärnöbo och i denna del svämmar 
stordiket över regelbundet. Risken finns att flera hårdgjorda ytor som detaljplanen för 
Korsnäs 2:6 mfl medför skulle öka ansamlingen av vatten i stordiket och ytterligare spä 
på de redan besvärliga översvämningar som vår väg utsätts för. 

5. Vi noterar att i Naturvårdsutlåtande som bilagts samrådet står följande angående 
vattenavrinningen – ”Ett tredje alternativ kan vara att skapa en mindre våtmark som 
kompensation för den förlorade vattenmiljön i diket. Ett fjärde alternativ kan vara att 
förstärka naturvärdet nedströms området som kompensation. Detta görs genom 
rensning av vass, bråte och öppna upp vandringsvägar för havsvandrande fiskarter.” Vi 
ställer oss bakom dessa olika alternativ för vi tror det kan minska flödet till stordiket och 
dess påverkan på vår väg. 

Kommentar:  
De problem som tidigare har funnits nedströms har under våren 2019 åtgärdats. Vägtrumman 
under vägen mot Tjärnöbo har bytts ut mot betydligt större dimension och diket är rensat 
därifrån ner till havet. Åtgärderna är genomförda och godkända och enligt 
dagvattenutredningen kommer genomförandet av planen endast innebära en marginell ökning 
av flödet i diket. 

6. Vi vill också påpeka för kommunen att ökande antal tomtplatser ökar belastningen på 
vägen till Tjärnö som i dagsläget inte är bra. Vägen bör åtgärdas och ges en ny 
beläggning. 

Kommentar:  
Vägen skulle absolut kunna vara mycket bättre, men varken kommunen eller Trafikverket har 
några planer eller finansiella medel avsatta för att genomföra något mer än ordinarie 
underhållsåtgärder. 
 

Bilaga 1 
Yttrande till Strömstads kommun ang detaljplan för del av Nyckleby 1:33 från 
Skärhagen-Tjärnöbo Vägsamfällighet - antogs på årsmötet den 21 juli 2018 
 

Skärhagen-Tjärnöbo Vägsamfällighet har den 1 juni 2011 godkänt det sidoavtal som 
upprättades av exploatören och som visade exploatörens föreslagna utformning av 
dagvattenhanteringen för det aktuella området. I avtalet står följande: 
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” För de befintliga rinningsvägarna bör det utföras ett varsamt underhållsarbete där vissa 
partier rensas mellan punkt 1 och punkt 4. Den alvegetation som växer inom dikessektionen 
bör gallras med urskiljning så att ej sammanhållande rotsystem förstörs. 
Det stora hindret är den befintliga vägkulverten under vägen mot Tjärnöbo, diameter Ö 1500 
mm, med den teoretiska kapaciteten ca 1300 l/s där behovet kan uppgå till det dubbla. En ny 
kulvert skall anläggas med dimensionen Ö 2000 mm och med kapacitet ca 3000 l/s. Den nya 
kulverten bör även nivåplaceras så att 80% av röret kan utnyttjas utan att nivån överskrider 
omgivande naturmarken. Ev. kan två dagvattenkulvertar med motsvarande area anläggas 
parallellt för att uppnå optimala vattenföringen. 
Vid Spränget skall inga åtgärder vidtas. Befintliga byggnader ligger på betryggande nivå 
över omgivande naturmarker samt att den utsprängda bäcken och broöppningen har 
kapacitet för framräknande flöden. 
Ovanstående åtgärder skall utföras innan exploateringen av detaljområdet påbörjas. 
Ansvarig för genomförandet är exploatören. De föreslagna åtgärderna skall bekostas av 
exploatören” 
Skärhagen-Tjärnöbo Vägsamfällighet kan konstatera att inget av ovanstående har 
utförts TROTS att exploateringen av detaljområdet har så gott som slutförts. 
Vägsamfälligheten är därför djupt oroad över att avtalet inte har följts och yrkar 
därför på att Strömstad Kommun INTE beviljar något byggnadslov eller 
förhandsbesked innan ovanstående har åtgärdats. 
Skärhagen-Tjärnöbo Vägsamfällighet kan också konstatera att ett yttrande har 
avgivits mellan Strömstad kommun och exploatören den 30 maj 2018 och som ser ut 
enligt nedan: 

”Yttrande om dagvatten vid Nyckleby 1:49 
Efter möte på plats med Peter Andersen (Plan o bygg, Std kommun) och Paul Mattsson 
(exploatörens representant) 2018-05-30 för genomgång av dagvatten inom 
exploateringsområdet ges följande yttrande: 
 

1. Fördröjningsmagasin 
a) Magasinet har för brant lutning (1:1) på släntkanterna. Detta medför risk för 

erodering samt halk- och säkerhetsrisk för barn. Släntlutning ska minst vara 1:4 
samt att släntkanterna ska bekläs med gräs, makadam eller liknande som 
erosionsskydd.För att magasinet ska fungera som fördröjningsmagasin ska 
utloppsröret (315mm) bytas till mindre dimension. Här föreslås ett rör med 
diameter 200mm i bottennivå på magasinet samt ett rör med diameter 200mm 
läggs ca 200mm ovan bottennivån. En översilningsyta ovan rören ska anläggas 
som bekläs med sten i fraktionen 50-120mm, eller liknande, som erosionsskydd. 

 
2. Vägtrumma 

Befintlig vägtrumma under Tjärnöbovägen ska ligga kvar. Här ska en ny vägtrumma läggas 
parallellt med befintlig. Sammanlagda arean ska motsvara arean för en vägtrumma på 2000mm, 
detsamma som föreslås i dagvattenutredningen utförd av BBK (2011-02-02). 
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3. Rensning av dike 
Enligt exloateringsavtalets sidoavtal ska exploatören rensa diket mellan punkt 1 till 4. Den 
alvegetation som växer i diket ska gallras varsamt så att sammanhållande rotsystem ej förstörs. 
 
Respit för ovanstående åtgärder ges till 2019-05-30. ” 
 

Skärhagen-Tjärnöbo Vägsamfällighet anser att den nonchalans som exploatören 
visat för ingångna avtal är anmärkningsvärt och yrkar således med bestämdhet att 
Strömstad kommun INTE beviljar något bygglov eller förhandsbesked innan de ovan 
angivna åtgärderna är åtgärdade av exploatören. 

 

Tjärnö den 21 juli 2018 
 
 

10. Tjärnöbo Båtförening 
1. Vi noterar att i sammanfattningen av detaljplanens sägs följande: ”Strömstads kommun 

har i princip inte några tomter att erbjuda till försäljning och det finns ett behov av 
bostäder på Tjärnö. Den fördjupade översiktsplanen för Södra kustområdet, 
aktualitetsförklarad 2018, anger att ett av kommunens mål är att ge förutsättningar för 
att människor skall kunna bo och leva i kustområdet”. Detta visar att trycket på att få bo 
på Tjärnö är stort och med detta följer också att trycket på båtplatser kommer att öka. 

2. Vi noterar att FÖP aktualitetsförklarades 2018 och därmed kvarstår området som är 
markerat för en framtida småbåtshamn i Hätteviken/Tjärnöviken fast. Vår förhoppning är 
att kommunen på alla sätt kan möjliggöra att denna småbåtshamn blir verklighet inom 
en snar framtid. 

3. Tjärnö Båtförening som bildades 19 juli 2018 vill verka för att denna småbåtshamn 
kommer till stånd snarast och vill verka för detta i samarbete med kommunen. 

4. Vidare sägs under rubriken Miljömål följande: Hav i balans samt levande kust och 
skärgård - Planen ger förutsättningar för människor att bosätta sig året runt i området, 
vilket i sin tur ger förutsättningar för en levande kust och skärgård, vilket är positivt. Vi 
håller med om detta och att bosätta sig kustnära innebär att man vill utnyttja skärgården 
genom ett båtliv. Detta i sin tur kräver att på Tjärnö måste tillskapas flera båtplatser och 
en småbåtshamn vilket inte finns i dagsläget. 

5. Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i 
den svenska miljön som ska nås. Mål nr 10- ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård” berördes i punkt 4 och till detta kan tilläggas att vi som båtförening har som 
ändamål att verka för god miljö, god sjösäkerhet samt gott sjömanskap. Samt att verka 
för ungdomars båt och sjöintresse. 

Kommentar:  
Att ha tillgång till båtplats är inte en självklarhet bara för att man bosätter sig nära havet, även 
om det naturligtvis vore önskvärt att kunna erbjuda den möjligheten. Detta är en fråga som inte 
hanteras i arbetet med den aktuella detaljplanen, utan som ett separat ärende. 
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SAKÄGARE 

11. Nyckleby 2:1 
Övergripande synpunkter angående planens omfattning och behovet av 
bostäder på Tjärnö. 
 
Inledningsvis vill vi understryka att vi är måna om utvecklingen av öarna och att det finns 
möjligheter för åretruntboende men att utveckling skall ske med hänsyn till områdets karaktär. 
Planområdet är beläget inom vad som anses vara samhällsbildningen på ön och behovet kopplas 
mycket till utvecklingen av Tjärnö's större arbetsplats vid Loven Centret. I planbeskrivningen 
anges som vi ser det felaktig information för att underbygga argumentationen  för  områdets  
expolateringsgrad. Avstånd till Strömstad tätort anges för kort, skolan är idag en F3-skola och 
inte F6, närhet till affär på Rossö (finns inte i praktiken) och mest uppseendeväckande 
angivandet av antalet anställda på Loven Centrat till ca 90 personer vilket som vi uppfattar det 
avviker betydligt från det verkliga antalet fast anställda på Tjärnö. 

Kommentar:  
Felaktigheter korrigeras I planbeskrivningen. 
 
Som fastighetägare till den fastighet som ligger direkt mot planen och som påtagligt påverkas av 
denna anser vi det vara ytterst tveksamt att ge en felaktigt bakgrunds- och behovsbeskrivning. 
Detta ställs sedan mot anspråkstagande av brukningsvärd jordbruksmark för bebyggelse för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att ta annan mark i anspråk. Den fördjupade 
översiktsplanen (FÖP) för södra kustområdet, Std kn, betonar vikten att behålla 
jordbruksmarken och dalgångens prägel (gulmarkerat område Fig. lA nedan) och möjlig mark för 
bebyggelse skall ligga söder om densamma (nedan röd linje Fig. 1B). Till detta skall läggas att 
området omfattas av riksintresse för naturvård och riksintresse för turism och rörligt friluftsliv.  
Vi anser  att  planbeskrivningen inte på  ett  vederhäftigt sätt redovisar skäl som motiverar 
avvikelsen från FÖP. 
 

 
 
 

- 

 
 

,.' 
 

.. 

 
 

 

Fig. lA. Marken på båda sidor om diket utpekats som 
R4 - Odlings- och betesmark och omfattas av miljöbalken 
3 kap 4 § som säger att: Jord- och skogsbruk är av 
nationell betydelse i FÖP. 

Fig . 1B. Ca 4.600 m odlingsbar mark norr om markering (röd 
linje, de/område I och halva Il} som föreslås tas i anspråk i 
aktuellt detaljplaneförslag. Indelning i de/områden I till IV 
har gjorts av oss för vidare synpunkter nedan. 

 
Planbeskrivningen anger planområdet som den plats där samhällsbildning på Tjärnö önskas p g a 
samhällsfunktionerna kyrka, skola och busshållplats. Vi anser att detta påstående var riktigt på 
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/ Nyckleby 2:1 

Fig 2. Plankarta för illustration och förtydligande av givna synpunkter 

50-60 talet men Tjärnö har idag snarare sin samhällsbildning vid området Örns brygga och 
hamnen, där flera åretrunt boende också bor och där Loven Centret är beläget. Vi anser vidare 
att kommunen bör samordna sig med de privata alternativ som erbjuder bostäder på Tjärnö. Ca 
500 m från planområdet finns idag flertalet tomter för bostäder till salu. Dessa bostäder har varit 
ute på marknaden i över ett år och ännu inte blivit sålda. Vår grannfastighet som är åretrunt 
boende låg ute på marknaden över ett år. Vi anser att detta säger något om behovet av bostäder 
på ön. 

Kommentar:  
Kommunen upprättar detaljplaner för att ha en planreserv på längre sikt. Detta är en lokalisering 
som anses lämplig att pröva, bland annat därför att marken ägs av kommunen och det 
kommunala bolaget Strömstadsbyggen.  
 
Mot ovan anser vi att den norra delen av förslaget inte kan motiveras av väsentliga 
samhällsintressen och att denna del av detaljplaneförslaget är i strid med riksintressena för 
området. Vi anser därför att den norra delen planområdet är olämpligt att bebygga för att 
behålla prägeln med en öppen dalgång med jordbruksmark och att annan mark bör sökas för 
denna del. 

Kommentar:  
Se kommentar under Synpunkt 1, nedan. 
 
Specifika synpunkter 
Vår fastighet Nyckleby 2:1 ligger direkt öster om föreslagen detaljplan och är den fastighet som 
påverkas mest av föreslagen bebyggelse. I Figur 2 har vi försökt illusterat många av de 
synpunkter och förslag som vi framför nedan . 
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Synpunkt 1: Vi anser att den norra delen av förslaget (delområde I och ca halva delområde 11, 
våra beteckningar) inte kan motiveras av väsentliga samhällsintressen. Denna del av 
detaljplaneförslaget är i strid med riksintressen för området och den norra delen av föreslagna 
detaljplan är olämpligt att bebygga för att behålla prägeln med en öppen dalgång med 
jordbruksmark. Annan mark bör sökas för denna del. Antalet tomter bör således minskas 
betydligt. 

Kommentar:  
Det är många olika parametrar som vägs samman då en detaljplan upprättas. Platsen är 
utpekad i FÖP:en som ett område “R1 – Utredningsområde för bostäder”. Men sedan har 
strandskyddsgränsen ändrats så att en del av detta område inte längre är möjligt att bebygga. 
Den återstående delen blev då så liten att det inte skulle vara rimligt att göra en plan för enbart 
den delen. Att bygga infrastruktur för tomter på bara en sida av en väg är inte ekonomiskt 
försvarbart. Därför prövas nu möjligheten att ta med en del av odlingsmarken fram till bäcken, 
men att lämna marken norr om bäcken orörd, vilket kommunen anser vara en rimlig avvägning 
av olika intressen. 
    
Synpunkt 2: Vi anser att föreslagen täta bebyggelse avviker från övrig åretrunt bebyggelse och 
avviker från landskapsbilden på Tjärnö i övrigt. Vi anser således att föreliggande förslag har allt 
för hög exploateringsgrad med för många hus inplanerade och för stora byggnadskroppar. 

Kommentar:  
Kommunens uppfattning är att detta är en rimlig avvägning mellan befintlig bebyggelse och 
tillkommande exploatering på ett sätt som kan passa flertalet. 
 
Synpunkt 3: Vi anser att den direkta närheten av delområde Il och IV (våra beteckningar) och 
oklarheter i byggnadshöjd och placering kan skapa betydande olägenheter för oss både genom 
insyn och helt blockerad vy över området. Vi anser (som tidigare framförts) att planens södra del 
(område 111 och IV i Fig 2) skulle kunna flyttas mot V-SV för att minska insyn (båda håll). Till 
detta kan ytterligare markförvärv av från oss på Nyckleby 2:1 öka avstånd mellan byggnader (Se 
Figur 2). 

Kommentar:  
Kommunen menar att hänsyn har tagits till de synpunkter ni haft under arbetet med planen. 
Exakt de ytor ni har sagt att ni vill köpa har lagts utanför plangränsen och de närmaste 
byggrätterna har ett bredare område med prickmark än på andra ställen i planen. 
Dessutom har dessa byggrätter en nockhöjd som är lägre än i övriga delar. Planbestämmelser 
kompletteras avseende marknivåer för att ytterligare säkerställa nockhöjder. Planområdet har 
vridits så långt mot v-sv som det är rimligt. Kvartersmarken möter en vertikal bergkant som 
kommunen har mätt in dess exakta läge och sedan behövs avståndet för att skapa optimal tomt- 
och gatumark. 
 
Synpunkt 4: Vi anser att tomternas och byggnaders storlek måste definieras bättre. Med 
nuvarande förslag saknas både bestämmelser om tomtstorlek och bestämmelser om 
exploateringsgrad, vilket gör att detaljplanen inte säkerställer vare sig typ av bebyggelse eller 
storlek på tomterna.Vi anser att prickad mark för tomterna närmast Nyckleby 2:1 i delområde Il 
och IV skall inte kunna bebyggas (tex Attefallshus) och detta inkluderas i beräkningen av 
byggrätten för närliggande tomter. Revidering av prickad mark skall ske kombinerat med 
ytterligare markförvärv. 
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Kommentar:  
Planbestämmelser avseende minsta tomtstorlek och exploateringsgrad har angivits för att 
undvika att det blir alltför tät bebyggelse. Exploateringsgraden är 20 % av respektive fastighets 
area, vilket innebär att man kan bygga drygt 200 m² inklusive komplementbyggnad. Till detta 
finns möjlighet att bygga attefallshus och friggebod. Kommunen anser att detta innebär en 
rimlig exploatering och nog med planbestämmelser för att styra bebyggelsen, samtidigt som 
planen ger en handlingsfrihet att välja olika typer och storlekar av hus. 
 
Synpunkt 5: Vi anser det finns en överhängande risk för skugga och ändrade ljusförhållanden 
(också detta i båda riktningar). Eventuella byggnader skall placeras för att minimera dessa 
problem. Vi anser att en separat utredning av skugg- och ljusförhållande ska genomföras för 
olika alternativa placeringar av byggnader. 

Kommentar:  
Visst kommer ljusförhållandena att förändras eftersom planområdet nu är bevuxet med höga 
träd väster om er fastighet, som kommer att avverkas när planen genomförs. Men det innebär 
snarare att det kommer att bli betydligt ljusare. Nya byggnader kan dock komma att kasta 
skugga visa tider på dagen/året då solen står lågt, men inte mer än att det får anses vara 
acceptabelt, enligt kommunens bedömning.   
 
Synpunkt 6: Vi anser att högsta tillåtna nockhöjd skall sättas till max 5,5 m över hela 
planområdet, så att endast enplanshus tillåts. Högsta tillåtna nockhöjd skall anges i relation till 
höjd över havet eller definierat nollplan. Vidare anser vi att takvinkel 14 grader är mycket liten 
och ger utrymme för mycket stora byggnader. Takvikeln måste höjas väsentligt för att minimera 
risk för skugga och ändrade ljusförhållanden. 

Kommentar:  
Höjder och takvinkel har angetts för att erbjuda möjlighet att välja olika typer och storlekar av 
hus för att passa olika behov och önskemål. De två tomterna som är närmast er fastighet har fått 
den lägre nockhöjden för att tillmötesgå era önskemål. Kommunen vidhåller de angivna 
bestämmelserna, men planbestämmelserna kompletteras avseende marknivåer för att 
ytterligare säkerställa avsikten. Takvinkeln ändras, men kommunen anser inte att det finns 
anledning att ytterligare ändra dessa bestämmelser. 
 
Synpunkt 7: Vi anser att PARK mark vid biotopskyddat dike (klassat som påtagligt naturvärde, 
klass IV) som också föreslås som yta för rekreation, friluftsliv och lek skall ändras till status 
NATUR. Ett planerat område för lek och rekreation känns helt främmande i denna miljö. 
Dessutom skall stigen från öster mot väster genom området rymmas i detta område. Alternativt 
att detta område utgår helt ur planen då det känns mycket främmande för den miljö som råder 
på Tjärnö. 

Kommentar:  
Området utgår, planhandlingarna ändras. 
 
Synpunkt 8: Vi anser att det i planen skall anges att stigarna från öster och från norr in i området 
är öppna för det rörliga friluftslivet (inklusive oss närboende) och inte kan stängas av regler satta  
i skapad gemensamhetsanläggning. Stigarna har mycket lång historia och hävd. 

Kommentar:  
Man har inte rätt att utestänga allmänheten att gå inom “Allmän platsmark”. 
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Synpunkt 9: Vi anser att den viktiga plankartan (2018-02-22) skall kompletteras utifrån följande: 
• Otydlig i bestämmelserna fl och f2.  
• Kompletteras med största/minsta tomtstorlek. 
• Ange exploateringstal som säger hur stora husen får vara. 
• Ange exploateringstal för byggrätterna på området närmast Nyckleby 2:1 som förhindrar 

bebyggelse på prickad mark. 
• Högsta tillåtna nockhöjd skall vara max 5,5 m för hela planen och ange nollpunkt/höjd 

över havet som referensvärde. 
• Takvinkeln skall ändras, dagens 14 grader är alldeles för flackt och ger för stora hus.  
• Fasadmaterial och kulör för att passa in i omgivningen. 

Kommentar:  
Kommunen anser att plankartan innebär en rimlig exploatering och att planbestämmelserna styr 
bebyggelsen tillräckligt, samtidigt som planen ger en handlingsfrihet att välja olika typer och 
storlekar av hus. Kommunen anser därmed att det inte finns anledning att ändra planen enligt 
punkterna ovan, förutom att se över hur höjd på byggnad ska anges. 
 
Synpunkt 10: Vi anser att en utredning bör göras som visar att luften i dalen inte förändras av 
den tillkommande bebyggelsen med bland annat vilken sorts uppvärmning husen kommer ha. 
Byggnader bör placeras för att optimera möjlighet för solpaneler som klimatsmart energilösning. 

Kommentar:  
Kommunens bedömning är att omfattningen av den aktuella exploateringen är så liten att det 
endast har en marginell betydelse för luftkvaliteten. Vi styr inte typ av uppvärmning, det är upp 
till respektive fastighetsägare att välja. Planbestämmelsen avseende tak ska kompletteras så att 
solceller får annvändas, men det är upp till fastighetsägaren att placera byggnaderna inom den 
angivna byggrätten.   
 
Synpunkt 11: Vi anser att plansprängning av hela planområdet inte ska användas i samband med 
evt exploatering av området. 

Kommentar:  
Avsikten är att befintliga marknivåer i princip ska bibehållas. Gatan kommer att anläggas först 
och med den följer naturligt att det inte är lämpligt att planspränga. Men det finns en liten höjd, 
strax norr om Korsnäs 2:80, som förmodligen behöver sprängas för att den tomten ska kunna 
utnyttjas optimalt. 
 
Synpunkt 12: Korrigera felaktigheter i planbeskrivning i enligt med övergripande synpunkter  
ovan samt sid 12, Figur vänster, skall vara Nyckleby 2:1 ligger öster om planområdet. Under 
rubriken "Riksintressen" sid 18 anges det att ett antal parkeringsplatser skapas som förbättrar  
möjligheterna för allmänheten att ta sig till bad och friluftsområden. Var finns dessa? 

Kommentar:  
Felaktigheter korrigeras I beskrivningen. Området norr om bäcken, där parkeringen och infarten 
planerades, är inte längre en del av planområdet. Detta för att inte påverka bäcken och för att 
minska intrånget I dalgångens odlingslandskap. Texten är kvar av misstag och ska tas bort. 
 
Sammanfattningsvis så motsätter vi oss förslaget till detaljplan Korsnäs 2:6 m fl i föreliggande 
form och framför härmed våra synpunkter enligt ovan. 
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12. Korsnäs 2:80 
1. Den typ av tätare bebyggelse som denna gata av tomter och plan avser passar inte in i 

landskapet. Vid tomtbildning bör det endast vara tre eller max fyra tomter som håller sig 
vid sidan av jordbruksmarken, ej inskränker på de befintliga stengärdsgårdar som finns i 
området, håller sig på den yta som är flat för att undvika större ingrepp på naturen. Så 
som tex. sprängning. 

2. Ser ej att behovet finns då det redan i dagsläget finns ett planområde som kommer att gå 
igång under detta år med ett stort antal tomter. 

3. Då tidigare område så som Hättebäcksvägen bildades med samma intentioner så som 
boende för arbetande på  ön samt för att främja skolans tillväxt inte blev som man hade 
tänkt sig känns detta projekt lite tveksamt om vi verkligen kommer få fler att välja att bo 
på ön heltid. Hättebäcksvägens villor blev en villa året runt boende. 

I övrigt om planen kommer att genomföras har vi inga fler synpunkter på utformningen. 
Rättelse (inkom 2019-03-19) avseende punkt 3: Ej Hättebäcksvägen, Kobberstensvägen. 

Kommentar:  
Kommunen upprättar detaljplaner för att ha en planreserv på längre sikt. Detta är en plats som 
är utpekad i den fördjupade översiktsplanen och som anses lämplig att pröva, bland annat därför 
att marken ägs av kommunen och det kommunala bolaget Strömstadsbyggen. Att bygga 
infrastruktur (gata och VA-ledningar) för ett fåtal tomter är inte ekonomiskt försvarbart. Därför 
prövas nu möjligheten att ta med en del av odlingsmarken fram till bäcken, men att lämna 
marken norr om bäcken orörd, vilket kommunen anser vara en rimlig avvägning av olika 
intressen. 
 

13. Korsnäs 2:47 
Vi bor på Lugnetvägen 3, fastighet Korsnäs 2:47. Vi har tagit del av förslaget till detaljplan och vill 
framföra att vi ser väldigt positivt på detta förslag. Det möjliggör fler fastboende i området och 
kommer som vi upplever det endast bidra positivt till vår närmiljö. Vi är glada att hänsyn tagits 
till vattendraget, stigen till skolan och den odlade marken i området. 
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ÅTERSTÅENDE SYNPUNKTER 
Följande har framfört synpunkter under samrådet som helt eller delvis inte har tillgodosetts: 
 

• Trafikverket 
 

• Bohusläns museum 
 

• Skärhagen-Tjärnöbo Vägsamfällighet 
 

• Tjärnöbo Båtförening 
 

• Nyckleby 2:1 
 

• Korsnäs 2:80 
 

 
 
FORTSATT PLANARBETE 
Under sommaren 2019 kommer ett berbetat planförslag att ställas ut på granskning och 
förhoppningsvis blir planen antagen under fjärde kvartalet 2019. 
 
 
MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2019-06-13 
Plan- och byggavdelningen  
 
 
 
Pär Höjman 
Planeringsarkitekt 
 



 MBN-2015-1729 
 

Detaljplan för 
 del av KORSNÄS 2:6 m fl 

Granskningsutlåtande 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 2019-04-17 § 99 att tillämpa Plan- och bygglagen PBL 
2010:900, SFS 2014:900. Samtidigt informerades om det pågående planarbetet och att 
granskning kommer att genomföras under vår/försommar 2019.  
 
Planens miljökonsekvenser 
Kommmunens bedömning är att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver tas fram, vilket Länsstyrelsen håller med om. 
 
 

Inkomna yttranden 
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning t.o.m 2019-09-19.  
Dessa återges i sin helhet eller sammanfattas och kommenteras.  
Politikerna i Miljö- och byggnämnden har tillgång till samtliga yttranden i sin helhet. 
  
Statliga: Inkom: 

1. Länsstyrelsen  2019-09-02 
2. Statens Geotekniska Institut, SGI  2019-08-30 
3. Lantmäteriet  2019-08-27 
4. Trafikverket  2019-08-07 

 
Kommunala: 

5. Tekniska förvaltningen  2019-08-13 och 2019-08-19 
6. Strömstadsbyggen – Strömstadslokaler  2019-08-15 
7. Barn- och utbildningsnämnden  2019-09-19 

 
Företag, föreningar och organisationer: 

8. Skanova  2019-08-07 
9. Ellevio  2019-08-12 

 
Sakägare: 

10. Nyckleby 2:1  2019-09-02 
11. Korsnäs 2:80  2019-09-02 
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Sammanfattning: 
Inkomna synpunkter berör huvudsakligen: 

Länsstyrelsen och SGI har synpunkter på stabilitetsberäkningarna. 

Ägare av en grannfastighet har synpunkter på omfattningen och utformningen av 
exploateringen, hantering av dagvatten, samt att odlingsmark tas i anspråk. De menar också att 
planbeskrivningen inte ger korrekt information om det verkliga behovet av bostäder på Tjärnö. 

En annan granne hävdar att det finns hasselsnok och häckande spillkråka inom planområdet. De 
menar också att omfattningen bara bör vara 2-3 tomter och ifrågasätter om vägen från Daftö 
klarar mer trafik. 



Detaljplan för del av Korsnäs 2:6 m fl, Tjärnö, Strömstads Kommun                                         Granskningsutlåtande 
 
 

 
 

3 

STATLIGA 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen 
om den antas. 
  
Motiv för bedömningen  
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt. 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs. 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser. 

Däremot befaras att: 
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion. 
 
Hälsa och säkerhet  
Geoteknik  
Statens geotekniska institut (SGI) konstaterar i sitt yttrande, daterat 2019-08-30, att det i 
granskningskedet har tillkommit en planbestämmelse angående lägsta tillåtna nivå på färdigt 
golv + 7, 6 meter över grundkartans nollplan. Detta tolkas som att fyllning behöver göras i 
planområdets norra del, vilket inte överensstämmer med de förutsättningar som redovisas i 
stabilitetsberäkningarna. Därmed behöver stabilitetsberäkningarna revideras med avseede på de 
marknivåer och marklaster som planen medger. SGI påtalar även att det är otydligt om vald 
beräkningssektion B-B representerar den kritiska beräkningssektionen, då markytans nivå är 
högre i planområdets nordvästra del än i dess nordöstra del. 

 Kommentar:  
Den geotekniska utredningen kompletteras före antagande avseende stabilitet och 
beräkningssektion. Planbeskrivningen uppdateras.  
 
Angående risken för blocknedfall har beaktats och det finns inga kvarstående synpunkter. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning  
Länsstyrelsen vill upplysa om att arbeten i vatten är en vattenverksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig, är det däremot uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas 
genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena behövs varken tillstånd eller 
anmälan. 

Kommentar: 
Planområdet har minskats för att inte beröra diket och planförslaget innebär därmed inte längre 
något arbete i vatten, förutom att dagvatten kommer att ledas till diket/bäcken. Enligt 
dagvattenutredningen kommer flödesförändringen i diket att vara försumbar.   
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2. Statens Geotekniska Institut - SGI 
Underlag 

1. Planbeskrivning och plankarta.  
Upprättade av Strömstads kommun, daterade 2019-07-15.  

2. Projekterings-PM/Geoteknik. Tjärnö, Korsnäs.  
Upprättad av Bohusgeo, daterad 2017-09-20, reviderad 2019-06-04.  

3. Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo). Tjämö, Korsnäs.  
Upprättad av Bohusgeo, daterad 2017-09-20, reviderad 2019-06-03. 

 
SGl:s synpunkter 
SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet är 
daterat 2019- 03-07 med dnr enligt ovan. 
I samrådsskedet efterfrågade SGI en bedömning av om det föreligger risk för blockutfall vid 
planområdets västra gräns. I granskningsskedet har [2] och [3] reviderats med kompletterande 
underlag avseende den aktuella bergsslänten. I [2] anges att det inte föreligger risk för 
blockutfall som kan påverka detaljplaneområdet. SGI gör med tillgängligt underlag ingen annan 
bedömning.  
I plankartan har det i granskningsskedet tillkommit planbestämmelsen lägsta tillåtna nivå på 
färdigt golv + 7, 6 meter över grundkartans nollplan. SGI tolkar detta som att fyllning behöver 
göras i planområdets norra del, vilket inte överensstämmer med de förutsättningar som 
redovisas i stabilitets beräkningarna. SGI anser därför att stabilitetsberäkningarna behöver 
revideras med avseende på de marknivåer och marklaster som planen medger i det aktuella 
granskningsskedet.  
Med hänsyn till att markytans nivå är högre i planområdets nordvästra del än i dess nordöstra 
del är det otydligt om vald beräkningssektion B-B representerar den kritiska 
beräkningssektionen. 

Kommentar: 
Se kommentar under Länsstyrelsen/Hälsa och säkerhet/Geoteknik. 

 

3. Lantmäteriet 
Lantmäterimyndigheten har tagit del av planförslagets granskningshandlingar och har inget att 
erinra mot dessa. 
 

4. Trafikverket 
Har inget att erinra. 
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KOMMUNALA 

5. Tekniska förvaltningen 
Yttrande från renhållningsavdelningen 
Inget att erinra 
 
Yttrande från gatu- och parkavdelningen 
Inget att erinra under förutsättning att Tekniska Nämnden godkänner avsteg från tekniska 
förvaltningens kravspecifikation gällande vägbredd. 

Kommentar:  
Tekniska nämnden beslutade 2019-09-09, TN § 65, att godkänna avsteg avseende vägbredden. 
 

6. Strömstadsbyggen - Strömstadslokaler 
Strömstadslokaler är positiva till vad detaljplanen föreslår och har inga ytterligare synpunkter på 
förslaget.  
Strömstadsbyggen är positiva till vad detaljplanen föreslår och räknar med att kontakt kommer 
tas angående förvärv av del av 2:8 när det närmar sig antagande. 

Kommentar: 
 Kontakt kommer att tas när det blir aktuellt. 
 

7. Barn- och utbildningsnämnden 
Inget att erinra 
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FÖRETAG, FÖRENINGAR och ORGANISATIONER 

8. Skanova 
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att invända 
mot planförslaget, men eventuell undanflyttning av Skanova anläggningar bekostas av 
fastighetsägare/exploatör. 
På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område markerade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuell undanflyttning av Skanovas anläggningar bekostas av fastighetsägare/exploatör och 
beställes via e-post: skanova- natandring@teliacompany.com  Beställning skall göras i god tid 
innan eventuell åtgärd krävs. 
För digitala kartor och utsättning hänvisas till  www.ledningskollen.se 

Kommentar: 
- 

 

9. Ellevio 
Ellevio har inget ytterligare att erinra. 

Kommentar:  
Se yttrande i samrådsskedet.  

mailto:natandring@teliacompany.com
http://www.ledningskollen.se/
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SAKÄGARE 

10. Nyckleby 2:1 
Angående synpunkter från fastighetsägare Nyckleby 2:1 över förslag till 
detaljplan för KORSNÄS 2:6 m fl, Tjärnö, Strömstads kommun,  
Dnr: MBN-2015-1729 (granskningshandlingar 2019-07-15) samt 
Samrådsredogörelse för detaljplanen (2019-06-13).  
 
Nedanstående kommentarer ges av delägarna av fastigheten Nyckleby 2:1 direkt öster om det 
föreslagna detaljplaneområdet. Undertecknade har under samrådsfasen fört fram en rad 
synpunkter om tidigare förslag till detaljplan där mycket glädjande ett antal punkter föranlett 
ändringar och en rad felaktigheter i planbeskrivningen korrigerats i föreliggande förslag. Vi anser 
dock fortfarande att förslaget har brister och till del strider mot såväl gällande lagstiftning som 
kommuns egen syn på ianspråktagande av odlings- och betesmark. Våra synpunkter är också i 
linje med flera andra parters inlagor som presenteras i samrådsredogörelsen. Nedan följer våra 
synpunkter på föreslag på detaljplan.  
 
1. Ändrade planförutsättningar och ianspråktagande av odlings- och betesmark 
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP Södra kustområdet, 2013) är tre områden på Tjärnö 
utpekade som utredningsområden för bostäder (R1) och två områden som utredningsområden 
för bostäder och verksamheter (R2). Två av områdena (områdena benämnda 3 och 5) är belägna 
på mark som kommunen äger och där kommunen därför valt att pröva möjligheten att göra 
detaljplan för ett av dessa områden, nämligen område 3, Korsnäs 2:6 mfl. 

 
Figur 1. Karta från fördjupade översiktsplanen (FÖP) Södra kustområdet, 2013, med 
utredningsområden 1-6 markerade. 
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Dock har strandskyddslinjen ändrats sedan FÖP och den södra delen av det aktuella R1-området 
omfattas nu av strandskyddet. Det ursprungliga området halveras till ca 1 ha genom detta och 
kommunen anger att det endast är ekonomiskt rimligt att exploatera den kvarvarande delen av 
området om det utökas med en del av området utpekat som R4 - Odlings- och betesmark. De 
ändrade förutsättningarna har inte föranlett någon alternativ utredning för att hitta lämplig 
mark tex på det andra kommunägda R1-området (Område 5 på 5 ha) beläget nära Tjärnö marina 
laboratorium. 
 
Vi anser därför att: 

• Synpunkt 1: planförslaget strider mot plan- och bygglagens och miljöbalkens skydd av 
odlings- och betesmark och att området för detaljplanen utifrån dagens förutsättningar 
endast skall omfatta återstående R1 mark. 

• Synpunkt 2: del av detaljplanen med föreslagen bebyggelse i den öppna dalgången 
riskerar att negativt påverka riksintresset avseende den karakteristiska landskapsbilden. 

• Synpunkt 3: exploatering på R4-mark (odlings- och betesmark) inte uppfyller kraven i 
plan-och bygglagen om lämplig markanvändning speciellt då alternativa områden finns 
identifierade i FÖP och att dessa inte övervägs när planförutsättningarna ändrades. 

• Synpunkt 4: Kommunen har inte redogjort/utrett tillräckligt för att visa att annan mark 
kan tas i anspråk för bebyggelse (MB 3 kap 4 §). Att kommunen inte "anser" är inte 
tillräckligt som grund. Vi hänvisar till Länsstyrelsens svar i samrådsredogörelsen under 
"Jordbruksmark" s.6. 

Kommentar: 
Kommunen vidhåller uppfattningen att planförslaget innebär en rimlig avvägning av olika 
intressen och att det omfattar ett lämpligt område. Av de utredningsområden för bostäder och 
verksamheter som redovisas i FÖP omfattar två områden kommunal mark, det nu aktuella och 
ett område norr om Tjärnölaboratoriet. R2-området norr om Tjärnölaboratoriet ligger inom 
strandskydd och om det eventuellt skulle vara möjligt att få dispens för att göra något där, bör 
det vara för verksamheter knutna till Tjärnölaboratoriet. Därmed återstår det nu aktuella 
området som det man vill pröva möjligheten för bostäder på kommunal mark och erbjuda tomter 
till försäljning via den kommunala tomtkön. Det är ett viktigt samhällsintresse att förstärka 
samhällsbildningen i anslutning till skola, kyrka, busshållplats och arbetsplatser. Planområdet tar 
i och för sig en del jordbruksmark i anspråk, men området har minskats så att en mindre del 
jordbruksmark exploateras och diket inte längre omfattas. Kommunen menar att dalgången 
därmed fortfarande kan betraktas som öppen, även om den blir smalare i detta avsnittet.  
 
2. Naturskydd av bäck och hantering av dagvatten 
Genom det öppna landskapet går en bäck med avrinningsområde, förutom delar av 
planområdet, Kobberstensvägsområdet och det sk Kyrkeberget med mest berg i dagen. Bäcken 
rinner mot öster och gör samman med bäck från Tjärehällaområdet för att sedan rinna söderut 
och mynna ut i havet vid Spränget. Bäcken har i Naturvårdsutlåtande (Naturcentrum AB 2017-
06-22) avseende detaljplan för del av Korsnäs 2:6 m fl, naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde 
och i föreliggande detaljplan har en korridor lagts mellan närmsta tomter för biotopskydd av 
området i och runt bäcken. Ökade flöden i bäcken kan förändra biotopen och skapa problem 
nedströms (se figur 2). Anlitad konsults utredning (Wikon, 2019-06-16) anser att det är en 
relativt god profillutning som kan avbörda större flöden också vid flödestoppar. Detta kan dock 
inte ses i underlag där hela området fram till Spränget ligger i stort i samma nivå. Vår erfarenhet 
är bortspolad dikesövergång till vår fastighet vid högt flöde och de synpunkter som framförs av 
Skärhagen-Tjärnöbo Vägförening kopplat till nytt planområde vid Tjärehälla (Nyckleby 1:33). 
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Noterbart är att ytterligare tre områden som identifierats i FÖP (2013) ligger i samma 
avrinningsområde, med område 2 direkt kopplat till det aktuella området (Se figur 1). Område 4 
och 6 ansluter till den andra grenen av avrinningsområdet. Det torde vara av stort intresse för 
kommunen att ha en helhetssyn på denna fråga både för att säkra ekologisk status i och runt 
bäcken och säkerställa framtida utvecklingsområden för så väl bostäder som verksamheter. 
 

Figur 2. Avrinningsområde till Tjärnöbo dikningsföretag.  
(äldre karta. Källa: Detaljplaneskrivning Nyckleby 1:33, 2013-04-19). 
 
Vi anser därför att: 

• Synpunkt 5: det inte är klarlagt om god ekologisk status kan bibehållas i bäcken och att 
detta inte är förenligt med miljöbalkens skydd av vattenförekomst enligt det sk 
"försämringsförbudet". Allmänintresset kan inte anses vara av större vikt för att motivera 
undantag. 

• Synpunkt 6: Ekologiska konsekvenserna av förväntade ökade flöden i bäcken till följd av 
den aktuella planen, befintligt nytt planområde vid Tjärehälla samt i FÖP och framtida 
möjliga utvecklingsområden (FÖP, område 2, 4 och 6, se figur 1 och 2) skall utredas innan 
aktuell plan antas. 

• Synpunkt 7: Fysiska och tekniska konsekvenserna av förväntade ökade flöden i bäcken till 
följd av den aktuella planen, befintligt nytt planområde vid Tjärehälla samt i FÖP och 
framtida möjliga utvecklingsområden (FÖP, område 2, 4 och 6, se figur 1 och 2) skall 
utredas i ett helhetsperspektiv innan aktuell plan antas. 

Kommentar: 
Dagvatten kommer att infiltreras i området genom att gatan inte asfalteras och att 60 % av 
kvartersmarken ska vara genomsläpplig. Enligt dagvattenutredningen innebär genomförandet 
endast en försumbar ökning av flödet i diket och kommunen bedömer att därmed kommer även 
de ekologiska konsekvenserna att vara försumbara. Diket/bäcken är inte klassat som en 
vattenförekomst som omfattas av kraven som gäller miljökvalitetsnormer för vatten. 
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3. Beskrivning motivering samhällsintresset 
Som framhållits tidigare i samrådet vill vi understryka att vi är måna om utvecklingen av öarna 
och att det finns möjligheter för åretruntboende men att utveckling skall ske med hänsyn till 
områdets karaktär. Viss som vi påtalat felaktiga information som gavs i den tidigare 
planbeskrivningen i samband med samrådet har rättats till men fortfarande ges missvisande 
information som vi upplever ges för att underbygga argumentationen för områdets 
exploateringsgrad. Som fastighetsägare till den fastighet som ligger direkt mot planen och som 
påtagligt påverkas av denna anser vi dock det vara ytterst tveksamt att det som vi uppfattar det 
ges en missvisande och delvis felaktigt bakgrunds-och behovsbeskrivning. Detta är speciellt 
bekymmersamt då detta blir argument för anspråkstagande av det öppna landskapet med 
odlings- och betesmark.  
Det som vi anser vara mest uppseendeväckande är informationen av antalet anställda på Tjärnö 
marina laboratorium som i samrådsversionen av planen angavs till ca 90 personer vilket avviker 
betydligt från det verkliga antalet fast anställda på Tjärnö. I föreliggande planbeskrivning anges 
ca 65 forskare och annan personal. Även detta antal upplever vi är satt högt om man t ex ser på 
de antal tillsvidare anställda vid laboratoriet som anges i dokumentation från Göteborgs 
universitet (A Wenblad, Utredning av Sven Loven Center vid Göteborgs universitet, 2017-02-15, 
GU dnr V 2016/580).  
Vi anser det vara av yttersta vikt med korrekt beskrivning att den verkliga efterfrågan av 
bostäder då den kopplar till andra argument, bl a minskad bilåkande, standard väg 1029, 
cykelpendling (Trafikverket gör dock andra bedömningar än kommunen). Ett annat exempel är 
närhet till butik på Rossö (2,5 km sjövägen) vilket i sig är korrekt och en viktig faktor i levande 
landsbygd med livskraftiga lokalsamhälle. Tjärnö båtförening lyfter frågan behovet av båtplatser 
på Tjärnö för att ge förutsättningar för att människor ska kunna bo och leva i kustområdet. 
Kommunens svar i samrådsredogörelsen att " ha tillgång till båtplats inte är en självklarhet bara 
för man bosätter sig nära havet" överensstämmer sannolikt inte med förväntningar hos personer 
som vill bosätta sig på Tjärnö. Butiken på Rossö blir svår att utnyttja utan båt och frågan om 
möjligheter till båtplats torde också ha betydelse för kommunens attraktionskraft.  
 
Vi anser där att;  

• Synpunkt 8. Planbeskrivningen ska ge objektiv och korrekt information om verkligt behov 
av bostäder på Tjärnö för att kunna en rättvisande bild av samhällsintresset som 
motiverar exploateringsgraden. 

Kommentar: 
Antalet anställda är kontrollerat med ansvarig företrädare på Tjärnölaboratoriet.  
Det finns redan nu en viss efterfrågan på kommunala tomter, men framför allt är det i 
förebyggande syfte man planlägger för att ha en planreserv och kunna erbjuda tomter på längre 
sikt. Naturligtvis vore det önskvärt om man kunde erbjuda båtplatser, men det är en fråga som 
inte hanteras i det aktuella planarbetet och det är inte en förutsättning för att kunna anta 
planen.   
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4. Plankarta och planbestämmelser - Tomtstorlek, byggbaryta, fixhöjder mm 
Vi har i samrådsskedet framfört synpunkter på plankartan och planbestämmelsernas utformning. 
Inför granskning av förslag till detaljplan har vissa ändringar gjorts men vi anser fortfarande att 
plankartan och planbestämmelserna har brister som bör åtgärdas. 

 
• Synpunkt 9: Kommunen skriver i planbeskrivningen att syftet med detaljplanen är att " ... 

kunna erbjuda ett antal tomter för nybyggnad av enbostadshus och eventuellt några 
parhus ... ". Detaljplanen anger att största sammanlagda byggnadsarea inom 
användningsområde B är 20 % av fastighetsarean men detaljplanen reglerar inte 
fastigheternas storlek. Vi anser därför att plankartan skall kompletteras med 
bestämmelse om största tillåtna fastighetsarea, för att säkerställa detaljplanens syfte 
med enbostadshus alternativt parhus. Så som planen är utformad idag så kan det i teorin 
bli väldigt stora tomter med väldigt stora hus både avseende yta och höjd (8 m). 
Plankartan och planbeskrivningen motsäger varandra. 

Kommentar: 
Det finns en planbestämmelse om minsta storlek på fastighet för att undvika att det blir allt för 
tätt mellan byggnaderna. Kommunen vill begränsa storleken för att kunna erbjuda så många 
tomter som möjligt och menar att det därmed inte finns anledning att reglera med en övre gräns. 
  

• Synpunkt 10: Med syfte att ska rimligt avstånd mellan befintligt hus på Nyckleby 2:1 och 
närmsta planerade byggnader skall utökad lovplikt anges för attefallshus på området 
närmast Nyckleby 2:1 som förhindrar bebyggelse på prickad mark. 

• Synpunkt 11: Högsta tillåtna nockhöjd skall sänkas och vara max 5,5 m för hela planen 
och att högsta tillåtna nockhöjd i över nollplan/höjd över havet som referensvärde anges 
på plankartan med samma upplösning som redovisas på sid 18 i planbeskrivningen (dvs 
även specifika tomterna inom delområdena, se figur 3b. 

• Synpunkt 12: Utöver bestämmelse om hur taket skall se ut (sadeltak med röda 
takpannor) bör det finnas bestämmelser för fasadmaterial och kulör för att passa in i 
omgivningen. I dagens planbeskrivning eller plankarta nämns inget om hur husen skall 
utformas vilket vi anser kan skapa en miljö som inte passar in på Tjärnö. 

• Synpunkt 13: Takvinkeln har ändrats från 14 grader till 22-38 grader. Vi anser att 22 
grader fortfarande är alldeles för flackt och ger för stora hus. 
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Kommentar: 
Det saknas lagstöd för att införa en bestämmelse om bygglov för attefallsbyggnader då detta 
bara kan göras om det berör en värdefull miljö. Flera hänsyn har tagits för att tillmötesgå era 
önskemål om avstånd, höjder, markköp mm. Kommunens uppfattning är att de föreslagna 
planbestämmelserna innebär en lämplig reglering för att uppnå en bra helhet inom området och 
i förhållande till omgivningen. 
 
Sammanfattningsvis så motsätter vi oss förslag detaljplan Korsnäs 2:6 m fl i föreliggande form 
och framför härmed våra synpunkter enligt ovan. 
 

 

11. Korsnäs 2:80 
Vad jag kan läsa mig till så har en miljöinventering gjorts och inga höga naturvärden har funnits. 
Det som dock saknas är en viktig del och det är djurvärden som bor i området.  
Hänvisar till Delområde 2, SWEREF 99TM 6532283/278515 Där på bild visas en stenmur som 
senare svänger in mot skogen, och där bor det Hasselsnok. I samma område finns även ett 
väldigt artrik fågelliv, bla ett spillkråke-par som häckar i skogen på olika ställen vart år då de 
döda träden föder dem med insekter.  

Kommentar: 
Enligt artskyddsförordningens 4 § om fridlysning är det förbjudet att skada eller förstöra 
hasselsnokens födosöks- och fortplantningsområden eller viloplatser (livsmiljö). Området bedöms 
inte utgöra en lämplig livsmiljö för hasselsnok (Rapport: Kindvall, O. och Ahlén, J (2019). GIS-skikt 
för sandödla och hasselsnok I Strömstads kommun. Sammanvägda kartskikt med områdesvisa 
bedömningar av risken för otillåtlighet vid exploatering i förhållande till artskyddsförordningen. 
Calluna AB.).  
Spillkråkan lever i barr eller blandskog men även i ren lövskog. Varje par utnyttjar ca 400 -1000 
ha skog. I optimal biotop finns dock betydligt tätare populationer (ett par/100 ha). För häckning 
är arten beroende av grova träd och så länge det finns tillgång till dessa inom reviren är 
erfarenheten att mer eller mindre stora kalhyggen inte utgör ett problem. (Artfakta spillkråka 
från ArtDatabanken). Det föreslagna planområdet utgör 1,7 ha och exploateringen innebär att 
skogen inom detta område kommer att avverkas. Inom området finns idag en biotop med träd 
som skulle kunna utgöra boträd för spillkråkan. Då spillkråkor har revir på upp till 1000 ha, 
innebär det att ett par har i princip hela Tjärnö, Saltö och Lindholmen som möjligt 
häckningsområde. Inom dessa öar finns ett stort utbud av den biotop med grova träd som 
spillkråkan efterfrågar för sin häckning. Många av dessa biotoper är säkerställda genom olika 
områdesskydd vilket innebär att de kommer att finnas kvar på längre sikt, till exempel omfattas 
hela Saltö av naturreservat.  
Kommunens bedömning är därför att genomförandet av detaljplanen inte kommer att påverka 
Spillkråkans status i området. 
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Kvarhåller åsikten om att inte placera tomter ut på åkermarken eller längre bak i skogen där 
marken höjs för att påverka landskapet minsta möjligt. Anser att det passar bäst med 2-3 tomter 
längs med kanten av åkermarken för att smälta in i landskapet. Tätbebyggda tomter finns redan 
tillgängligt på ön så intresset för ett tätbebyggt område till känns överflödigt. 

Kommentar: 
Kommunen instämmer inte i den uppfattning utan menar att planförslaget innebär en rimlig 
avvägning av olika intressen och att det omfattar ett lämpligt område. Planområdet tar i och för 
sig en del jordbruksmark i anspråk, men området har minskats så att så att en mindre del 
jordbruksmark exploateras och diket inte längre omfattas. Mark och infrastruktur används 
effektivt och ett antal tomter kan skapas inom en förhållandevis begränsad yta, vilket innebär en 
god hushållning med resurser. Det finns redan nu en viss efterfrågan på kommunala tomter, men 
framför allt är det i förebyggande syfte man planlägger för att ha en planreserv och kunna 
erbjuda tomter på längre sikt. Det är ett viktigt samhällsintresse att förstärka samhällsbildningen 
i anslutning till skola, kyrka, busshållplats och arbetsplatser. 
 
Vägverket uttrycker en oro att alls tillåta större exploatering ute på öarna då det inte finns 
pengar till att sköta vägen. Vägen hit ut från Daftö har en mycket stor belastning både av tung 
trafik, sommartrafik till nationalparken och sommarboende, klarar den mer?. 

Kommentar:  
Gällande FÖP som antogs 2013 tar hänsyn till vägstandarden och därför är det bara några 
mindre områden som föreslås för exploatering så att samhället ska kunna utvecklas. Detta är ett 
av dem och det finns inga planer på att exploatera fler områden på Tjärnö inom överskådlig 
framtid. 
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KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 
Följande har framfört synpunkter under samrådet och/eller granskningen som helt eller 
delvis inte har tillgodosetts: 
 

• Trafikverket 
 

• Bohusläns museum 
 

• Skärhagen-Tjärnöbo Vägsamfällighet 
 

• Tjärnöbo Båtförening 
 

• Nyckleby 2:1 
 

• Korsnäs 2:80 
 

 
 
FORTSATT PLANARBETE 
Planen kommer att tas upp för antagande under hösten 2019. 
 
 
MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2019-10-01 
Plan- och byggavdelningen  
 
 
 
Pär Höjman 
Planeringsarkitekt 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

KS/2019-0610

KS § 161 Taxor kulturverksamhet 2020

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anta förvaltningens förslag till taxor för uthyrning av kulturhuset.

Sammanfattning av ärendet
Taxorna kvarstår från föregående år, med tillägg att man nu som hyresgäst kan 
hyra hjälp med att ta fram bord och stolar för 400-600 kronor. För att förenkla för 
hyresgäster har man också ett helgpris som ett fast pris (fredag morgon – söndag 
kväll).

Beslutsunderlag
Taxor kulturhuset Skagerack 2020
Tjänsteskrivelse 2019-11-13
Kultur- och fritidsutskottet protokoll 2019-10-17 § 68

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till taxor för uthyrning av kulturhuset.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Diariet

ärende
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum
2019-10-17

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

KS/2019-0610

KSkfu § 68 Taxor kulturverksamhet 2020

Kultur- och fritidsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till taxor för uthyrning av kulturhuset.

Sammanfattning av ärendet
Kulturansvarig informerar om taxor för kulturhuset 2020.
Taxorna kvarstår från föregående år, med tillägg att man nu som hyresgäst kan 
hyra hjälp med att ta fram bord och stolar för 400-600 kronor. För att förenkla för 
hyresgäster har man också ett helgpris som ett fast pris (fredag-söndag).

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till taxor för uthyrning av kulturhuset.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2019-10-17 Ärende: KS/2019-0610
KS - Utvecklingsavdelning

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Taxor kulturverksamhet 2020

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till taxor för uthyrning av kulturhuset.

Sammanfattning av ärendet
Taxorna kvarstår från föregående år, med tillägg att man nu som hyresgäst kan 
hyra hjälp med att ta fram bord och stolar för 400-600 kronor. För att förenkla för 
hyresgäster har man också ett helgpris som ett fast pris (fredag morgon –söndag 
kväll).

Ärendet

Prissättningen baserar sig på kulturhusets verksamhetsidé. 

Kulturhusets verksamhetsidé

”Kulturhuset Skagerack ska erbjuda föreningsliv och kulturaktörer en arena 
för sina verksamheter”

Kulturhuset ska vara:

 en mötesplats för barn, unga och vuxna
 en plats där möten mellan människor står i fokus
 en plats där det ges möjligheter att uppleva och att utvecklas
 en arena för både vardagsaktiviteter och evenemang
 öppet för både föreningsliv samt kommersiella aktörer
 inbjuda till samarbete och bidra till samverkan mellan 

generationer, vara integrationsöverbyggande och tillgängligt för 
alla

 en plats där kommunens besökare och invånare känner sig 
välkomna och där man gemensamt tar ansvar för att fylla huset 
med verksamheter.

Hur fyller vi kulturhuset med spännande verksamheter?



2 (2)

2019-10-17 Ärende: KS/2019-0610

”Kulturhuset ska erbjuda föreningsliv och kulturaktörer en arena för sina 
verksamheter”.

Barnteater, författarfrukost, dans, utställningar och föreläsningar, 
föreningsmöten såväl som konserter är evenemang som lämpar sig väl i 
kulturhusets lokaler. För att uppmuntra kulturlivet och föreningar att 
använda kulturhuset för sina verksamheter så är lokalhyrorna kraftigt 
subventionerade av kommunen för föreningsverksamhet.
Det är också möjligt att hyra kulturhuset för privata fester och bröllop.

Med detta som utgångspunkt ligger taxorna kvar på samma nivå som 
föregående år (se bilaga). Hyresintäkterna 2019 förväntas bli runt 170 000 
kronor. Dessa intäkter täcker upp de driftskostnader som inte är 
budgeterade för 2019 som till exempel underhåll av golv, lagning av 
textilier och möbler, teknikreparationer, extra städinsatser. 

Behovet av praktisk hjälp vid bokningar har varit stort så därför föreslås en 
tilläggstjänst vid bokning där man som hyresgäst kan betala för att få hjälp 
med att ställa fram stolar och bord till exempel. 

Hyresgäster har också efterfrågat en fast summa för en helgbokning 
(oftast bröllop) från fredag morgon till söndag kväll. Efter att ha jämfört 
andra liknande festlokalers taxor tillsammans med vårt timpris för privata 
fester så föreslås en fast summa. 

Beslutsunderlag
Taxor kulturhuset Skagerack 2020
Tjänsteskrivelse 20191113

Tove Meyer
Kulturansvarig 
0526-192 35
tove.meyer@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Diariet
Ekonomiavdelningen



Datum 2019-10-17
Sida 1 (1)

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: kommun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00
Org nr: 212000-1405 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10

Taxor kulturhuset Skagerack 2020

Föreningstaxa vuxen: 90 kr/h
Föreningstaxa barn/ungdomsverksamhet: 45 kr/h
Privata bokningar eller möten (fester, konferenser): 450 kr/h
Kommersiella bokningar vid event (där en kommersiell aktör anordnar ett öppet event 
med biljettförsäljning): 1500 kr/h
Helgpris fredag morgon – söndag kväll för privata bokningar: 10 000 kronor 
(I priset ingår visning av lokalerna och viss hjälp inför evenemanget med praktiska saker.)

Tillägg: 
Valbar tjänst, engångssumma: Hjälp med fram- och borttagning av stolar 400 kr, stolar och 
bord 600 kr

Tove  Meyer
Kommunledningsförvaltningen
Utvecklingsavdelningen
tove.meyer@stromstad.se



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

KS/2019-0611

KS § 162 Taxor fritidsverksamhet 2020

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anta taxor för fritidsverksamheten 2020

att utvärdering av de nya taxorna kommer att ske hösten 2020.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Andreas Nikkinen (MP) i handläggningen i detta 
ärende.

Sammanfattning av ärendet
Förslag på nytt förhållningssätt vid uthyrning av Lionshov samt Strömsvallen samt 
förslag på nya taxor inför år 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fritidschef Kurt Dahlberg
Ordförandebeslut 2019-11-12 av kultur- och fritidsutskottets ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-13 § 257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta taxor för fritidsverksamheten 2020

att utvärdering av de nya taxorna kommer att ske hösten 2020.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Granberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

ärende
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-13

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

KS/2019-0611

KSau § 257 Information - Taxor fritidsverksamhet 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kulturansvarige Tove Meyer presenterar förslaget till taxa för 
kulturverksamheten. Kultur- och fritidsutskottet har föreslagit kommunstyrelsen 
förslå kommunfullmäktige att anta detta föreslag.

Fritidsansvarige Kurt Dahlberg presenterar ett nytt förhållningssätt vid uthyrning 
av Lionshov samt Strömsvallen samt förslag på nya taxor inför år 2020. Kultur- och 
fritidsutskottets ordförande har tagit ett ordförandebeslut att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta denna taxa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fritidschef Kurt Dahlberg
Kultur- och fritidsutskottets ordförandebeslut
Kulturverkshetens taxor 2020

Beslutet skickas till
Diariet









SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum
2019-10-17

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

KS/2019-0611

KSkfu § 69 Taxor fritidsverksamhet 2020

Kultur- och fritidsutskotts beslut
att uppdra åt fritidschefen Kurt Dahlberg att ta fram ett underlag och 
konsekvensbeskrivning rörande de hyresintäkter från idrottshallar som idag 
tillfaller barn- och utbildningsförvaltningen. (Kostnader för drift av hallarna ligger 
hos fritid (KLF), om intäkterna förs mot de verkliga kostnaderna skulle inte ett 
underskott uppstå för fritidshallarna och aktivitetshallen), samt

att nya avtal tas fram för Lions Hockey, IFK Strömstad och Strömstads IF för 
nyttjande av Lionshov och Strömsvallen.

Sammanfattning av ärendet
Det pågår dialoger kring nya avtal för Lionshockey, IFK Strömstads och Strömstads 
IF så taxorna har inte blivit klara att presentera med ordinarie taxebilagan till 
budgeten för beslut i Kommunfullmäktige enligt plan.

De nya avtalen avser att man går från eget avtal till timtaxor som övriga 
föreningar. Det föreslås också förändringar för aktivitetshallens A och B salars 
hyrestaxor, där timtaxorna för de båda salarna ska bli mer likvärdig.

Syftet är öka nyttjandegraden och beläggningen. Det föreslås också en justering 
där timtaxor för träningstider blir något billigare, medan evenemangstimmar blir 
något dyrare. 

Det slutliga upplägget till taxor för fritidssidan tas som ett ordförandebeslut, och 
kommer läggas som ett separat ärende till Kommunstyrelsen och sedan till 
Kommunfullmäktige i december. 

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3)

Kommunledningsförvaltningen 2019-11-12 Ärende: KS/2019-0611
KS - Utvecklingsavdelning

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Taxor fritidsverksamhet 2020

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
att anta taxor för fritidsverksamheten 2020.

Att utvärdering av de nya taxorna kommer att ske hösten 2020.

Sammanfattning av ärendet
Förslag på nytt förhållningssätt vid uthyrning av Lionshov samt Strömsvallen samt 
förslag på nya taxor inför år 2020.

Ärendet

Det nya förhållningssättet vad det gäller uthyrning av Lionshov och Strömsvallen;

Lionshov; där går vi från att Lions Hockey har ett avtal med Strömstadslokaler och 
hyr i sin tur ut till övriga och enligt förslaget till att det blir samma förhållningssätt 
med Lionshov som övriga idrottslokaler med en timtaxa lika för alla som nyttjar 
Lionshov.

Strömsvallen; där inför vi timtaxa och även där blir det samma förhållningssätt som 
övriga idrottslokaler med en timtaxa.

Differentieringen av taxor:

Från:

Taxa A Föreningar och studieorganisationer med kommunalt bidrag
Taxa B Privatpersoner, företag och övriga externa hyresgäster (se nedan)

Till: Fyra kategorier (för att särskilja träning och arrangemang).

Taxa 1   Förening med ungdomsverksamhet. Förening med funktionshindrade
        
Taxa 2 Föreningsarrangemang ,  vuxen förening.   
        
Taxa 3 Privat       
        
Taxa 4 Kommersiell verksamhet typ företag    
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Förslag till taxesättning:
Timkostnad 
debiterad    
Taxa 1 Taxa 2 Taxa  3 Taxa 4 

Aktivitetsyta     
     
A-Hall NSM 225   324   540   1 079   
B-Hall* 175   200   540   1 079   
Gymnasiehallen* 152   200   300   492   
Strömstiernahallen* 127   150   300   409   
Lionshov 150   200   844   1 687   
Strömsvallen A 80   100   139   278   
Strömsvallen B 80   100   139   278   
Strömsvallen konstgräs 80   100   139   278   
Friidrottsvallen 60   100   139   278   
     
*Idrottsyta som går att dela av debiteras 60% av 
helyteskostnad     
Övriga idrottslokaler ingen förändring

Skillnad i taxesättning mot föregående år:

En justering mellan a och b hall i NSM hallen är gjord för att utöka 
nyttjandegraden. Här särskiljer vi på träning och arrangemang för att mer likställa a 
och b hall för träningstid vilket gör att fler förhoppningsvis är mer positiva till att 
hyra a-hallen då den inte är dubbelt så dyr som b hallen.

Nedan är taxorna för 2019:
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fritidschef Kurt Dahlberg

Kurt Dahlberg
fritidschef
0526-194 15
kurt.dahlberg@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

KS/2019-0445

KS § 163 Reviderade riktlinjer för stöd till föreningar 
och arrangemang

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna de nya riktlinjerna för ekonomiska stöd inom kultur- och 
fritidsområdet.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun betalar varje år ut en rad olika ekonomiska stöd till 
föreningar, arrangemang, studieförbund och ideella aktörer. 
De nya riktlinjerna är avsedda att förenkla och tydliggöra ramarna för stöden, 
både för den som söker samt även för de som handlägger ansökningarna. 
Riktlinjerna kommer ligga på kommunens hemsida tillsammans med uppdaterade 
ansökningsmallar. 

Genom att genomlysa, uppdatera och slutligen kommunicera våra nya 
föreningsstödskriterier ger vi förhoppningsvis även fler aktiva föreningar möjlighet 
att söka ekonomiskt stöd. 
Riktlinjerna blir en garant för att kommunen beviljar medel till rätt ändamål. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2019-10-08
Arbetsdokument ”Kriterier för föreningsstöd” 2019-10-08
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2019-10-17 § 66

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna de nya riktlinjerna för ekonomiska stöd inom kultur- och 
fritidsområdet.

Beslutet skickas till
Diariet

ärende

9
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Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum
2019-10-17

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

KS/2019-0445

KSkfu § 66 Reviderade riktlinjer för stöd till föreningar 
och arrangemang

Kultur- och fritidsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta.
att godkänna de nya riktlinjerna för ekonomiska stöd inom kultur- och 
fritidsområdet, efter justering av vissa redaktionella ändringar.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun betalar varje år ut en rad olika ekonomiska stöd till 
föreningar, arrangemang, studieförbund och ideella aktörer.

De nya riktlinjerna är avsedda att förenkla och tydliggöra ramarna för stöden, 
både för den som söker samt även för de som handlägger ansökningarna. 
Riktlinjerna kommer ligga på kommunens hemsida tillsammans med uppdaterade 
ansökningsmallar.

Genom att genomlysa, uppdatera och slutligen kommunicera våra nya 
föreningsstödskriterier ger vi förhoppningsvis även fler aktiva föreningar möjlighet 
att söka ekonomiskt stöd.

Riktlinjerna blir en garant för att kommunen beviljar medel till rätt ändamål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2019-10-08
Arbetsdokument ”Kriterier för föreningsstöd” 2019-10-08
Vision 2030 för Strömstads kommun
Styrdokument Kulturstrategi
Styrdokument Fritidsstrategi
Folkhälsoplan 2019-2022
Jämlikhetsplan Strömstads kommun

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta.
att godkänna de nya riktlinjerna för ekonomiska stöd inom kultur- och 
fritidsområdet.

Förslag till beslut under sammanträdet
att föreslå kommunstyrelsen besluta.
att godkänna de nya riktlinjerna för ekonomiska stöd inom kultur- och 
fritidsområdet, efter justering av vissa redaktionella ändringar.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS - Utvecklingsavdelning
Tove Meyer, 0526-192 35

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Reviderade riktlinjer för stöd till föreningar och arrangemang

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att godkänna de nya riktlinjerna för ekonomiska stöd inom kultur- och 
fritidsområdet.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun betalar varje år ut en rad olika ekonomiska stöd till 
föreningar, arrangemang, studieförbund och ideella aktörer. 
De nya riktlinjerna är avsedda att förenkla och tydliggöra ramarna för stöden, 
både för den som söker samt även för de som handlägger ansökningarna. 
Riktlinjerna kommer ligga på kommunens hemsida tillsammans med uppdaterade 
ansökningsmallar. 

Genom att genomlysa, uppdatera och slutligen kommunicera våra nya 
föreningsstödskriterier ger vi förhoppningsvis även fler aktiva föreningar möjlighet 
att söka ekonomiskt stöd. 
Riktlinjerna blir en garant för att kommunen beviljar medel till rätt ändamål. 

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:  

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
De nya uppdaterade riktlinjerna går utgår från våra styrdokument där vi sätter 
fokus på barn och unga. Ett nytt stöd (Ungdomspotten) för unga under 20 
introduceras för att ge barn och unga en möjlighet att påverka det som sker i vår 
kommun. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
De nya riktlinjerna ämnar förtydliga för den sökanden samt ställer även högre krav 
på återrapportering. Riktlinjerna är en kontrollinstans för att försäkra sig om att 
kommunens medel går dit där de är ämnade. 

Folkhälsoperspektiv
Genom att genomlysa, uppdatera och slutligen kommunicera våra nya 
föreningsstödskriterier ger vi förhoppningsvis även fler aktiva föreningar möjlighet 
att söka stöd. 

Kultur- och fritidsutskottet
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Kommunledningsförvaltningen 20191008 Dnr: KS/2019-0445
KS - Utvecklingsavdelning

Juridiskt perspektiv 
Under framtagandet av de nya riktlinjerna har kommunens jurist varit inkopplad 
när det har behövts för att reda ut vissa aspekter.  

Miljöperspektiv  
KLF har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån detta perspektiv. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 20191008
Arbetsdokument ”Kriterier för föreningsstöd” 20191008
Vision 2030 för Strömstads kommun
Styrdokument Kulturstrategi
Styrdokument Fritidsstrategi
Folkhälsoplan 2019-2022
Jämlikhetsplan Strömstads kommun

Tove Meyer
kulturansvarig
0526-192 35
tove.meyer@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Diariet
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1. Syfte och mål   
I december 2017 antogs kultur- och fritidsstrategier i Strömstads kommun som anger 
framtida inriktning för arbetet med kultur och fritid i Strömstad. Kulturstrategin och 
fritidsstrategin ska konkretisera ambitionerna i Strömstads kommun vision 2030 – En 
internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass. 

I visionen går att läsa att 2030 är Strömstad en mötesplats för natur- och kulturupplevelser.  
Natur- och kulturarvet är vårt signum och grunden för vår attraktivitet. En inbjudande 
stadskärna är samlingspunkt för en mångfald av kulturella uttryck. Vi är kända för 
högkvalitativa kulturevenemang. Föreningslivet speglar den mångfald som finns i 
lokalsamhället.  
 
1.1 Långsiktiga mål 

 2030 har Strömstad en levande stadskärna med ett stort och varierat utbud av 
mötesplatser 

 2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och kulturarrangemang 
 
Föreningsstödet är viktigt för föreningslivet och utgörs framförallt av subventionerade 
lokaler, ekonomiska bidrag samt professionellt bollplank när det till exempel kommer till 
genomförandet av olika evenemang som berikar Strömstad på både kultur- och fritidssidan.  

Syftet med förenings- och arrangörsstödet på kultursidan är att främja så många olika 
kulturella uttryck som möjligt, jobba med både bredd- och spetskultur samt nå en rad olika 
och nya målgrupper.  

Syftet med föreningsstödet till föreningar inom fritid är att skapa gynnsamma 
förutsättningar för föreningarna att nå sina mål samt stimulera alla kommunens invånare till 
ett mer och längre aktivt liv i rörelse. 
För att erhålla föreningsstöd eller arrangörsstöd förutsätts att arrangören/föreningen 
noggrant arbetat fram en verksamhetsplan som innehåller budget och målgruppstänk. 
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1.2 Fokus på barn och unga 
 
1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Strömstads kommun vill främja kultur- 
och fritidsevenemang som riktar sig till barn och unga. 

Strömstads kommun arbetar för att öka ungdomarnas delaktighet inom kultur- och 
fritidsområdet, både vad gäller utövandet och i utbudet bland annat i och med införandet av 
en ”ungdomspott” med medel specifikt sökbara för barn och unga. Det pågår idag ett nära 
samarbete mellan områdena kultur, fritid och folkhälsa inom kommunen.  

I samband med att de nya riktlinjerna träder i kraft 1 januari 2020 så 
uppdateras också mallen för ansökan på Strömstads kommuns hemsida.  
 

1.3 Ansökningsmallar 
 
Här finner du ansökningsmallar till ekonomiska stöd inom kultur och fritid: 
 
http://stromstad.se/upplevaochgora/foreningarforeningsliv/bidragstodochstipendieransokan 
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2. Ekonomiska stöd till kultur- och fritidsföreningar 
 

Strömstads kommun stödjer det ideella föreningslivet för att: 

 Föreningarna lämnar väsentliga bidrag till förverkligandet av ett gott liv för invånarna 
– till att människor får ökade möjligheter att trivas och utvecklas.  

 Föreningarna är också till nytta för Strömstad genom att kommunen blir attraktivare 
att bo i och flytta till. 

 Föreningarna bidrar till en stärkt folkhälsa genom att stimulera till livslång fysisk, 
mental, kulturell och social aktivitet. 

 Föreningarna har möjlighet att främja jämställdheten mellan kvinnor och män.  
 Föreningarna har möjlighet att främja integration.  
 Föreningarna ger människor kunskaper om och erfarenheter av demokratiska 

arbetsformer.  
 
 

2.1 Allmänna grunder för bidrag 

 Kommunalt bidrag eller stöd för arrangemang kan sökas av föreningar eller 
organisationer (dock ej politiska partier eller företag) vilka skapar respekt för de olika 
värderingar som präglar den svenska demokratin.  

 Bidragsberättigad förening ska vara öppen för alla kommuninvånare. Politiska 
föreningar, religiösa föreningar, ekonomiska föreningar, elevföreningar, 
stödföreningar och liknande har ej rätt till bidrag.  

 De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna ska 
därför själva bidra till föreningens ekonomi genom erläggande av skälig 
medlemsavgift. Kommunstyrelsen har tidigare fastställt en lägsta medlemsavgift för 
förening som vill erhålla bidrag för närvarande 50 kr/medlem och år. För att räknas 
som bidragsberättigad medlem ska medlemmen vara individuellt ansluten och 
upptagen i föreningens medlemsförteckning. 
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2.2 Krav 

En lokal förening/organisation ska ha: 

 Ett organisationsnummer 
 Vara verksam inom kultur- eller fritidsområdet 
 En målinriktad ideell verksamhet 
 Bankgiro, plusgiro eller bankkonto 
 Föreningen ska ha verksamhet som är ideell, ha organisatorisk fasthet, stadgar, 

medlemsmatrikel samt vald styrelse som ansvarar för verksamheten. 

 Bidragsberättigad förening måste föra en medlemsförteckning med namn, födelseår, 
adress samt uppgift om medlemsavgiften är erlagd. 

 Samtliga föreningar som får arrangörsstöd ska ha med en specifik logotyp i sin 
marknadsföring - ”Med stöd av Strömstads kommun”. 

 Om föreningen upphör eller missbrukar bidraget kan kommunen kräva återbetalning 
av erhållna bidrag. 

 Förening, som mottager bidrag, godkänner samtidigt att kommunen har rätt att 
granska föreningens räkenskaper och övrig förvaltning.  

 Bidragsberättigad organisation uppmanas att genom informationsaktiviteter till sina 
medlemmar medverka till att minska skadeverkningarna som kan uppstå genom bruk 
av alkohol, narkotika och tobak.  

 Arrangörsstöden ska återrapporteras efter genomfört evenemang genom ett 
formulär på Strömstad kommuns hemsida senast två månader efter avslutat 
evenemang.  
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: kommun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 
Org nr: 212000-1405 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 

 
 

Datum 2019-10-25 
Sida 7 (11) 

3. Arrangörsstöd till kulturföreningar & ideella aktörer 
 
Arrangörsstöd till föreningar inom kulturområdet går att söka två gånger per år. Dessa 
ansökningsperioder meddelas på kommunens hemsida. Strömstads kommun stöttar ideella 
arrangörer av kulturevenemang, både föreningar, enskild person eller grupper av människor. 
Vi uppmanar särskilt sökanden till samverkan med föreningar, studieförbund och regionala 
finansiärer. Medlen beviljas utifrån nedan anvisade kriterier samt utifrån befintlig budget. 
Företagare som söker sponsormedel för kommersiella evenemang kan inte söka 
föreningsstöd.  

 

3.1 Ansökan 

I ansökan ska detta tydligt framgå/bifogas: 

 Syfte med evenemanget/aktiviteten – kort presentation av upplägg, genomförande 
och när i tid evenemanget ska äga rum. 

 Målgrupp – Till vem eller vilka riktar sig verksamheten/arrangemanget. 
 Uppskattat antal deltagare/besökare. 
 Ekonomi  – Det ska tydligt framgå hur budgeten för verksamheten/arrangemanget 

ser ut. Det är av stor vikt att föreningen förutom bidraget från Strömstads kommun 
finner finansiering från andra håll.  

 En kopia på föreningens stadgar samt verksamhetsberättelse/annat som beskriver 
föreningens verksamhet. 

 

3.2 Återrapportering 

 Efter avslutat evenemang eller när pengarna erhållits och bidragit till verksamheten 
ska en redogörelse över uppnått resultat inlämnas till Strömstads kommun inom två 
månader efter avslutat evenemang. Återrapporteringen fylls i webformuläret på 
samma sätt som när ansökan gjordes. Om inte detta görs kan kommunen kräva 
återbetalning av utbetalat stöd.  
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3.3 Marknadsföring 

Strömstads kommuns logga ”Med stöd av Strömstads kommun” ska finnas med på all 
marknadsföring för projektet, denna logotype kommer att finnas tillgänglig på kommunens 
webbsida, under fliken Uppleva och Göra.  

Ideella föreningar, kommersiella aktörer och offentliga organisationer har möjlighet att 
kostnadsfritt presentera evenemang i en webbkalender på Strömstads kommuns och 
Västsvenska Turistrådets webbplatser. Fyll i formuläret här: 

https://www.vastsverige.com/stromstad/evenemangsarrangor/ 

Skicka också gärna ett mejl till kommunens kulturansvarig som kan hjälpa till att sprida 
evenemanget: tove.meyer@stromstad.se  

Ta gärna kontakt med Infocenter som också kan hjälpa till att sprida evenemanget digitalt: 
infocenter@stromstad.se  

 
3.4 Lån av lokaler 
 
I vissa fall kan Strömstads kommun istället för ett ekonomiskt bidrag erbjuda lån av lokaler 
utan kostnad. Detta stöd ska ses som likvärdigt ett ekonomiskt bidrag.  
 

3.5 Enskilda näringsidkare 
 

Kommunallagen begränsar kommunens möjligheter att ge stöd till enskilda näringsidkare, 
detta får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det. Därför kan inte ekonomiskt 
stöd/föreningsstöd ges till kommersiella aktörer och företag (Kommunallagen, 2 kap, 7§). 
Det finns andra stöd att söka för företag hos bla. Kulturrådet, Västra Götalandsregionen, 
Tillväxtverket samt andra stiftelser och fonder. I vissa fall kan samarrangemang ske mellan 
näringslivet och kommunen, men då utgår inte något arrangörsstöd.  
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4. Bidrag till samlingslokaler 
 
Bidrag kan sökas av en förening som driver en samlingslokal såsom en bygdegård eller 
hembygdsgård. I ansökan ska framgå vilka kostnader och intäkter föreningen har och 
årsredovisning ska bifogas. Det ska också framgå om föreningen ämnat göra ytterligare 
investeringar och förbättringar av fastigheten. 

Ansökan är öppen hela året.  

 

5. Bidrag till studieförbund 
 
Bidrag till aktiva studieförbund betalas ut varje år enligt en fördelningsnyckel framtagen av 
Västra Götalands Bildningsförbund (VGB). Studieförbundens bidrag baseras på tidigare års 
verksamhet i kommunen. Förbunden behöver alltså inte söka om pengarna utan statistik 
hämtas direkt från VGB. Studieförbunden ska dock i början av varje år skicka in 
årsredovisning och verksamhetsberättelse till kommunen för att erhålla stöd.  

Bidraget betalas ut under första halvan av året. Läs mer på Västra Götalands 
bildningsförbunds hemsida www.vgb.nu 

 

6. Grundbidrag till kultur- eller fritidsförening 
 

Grundbidrag utgår enligt följande:  
Fördelas efter medlemsantalet efter ett grundbelopp/medlem. 
Bidrag för medlemmar 0-20 år: Helt belopp/medlem. För närvarande 25:-. 
Bidrag för medlemmar 21 år och äldre: 
Medlem 1-50 ger halvt belopp/medlem. 
Medlem 51- ger ¼ belopp/medlem. 
Grundbeloppet beräknas på antalet betalande medlemmar föregående verksamhetsår. 
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7. Startbidrag till ny kultur- eller fritidsförening  
 

Som nyregistrerad förening i kommunen utgår 1000 kronor i startbidrag. Bidraget kan enbart 
erhållas en gång och lista på aktiva medlemmar ska skickas in till kommunen tillsammans 
med årsmötesprotokollet. 

 

8. Föreningsbidrag till fritidsförening 
 

8.1 Anläggningsbidrag 

Föreningsstödet ska bygga på en modell som skapar förutsättningar för de föreningar som 
driver sina egna anläggningar att klara sitt uppdrag. 

Anläggningsbidraget bygger på de driftskostnader som vi gemensamt kommer överens om 
minus de förmåner föreningen eventuellt har i form av gratis arrende eller andra 
subventioner. Sedan görs en bedömning av verksamheten där om verksamheten är bra ett 
driftsbidrag på 50 % utbetalas av de driftskostnader som man kommit överens om samt 
minus de förmåner man haft. Skulle så vara fallet att verksamheten inte håller måttet 
minskar procentsatsen eller uteblir helt. 

Anläggningsbidraget kan också vara av investeringskaraktär och i de fallen bedöms de 
individuellt. 

8.2 Arrangörsbidrag och föreningsstöd 
 
Arrangörsbidraget kan handla om rena arrangemang eller pröva på verksamhet, 
föreningsutveckling, ledarutbildning/rekrytering eller nytänkande. 
 
Föreningsstödet kan också vara ett uppdragsbaserat åtagande som styrs i form av avtal. 
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9. Ungdomspott för kultur- och fritidsarrangemang 
 

 
 
För att öka barn och ungas delaktighet och möjlighet att påverka vad som händer i vår 
kommun ger vi från 1 november 2019 alla barn och unga upp till 20 år i Strömstads kommun 
chansen att ta del av 50 000 kronor till olika projektidéer. Ungdomspotten är en summa 
pengar som barn och unga kan ta del av. Dessa pengar kan användas till roliga, spännande, 
kreativa projekt och arrangemang som drivs av barn och unga! 

9.1 Kriterier 

 Alla barn och unga upp till 20 år som bor eller verkar i Strömstads kommun kan 
ansöka. 

 Projektet måste vara alkohol- och drogfritt. 
 Ni måste vara minst 3 personer i projektgruppen. 
 Ansökan ska komma in senast 3 veckor innan planerad aktivitet om ansökt summa 

inte överstiger 5000 kr. 
 Ansöker ni om en summa överstigande 5000 kr behöver ni skicka in ansökan 4 veckor 

innan planerad aktivitet. 
 Projektet ska gynna fler än de som söker. 
 Är ni som söker under 15 år behöver ni ha en vuxen kontaktperson.  
 Överstiger er projektbudget 10 000 kronor i utgifter vill vi träffa er för att diskutera 

möjligheter till fler medfinansiärer. 
 Strömstads kommuns logga ”Med stöd av Strömstads kommun” ska finnas med på all 

marknadsföring för projektet. 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

KS/2019-0592

KS § 168 Revidering av reglemente för Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala 
handikapprådet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att byta namn på kommunala handikapprådet, KHR, till kommunala funkisrådet, 
KFR

att anta förslag till reglementen för kommunala pensionärsrådet och kommunala 
funkisrådet

Jäv
På grund av jäv deltar inte Mikael Cederbratt (M) i handläggningen i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets och Kommunala handikapprådets reglementen 
reviderades senast 2016-02-25 av Kommunfullmäktige § 28 och reglementena är i 
behov av revidering.

Vidare avråder Socialstyrelsen sedan år 2007 användandet av termen handikapp, 
varför kommunala handikapprådet i förbindelse med reglementet bör byta namn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-02 av nämndsekreterare Lena Beltramin
Socialnämndens beslut 2019-10-10 § 146
Förslag till reglemente för förslag till reglementen för kommunala 
pensionärsrådet kommunala funkisrådet
Förslag till reglemente för förslag till reglementen för kommunala funkisrådet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-23 § 250

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att byta namn på kommunala handikapprådet, KHR, till kommunala funkisrådet, 
KFR

att anta förslag till reglementen för kommunala pensionärsrådet och kommunala 
funkisrådet.

Beslutet skickas till
Diariet

ärende

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-10-23

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

KS/2019-0592

KSau § 250 Revidering av reglemente för Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala 
handikapprådet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att byta namn på kommunala handikapprådet, KHR, till kommunala funkisrådet, 
KFR

att anta förslag till reglementen för kommunala pensionärsrådet och kommunala 
funkisrådet

Sammanfattning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets och Kommunala handikapprådets reglementen 
reviderades senast 2016-02-25 av Kommunfullmäktige § 28 och reglementena är i 
behov av revidering.

Vidare avråder Socialstyrelsen sedan år 2007 användandet av termen handikapp, 
varför kommunala handikapprådet i förbindelse med reglementet bör byta namn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-02 av nämndsekreterare Lena Beltramin
Socialnämndens beslut 2019-10-10 § 146
Förslag till reglemente för förslag till reglementen för kommunala 
pensionärsrådet kommunala funkisrådet
Förslag till reglemente för förslag till reglementen för kommunala funkisrådet

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige byta namn på kommunala handikapprådet, KHR, 
till kommunala funkisrådet, KFR

att godkänna förslag till reglementen för kommunala pensionärsrådet och 
kommunala funkisrådet och översända dessa till kommunfullmäktige för beslut

Beslutet skickas till
Diariet
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-10-10 
 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

SN § 146  Dnr SN/2019-0135 
 
 
Revidering av reglementen för Kommunala Pensionärsrådet 
och Kommunala Handikapprådet samt namnbyte KHR 
 
Socialnämnden beslutar  
att föreslå kommunfullmäktige byta namn på kommunala handikapprådet, 
KHR, till kommunala funkisrådet, KFR 
 
att godkänna förslag till reglementen för kommunala pensionärsrådet och 
kommunala funkisrådet och översända dessa till kommunfullmäktige för 
beslut 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunala pensionärsrådets och Kommunala handikapprådets 
reglementen reviderades senast 2016-02-25 (Kommunfullmäktige § 28) 
och reglementena är i behov av revidering.  
 
Vidare avråder Socialstyrelsen sedan år 2007 användandet av termen 
handikapp, varför kommunala handikapprådet i förbindelse med 
revidering av reglementet bör byta namn 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-02 signerad nämndsekreterare Lena 
Beltramin  
Reglemente för KHR antaget 2016-02-25 
Reglemente för KPR antaget 2016-02-25 
Förslag till Reglemente för kommunala funkisrådet 
Förslag till Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige byta namn på kommunala 
handikapprådet, KHR, till kommunala funkisrådet, KFR 

http://www.stromstad.se/
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-10-10 
 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

att godkänna förslag till reglementen för kommunala pensionärsrådet och 
kommunala funkisrådet och översända dessa till kommunfullmäktige för 
beslut 

 
Yrkande 
Anna-Lena Carlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
Simone Fischer (M), Friedemann Hildebrand (KD), Anders Karlsson (MP) 
samt Ligia Morales (S) bifaller Anna-Lena Carlssons (C) yrkande. 
 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att socialnämnden föreslår namnet 
kommunala tillgänglighetsrådet istället för kommunala funkisrådet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer socialnämndens förslag till beslut mot Mattias 
Gustafssons tilläggsyrkande och finner bifall till förvaltningens förslag 
 
 
 
 
Kopia till  
KS Diarie 
 

  

http://www.stromstad.se/
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Socialförvaltningen 2019-10-02 Dnr: SN/2019-0135 
Administrativ avdelning   
Lena Beltramin, 0526-191 55   
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Revidering av reglementen för Kommunala Pensionärsrådet 
och Kommunala Handikapprådet samt namnbyte KHR 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige byta namn på kommunala handikapprådet, KHR, 
till kommunala funkisrådet, KFR 

att godkänna förslag till reglementen för kommunala pensionärsrådet och 
kommunala funkisrådet och översända dessa till kommunfullmäktige för beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunala pensionärsrådets och Kommunala handikapprådets reglementen 
reviderades senast 2016-02-25 (Kommunfullmäktige § 28) och reglementena 
är i behov av revidering.  
Vidare avråder Socialstyrelsen sedan år 2007 användandet av termen 
handikapp, varför kommunala handikapprådet i förbindelse med reglementet 
bör byta namn. 
 
Ärendet 

Kommunala pensionärsrådets och Kommunala handikapprådets reglementen 
reviderades senast 2016-02-25 (Kommunfullmäktige § 28).  
Reglementena är i behov av revidering, dels med hänsyn till att 
Omsorgsnämnden bytt namn till Socialnämnden och dels behövs förtydligande 
göras om ordförande- och vice ordförandeposterna under organisation och 
arbetsformer. Förvaltningen har gjort erforderliga ändringar i bifogade förslag 
till riktlinjer för KPR respektive KHR. 

 Vid sammanträde 2019-06-20 (KPR/KHR § 13) presenterades de reviderade 
reglementena och de olika föreningarna gavs möjlighet att inkomma med 
synpunkter innan 2019-07-29. Inga synpunkter inkom. 

 
Socialstyrelsen avråder sedan 2007 användandet av termen handikapp. Istället 
rekommenderar Socialstyrelsen bruk av termerna funktionshinder och 
funktionsnedsättning. Kommunala handikapprådet i Strömstads kommun bör 
med anledning av detta byta namn.  

 

 

Socialnämnden 



 STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 2 (3) 

Socialförvaltningen 2019-10-02 Dnr: SN/2019-0135 
Administrativ avdelning   

 

 

Socialstyrelsens definition av de rekommenderade termerna beskrivs enligt 
följande: 

funktionshinder rekommenderad begränsning som en 
funktionsnedsättning innebär för 
en person i relation till 
omgivningen 

Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och 
bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och 
kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framför 
allt om bristande tillgänglighet i omgivningen. 

funktionsnedsättning rekommenderad nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga 

En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller 
till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller 
skador kan vara av bestående eller av övergående natur 

 

En undersökning av vad andra kommuner i Sverige döpt om sina handikappråd till 
visar följande förslag: 

• Kommunala tillgänglighetsrådet 

• Kommunala funktionshinderrådet 

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor  

• Kommunala funktionsrättsrådet 

• Kommunala funkisrådet 

•  

Tillgänglighet är ett vidare begrepp än handikappad och innefattar även andra 
individer i samhället som även de har behov av ett tillgängligt samhälle. 
Tillgängligheten måste vara för alla kommuninvånare oavsett svårighet eller 
hinder. 

Funktionsrätt fokuserar på människors rättigheter att fungera i olika situationer 
oavsett funktionshinder. Begreppet är avsett att komplettera de redan brukliga 
orden funktionsnedsättning och funktionshinder. 

Kommunala handikapprådet i Strömstad har getts tilltillfälle att inkomma med 
synpunkter på namnförslagen och inkom med önskemålet att kommunala 
handikapprådet byter namn till kommunala funkisrådet. 

 

 

http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=656&SrcLang=sv&TrgLang=null
http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=794&SrcLang=sv&TrgLang=null
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Socialförvaltningen 2019-10-02 Dnr: SN/2019-0135 
Administrativ avdelning   

 

 

Beslutsunderlag 
Reglemente för KHR antaget 2016-02-25 
Reglemente för KPR antaget 2016-02-25 
Förslag till Reglemente för kommunala funkisrådet 
Förslag till Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-02 
 

Lena Beltramin 
Nämndsekreterare 
0526-191 55 
lena.beltramin@stromstad.se 

Monica Birgersson 
Förvaltningschef 
0526-192 08 
monica.birgersson@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
KS Diarie 



REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET I STRÖMSTAD

Antaget av Kommunfullmäktige den 2019-MM-DD

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunstyrelse och nämnder.

SYFTE

att rådet skall förstärka inflytandet i alla frågor som gäller pensionärer 
att rådet skall verka för att pensionärernas kunskap och synpunkter beaktas i nämndernas 

verksamhetsplanering.
att rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar
att rådet skall vara referensorgan i frågor som berör pensionärerna
att rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

ARBETSUPPGIFTER

Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas 
utformning och organisation som berör pensionärerna och därmed inhämta synpunkter i så tidigt 
skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd och 
styrelse.

Därigenom ges pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den 
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det 
serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet.

Således skall KPR vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer.

RÅDETS SAMMANSÄTTNING

KPR i Strömstad är organisatoriskt knuten till omsorgsnämnden socialnämnden.

Riksorganisation för pensionärer som genom sina lokalföreningar bedriver organiserad verksamhet 
inom kommunen, skall efter beslut i Kommunstyrelsen vara representerade i rådet.

Kommunstyrelsen fastställer antalet ledamöter/ersättare från organisationer som skall ingå i det 
kommunala pensionärsrådet. Antalet ledamöter från resp. organisation bestäms med hänsyn till 
antalet medlemmar och samhällsinriktad verksamhet.

Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter/ersättare varav minst en skall vara ledamot i 
Kommunstyrelsen och minst en från den nämnd styrelsen beslutat skall knytas till KPR.

KPR får vid behov till sig adjungera företrädare för annat kommunalt organ, andra föreningar och 
organisationer eller sakkunniga i vissa frågor.



MANDATPERIOD

Mandatperioden för de politiskt förtroendevalda sammanfaller med vad som gäller för kommunens 
nämnder och styrelser.

För pensionärsföreningarnas representanter kan gälla annan period, dock minst ett år.

ORGANISATION OCH ARBETSFORMER

KPR utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande och vice ordförande är tillika 
ordförande och vice ordförande i Omsorgsnämnden.

Ordförande i socialnämnden är tillika ordförande i KPR. Kommunstyrelsen utser vice ordförande i KPR 
bland oppositionens ledamöter i socialnämnden.

Beredningsgrupp (presidie) för möte och dagordning består av en representant från varje 
organisation.

Valda representanter till rådet samt vilka som ska delta i förberedande grupp skall anmälas varje år 
till omsorgsnämnden socialnämndens sekreterare.

Rådet kan tillsätta ytterligare beredningsgrupper med uppgift att bereda enskilda ärenden. 

Rådet skall sammanträda minst 4 gånger/år.

Ärende till KPR skall vara omsorgsförvaltningen socialförvaltningen tillhanda senast tre veckor före 
rådets ordinarie sammanträde.

Kallelse jämte föredragningslista och tillhörande handlingar utskickas senast två veckor före ordinarie 
sammanträde.

Fasta punkter på dagordningen:

• information om budgetprocessen

• information från nämnder och styrelser

• ej åtgärdade ärenden – tidsplan

Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordförande jämte av rådet utsedd justeringsman. 
Justering skall vara klar inom 14 dagar från mötesdatum.

Protokoll tillställs ledamöter och ersättare i rådet samt berörda nämnder och styrelser samt 
publiceras på kommunens hemsida.

För rådets sekreterar- och kansliservice svarar omsorgsförvaltningen  socialförvaltningen.

EKONOMI OCH UTBILDNING 

KPR-ledamot från pensionärsföreningarna erhåller ersättning för resor och utlägg i samband med 
KPR:s möten.

Omsorgsnämnden  Socialnämnden skall erbjuda pensionärsorganisationernas ledamöter 
utbildningar, studiebesök och dylikt som kan vara av intresse för dem att delta i.



ÄNDRING AV REGLEMENTET

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av KPR och Omsorgsnämnden socialnämnden.

FASTSTÄLLELSE 

Reglemente för KPR skall fastställas av kommunfullmäktige.

KPRs SAMMANSÄTTNING FRÅN 2003-01-01

KPR skall tills vidare bestå av en ledamot och en ersättare från respektive kommunala 
nämnd/styrelse, tre ledamöter och tre ersättare från vardera PRO och SPF. Respektive nämnd och 
organisation utser ledamöter och ersättare.

Kommunstyrelsen beslutar efter ansökan om nya ledamöter skall inväljas i KPR från andra 
organisationer. Kriterier som ligger till grund härför utgörs bland annat av deras medlemsantal och 
samhällsinriktade verksamhet.

KPR består av 6 ledamöter och 6 ersättare från pensionärs-organisationerna och en representant 
samt ersättare per politisk nämnd/styrelse.

Kommunen: 4 ledamöter  +  4 ersättare

PRO: 3 ledamöter  +  3 ersättare

SPF: 3 ledamöter  +  3 ersättare

Anhörigför. 1 ledamot     +  1 ersättare

Antalet ledamöter kan utökas om nya pensionärsorganisationer bildas inom 

Strömstads kommun, dock max 8 representanter från pensionärsorganisationerna.



REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET KOMMUNALA 
FUNKISRÅDET I STRÖMSTAD
Antaget av Kommunfullmäktige den 2019-mm-dd § xx

Kommunala handikapprådet (KHR) funkisrådet (KFR) är ett organ för överläggningar, samråd 
och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna 
funktionshinderorganisationer och kommunens styrelse och nämnder.

SYFTE
att rådet skall förstärka inflytandet i alla frågor som gäller funktionshindrade 
att rådet skall verka för att de funktionshindrades kunskap och synpunkter beaktas i 

nämndernas verksamhetsplanering
att rådet kan initiera nya handikappfrågor funktionshinderfrågor i nämnder och 

förvaltningar
att rådet skall vara referensorgan i frågor som berör de funktionshindrade
att rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

ARBETSUPPGIFTER
Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som rör tillgänglighetsfrågor och därmed 
inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets 
handläggning i aktuell nämnd och styrelse.

Därigenom ges de funktionshindrade genom rådet en större delaktighet i samhällets 
insatser.

De funktionshindrades representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar 
i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga 
anpassningar av det serviceutbud som berör funktionshindrades möjligheter till en god 
livskvalitet.
Således skall KHR KFR vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör 
funktionshindrade.

RÅDETS SAMMANSÄTTNING
KHR KFR i Strömstad är organisatoriskt knuten till socialnämnden.

Riksorganisationer för funktionshindrade som genom sina lokalföreningar bedriver 
organiserad verksamhet inom kommunen, skall efter beslut i Kommunstyrelsen vara 
representerade i rådet.
Kommunstyrelsen fastställer antalet ledamöter/ersättare från organisationer som skall ingå i 
det kommunala handikapprådet funkisrådet. Antalet ledamöter från resp. organisation 
bestäms med hänsyn till antalet medlemmar och samhällsinriktad verksamhet.



Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter/ersättare varav minst en skall vara ledamot i 
Kommunstyrelsen och minst en från den nämnd styrelsen beslutat skall knytas till KHR KFR. 

KHR KFR får vid behov till sig adjungera företrädare för annat kommunalt organ, andra 
föreningar och organisationer eller sakkunniga i vissa frågor.

MANDATPERIOD
Mandatperioden för de politiskt förtroendevalda sammanfaller med vad som gäller för 
kommunens nämnder och styrelser.

För handikappföreningarnas funktionshinderföreningarnas representanter kan gälla annan 
period, dock minst ett år.

ORGANISATION OCH ARBETSFORMER
KHR utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande och vice ordförande är 
tillika ordförande och vice ordförande i Omsorgsnämnden.

Ordförande i socialnämnden är tillika ordförande i KFR. Kommunstyrelsen utser vice 
ordförande i KFR bland oppositionens ledamöter i socialnämnden. 

Beredningsgrupp (presidie) för möte och dagordning består av en representant från varje 
organisation.
Valda representanter till rådet samt vilka som ska delta i förberedande grupp skall anmälas 
varje år till omsorgsnämnden socialnämndens sekreterare.

Rådet skall sammanträda minst 4 gånger/år.

Ärende till KHR KFR skall vara omsorgsförvaltningen  socialförvaltningen tillhanda senast tre 
veckor före rådets ordinarie sammanträde.

Kallelse jämte föredragningslista och tillhörande handlingar utskickas senast två veckor före 
ordinarie sammanträde.

Fasta punkter på dagordningen:
 information om budgetprocessen
 information från nämnder och styrelser
 ej åtgärdade ärenden – tidsplan

Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordförande jämte av rådet utsedd 
justeringsman. Justering skall ske inom 14 dagar från mötet.

Protokoll tillställs ledamöter och ersättare i rådet samt berörda nämnder och styrelser samt 
publiceras på kommunens hemsida. 

För rådets sekreterar- och kansliservice svarar omsorgsförvaltningen socialförvaltningen.



EKONOMI OCH UTBILDNING 
KHR KFR -ledamot från handikapp funktionshinderföreningarna erhåller ersättning för resor 
och utlägg samt eventuell förlorad arbetsförtjänst i samband med KHR KFR s möten. 

Omsorgsnämnden Socialnämnden skall erbjuda handikapporganisationernas 
funktionshinderorganisationernas ledamöter utbildningar, studiebesök och dylikt som kan 
vara av intresse för dem att delta i.

ÄNDRING AV REGLEMENTET
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av KHR KFR eller omsorgsnämnden 
socialnämnden.

FASTSTÄLLELSE 
Reglemente för KHR KFR skall fastställas av kommunfullmäktige.

KHR KFR s SAMMANSÄTTNING FRÅN 2004-01-01
KHR KFR skall tills vidare bestå av en ledamot och en ersättare från respektive kommunala 
nämnd/styrelse, samt 3 ledamöter och 3 ersättare från HSO, Handikappföreningarnas 
Samarbetsorgan Funktionsrätt Sverige. Respektive nämnd och organisation utser ledamöter 
och ersättare. 

Kommunstyrelsen beslutar efter ansökan om ledamöter skall inväljas i KHR KFR från andra 
organisationer, det vill säga ej medlemsorganisationer i HSO Funktionsrätt Sverige. Kriterier 
som ligger till grund härför utgörs bland annat av deras medlemsantal och samhällsinriktade 
verksamhet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

KS/2019-0223

KS § 169 Svar på - Motion om byte av namn på 
"Kommunala Handikapp- och 
pensionärsrådet" från Feministiskt Initiativ

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att intentionen i motionens första yrkande bifalles

att motionen anses besvarad i och med att socialnämnden i beslut 2019-10-10 § 
146 föreslår kommunfullmäktige att byta namn på kommunala handikapprådet till 
kommunala funkisrådet.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om att byta namn på 
Kommunala handikapp- och pensionärsrådet och föreslår att Kommunala 
Handikapp- och pensionärsrådet byter namn, då ordet "Handikapp" ej längre 
rekommenderas att det nya namnet blir Pensionärs- och tillgänglighetsrådet.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 107 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08 § 132 att remittera 
motionen till Socialnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-23 § 248
Socialnämnden beslut 2019-10-10 § 147
Tjänsteskrivelse 2019-10-02 av nämndsekreterare Lena Beltramin
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-08 § 132
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 107
Motion från Marielle Alvdal

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen ska anses besvarad i och med att socialnämnden i beslut 2019-10-10 
§ 146 förslår Kommunfullmäktige att byta namn på kommunala handikapprådet
till kommunala funkisrådet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marielle Alvdal (FI) yrkar att intentionen i motionens första yrkande bifalles och 
att motionen anses besvarad i och med att socialnämnden i beslut 2019-10-10 § 
146 föreslår kommunfullmäktige att byta namn på kommunala handikapprådet till 
kommunala funkisrådet.

ärende
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Marielle Alvdals 
förslag och finner att kommunstyrelsen förslår enligt Marielle Alvdals förslag.

Beslutet skickas till
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-10-23

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

KS/2019-0223

KSau § 248 Svar på - Motion om byte av namn på 
"Kommunala Handikapp- och 
pensionärsrådet" från Feministiskt Initiativ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att remissen ska anses besvarad i och med att socialnämnden i beslut 2019-10-10 
§ 146 förslår Kommunfullmäktige att byta namn på kommunala handikapprådet 
till kommunala funkisrådet.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om att byta namn på 
Kommunala handikapp- och pensionärsrådet och föreslår att Kommunala 
Handikapp- och pensionärsrådet byter namn, då ordet "Handikapp" ej längre 
rekommenderas att det nya namnet blir Pensionärs- och tillgänglighetsrådet.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 107 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08 § 132 att remittera 
motionen till Socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämnden beslut 2019-10-10 § 147
Tjänsteskrivelse 2019-10-02 av nämndsekreterare Lena Beltramin
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-08 § 132
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 107
Motion från Marielle Alvdal

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att remissen ska anses besvarad i och med att socialnämnden i beslut 2019-10-10 
§ 146 förslår Kommunfullmäktige att byta namn på kommunala handikapprådet 
till kommunala funkisrådet.

Beslutet skickas till
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 av 26 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-10-10 
 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

SN § 147  Dnr SN/2019-0118 
 
 
Remiss Motion om byte av namn på Kommunala Handikapp- 
och pensionärsrådet från Feministiskt Initiativ 
 
Socialnämnden beslutar  
att remissen anses besvarad i och med socialnämndens beslut 2019-10-10 
SN § 146 att föreslå kommunfullmäktige byta namn på kommunala 
handikapprådet till kommunala funkisrådet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om att byta namn på 
Kommunala handikapp- och pensionärsrådet och föreslår att Kommunala 
Handikapp- och pensionärsrådet byter namn, då ordet ”Handikapp” ej 
längre rekommenderas att det nya namnet blir Pensionärs- och 
tillgänglighetsrådet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08 § 10132 att 
remittera motionen till socialnämnden för beredning. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2010-10-02 signerad av nämndsekreterare Lena 
Beltramin. 
KS AU § 132 
Motion Byt namn på ”Kommunala Handikapp- och pensionärsrådet” 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att remissen anses besvarad i och med socialnämndens beslut 2019-10-10 
SN § 146 att föreslå kommunfullmäktige byta namn på kommunala 
handikapprådet till kommunala funkisrådet 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
Kopia till  
KS Diarie 

http://www.stromstad.se/


 

STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Socialförvaltningen 2019-10-02 Dnr: SN/2019-0118 

Administrativ avdelning  KS/2019-0223 
Lena Beltramin, 0526-191 55   
   

 

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:   Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-190 65 Org nr: 212000-1405 

 

STRÖMSTADS KOMMUN

Remiss Motion om byte av namn på Kommunala Handikapp- 
och pensionärsrådet från Feministiskt Initiativ 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
att remissen anses besvarad i och med socialnämndens beslut 2019-10-10 SN § xx 
att föreslå kommunfullmäktige byta namn på kommunala handikapprådet till 
kommunala funkisrådet 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om att byta namn på 
Kommunala handikapp- och pensionärsrådet och föreslår att Kommunala 
Handikapp- och pensionärsrådet byter namn, då ordet ”Handikapp” ej längre 
rekommenderas att det nya namnet blir Pensionärs- och tillgänglighetsrådet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08 § 10132 att remittera 
motionen till socialnämnden för beredning. 

Ärendet 
Först måste klargörande göras att Strömstads kommun har två separata råd, 
kommunala pensionärsrådet, KPR, samt kommunala handikapprådet, KHR. Det 
finns alltså inte något råd som heter kommunala handikapp- och pensionärsrådet 
som Marielle Alvdal skriver. Däremot har råden valt att ha gemensamma 
sammanträden då många ärenden berör båda grupperna. 

Kommunala handikapprådet har under året diskuterat namnbyte och getts 
möjlighet att inkomma med önskemål. KHR önskade slutligen att byta namn till 
kommunala funkisrådet, vilket socialnämnden genom beslut 2019-10-10 § xx 
föreslår kommunfullmäktige besluta. 

Remissen anses genom beslut SN § xx besvarad. 

Beslutsunderlag 
KS AU § 132 
Motion Byt namn på ”Kommunala Handikapp- och pensionärsrådet”, Marielle 
Alvdal. 
Tjänsteskrivelse daterad 2010-10-02 signerad av nämndsekreterare Lena 
Beltramin. 

Socialnämnden 



 STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 2 (2) 

Socialförvaltningen 2019-10-02 Dnr: SN/2019-0118 

Administrativ avdelning   

 

Lena Beltramin 
Nämndsekreterare 
0526-191 55 
lena.beltramin@stromstad.se 

Monica Birgersson 
Förvaltningschef 
0526-192 08 
monica.birgersson@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
KS diarie 



 

 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2019-05-08  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2019-0223 

KSau § 132 Motion om byte av namn på ”Kommunala 
Handikapp- och pensionärsrådet” från 
Feministiskt Initiativ 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
att remittera motionen till Socialnämnden för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om att byta namn på 
Kommunala handikapp- och pensionärsrådet och föreslår att Kommunala 
Handikapp- och pensionärsrådet byter namn, då ordet ”Handikapp” ej längre 
rekommenderas att det nya namnet blir Pensionärs- och tillgänglighetsrådet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 107 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marielle Alvdal (FI) 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 107 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (34) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2019-03-28  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2019-0223 

KF § 107 Motion om byte av namn på ”Kommunala 
Handikapp- och pensionärsrådet” från 
Feministiskt Initiativ 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om att byta namn på 
Kommunala handikapp- och pensionärsrådet och föreslår 

att Kommunala Handikapp- och pensionärsrådet byter namn, då ordet 
“Handikapp” ej längre rekommenderas 

att det nya namnet blir Pensionärs- och tillgänglighetsrådet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marielle Alvdal (FI) 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Marielle Alvdal 
Kommunstyrelsen 
Diariet 



 

Motion: Byt namn på "Kommunala Handikapp- och 
pensionärsrådet" 

 
 
Sammanfattning 

Socialstyrelsens terminologiråd tog redan 2007 beslut om revidering av termerna 
funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp. Funktionsnedsättning och funktionshinder 
är inte längre synonymer, funktionshinder blir en egen term och handikapp utgår fullständigt ur 
vokabulären. 

Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. Funktionshinder definieras som begränsning som en funktionsnedsättning 
innebär för en person i relation till omgivningen. En viktig konsekvens av detta sätt att definiera 
funktion är att funktionshinder inte är något som en person har, utan något som uppstår i en miljö 
som inte är anpassad till funktionsnedsättningen och därför blir funktionshindrande. För båda 
termerna avråds handikapp som synonym.  

Ett begrepp som ofta används är “funktionsvariation”, vars användande är sprunget ur normkritik. 
Vissa menar dock att det ordet riskerar att förminska de hinder och behov som finns.  

 

Yrkanden 

- Att "Kommunala Handikapp- och pensionärsrådet" byter namn, då ordet “Handikapp” 
ej längre rekommenderas 

- Att det nya namnet blir “Pensionärs- och tillgänglighetsrådet” 

 

 

 

Marielle Alvdal, för Feministiskt Initiativ Strömstad 

 

 

 

 

 

Källa:  

Frågor och svar om funktionsnedsättning och funktionshinder, användning av begreppen: 
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_3 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_3


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

KS/2018-0528

KS § 167 Svar på - Medborgarförslag om utökat 
uppdrag för räddningstjänsten

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget

att intentionen i motionen, att utveckla användningen av digitala hjälpmedel i 
offentlig verksamhet, ska tas med i det pågående arbetet med digitalisering av 
kommunens verksamhet i dess helhet.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit avseende ett utökat uppdrag för 
räddningstjänsten, Jourläkare via video med hjälp av räddningstjänsten.

Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat vidare till socialnämnden och 
miljö- och byggnämnden.

Socialnämnden har uppgett att akut sjukvård inte ligger socialnämndens 
ansvarsområde men att man ställer sig positiv till ett utökat samarbete där det är 
möjligt inom ramen för samverkande sjukvård.

Miljö- och byggnämnden föreslår avslag med motiveringen att de inte anser sig 
kunna hantera ett utökat uppdrag eftersom uppgifterna inte ligger inom 
nämndens ansvarsområde. 

Kommunledningsförvaltningen gör här en sammanställd bedömning efter 
beaktande av yttrandena och föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att vidare 
föreslå avslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-13 § 262
Socialnämndens beslut 2019-10-10 § 148
Socialnämndens yttrande
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-10-10 § 176
Tjänsteskrivelse av räddningschef Christer Nilsson
Tjänsteskrivelse av kommundirektören
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut  2019-01-23 § 35
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 § 25
Medborgarförslaget

ärende
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget

att intentionen i motionen, att utveckla användningen av digitala hjälpmedel i 
offentlig verksamhet, ska tas med i det pågående arbetet med digitalisering av 
kommunens verksamhet i dess helhet.

Beslutet skickas till
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-13

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

KS/2018-0528

KSau § 262 Svar på - Medborgarförslag om utökat 
uppdrag för räddningstjänsten

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
 att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget

att intentionen i motionen, att utveckla användningen av digitala hjälpmedel i 
offentlig verksamhet, ska tas med i det pågående arbetet med digitalisering av 
kommunens verksamhet i dess helhet.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit avseende ett utökat uppdrag för 
räddningstjänsten, Jourläkare via video med hjälp av räddningstjänsten.

Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat vidare till socialnämnden och 
miljö- och byggnämnden.

Socialnämnden har uppgett att akut sjukvård inte ligger socialnämndens 
ansvarsområde men att man ställer sig positiv till ett utökat samarbete där det är 
möjligt inom ramen för samverkande sjukvård.

Miljö- och byggnämnden föreslår avslag med motiveringen att de inte anser sig 
kunna hantera ett utökat uppdrag eftersom uppgifterna inte ligger inom 
nämndens ansvarsområde. 

Kommunledningsförvaltningen gör här en sammanställd bedömning efter 
beaktande av yttrandena och föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att vidare 
föreslå avslag.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2019-10-10 § 148
Socialnämndens yttrande
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-10-10 § 176
Tjänsteskrivelse av räddningschef Christer Nilsson
Tjänsteskrivelse av kommundirektören
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut  2019-01-23 § 35
Medborgarförslaget

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarförslaget.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-13

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Torstensson (C) yrkar på ett tillägg: att intentionen i motionen, att utveckla 
användningen av digitala hjälpmedel i offentlig verksamhet, ska tas med i det 
pågående arbetet med digitalisering av kommunens verksamhet i dess helhet.

Beslutsgång
Ordförande frågar om vi arbetsutskottet föreslår att avslå motionen med Åsa 
Torsenssons tillägg och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2019-11-05 Ärende: KS/2018-0528
KS - Administrativ avdelning

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgaförslag har inkommit avseende ett utökat uppdrag för 
räddningstjänsten,(Jourläkare via video med hjälp av räddningstjänsten).

Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vidare till socialnämnden och miljö- och 
byggnämnden remitterat medborgarförslaget för yttrande.

Kommunledningsförvaltningen gör här en sammanställd bedömning efter 
beaktande av yttrandena och föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att vidare 
föreslå avslag då miljö- och byggnämnden föreslår avslag med motiveringen att de 
inte anser sig kunna hantera ett utökat uppdrag eftersom uppgifterna inte ligger 
inom nämndens ansvarsområde. 

Ärendet
Se tidigare tjänsteskrivelser i ärendet

Perspektiv
Eftersom förslaget till beslut är avslag påverkas inget av de perspektiv kommunen 
har identifierat som särskilt viktiga. 

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (46) 
 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-10-10  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-196 90 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 MBN-2019-229 

MBN § 176 Medborgarförslag om att utöka uppdraget 
för räddningstjänsten 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget då miljö- och byggnämnden inte anser sig kunna hantera ett 
utökat uppdrag eftersom uppgifterna inte ligger inom nämndens ansvarsområde. 

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

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

Räddningstjänstorganisationen som är placerad på Syd- och Nordkoster är ett 
räddningsvärn. Räddningsvärnet är en brandstyrka med frivilligt anslutna 
personer. De personer som har möjlighet, vid brandlarm eller hjälp till ambulans, 
tar sig skyndsamt till brandstationen för att därefter åka ut till olycksplatsen. Det 
innebär att det inte finns krav att räddningsvärnets personal är skyldiga att åka 
eller befinna sig på öarna. 

Vid brand på öarna larmas även deltidstyrkan i Strömstad. En deltidsbrandman 
ligger i beredskap och ska vara på brandstationen inom 5 minuter och förväntas 
vara på olycksplatsen senast 30 minuter efter larm. 

Enligt avtal med Nu- sjukvården utför räddningstjänsten IVPA - i väntan på 
ambulans, enligt nedanstående: Vid situationer där SOS-operatören bedömer att 
uppdraget har en bevisad medicinsk nytta, kan oavsett tidsvinst räddningstjänsten 
larmas ut. Baskriterium för insats är misstänkt eller konstaterat hjärtstopp. 

Uppgifterna i medborgarförslaget är av sådan karaktär att det inte kan ses som 
akutsjukvård varför det faller utanför miljö- och byggnämndens 
(räddningstjänsten) ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-23 § 35 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 § 25 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-04 
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 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-10-10  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-196 90 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget då miljö- och byggnämnden inte anser sig kunna hantera ett 
utökat uppdrag eftersom uppgifterna inte ligger inom nämndens ansvarsområde. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Räddningschef Christer Nilsson 
Akten 
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Miljö- och byggförvaltningen 2019-10-04 Dnr: MBN-2019-229

Räddningstjänsten
Christer Nilsson, 0526-191 02

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: mbn@stromstad.se Telefon: 0526-196 90 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Miljö- och byggnämnden

Förslag till beslut

Medborgarförslag om att utöka uppdraget för räddningstjänsten

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget då miljö- och byggnämnden inte anser sig kunna hantera ett
utökat uppdrag eftersom uppgifterna inte ligger inom nämndens ansvarsområde.

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

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

Räddningstjänstorganisationen som är placerad på Syd- och Nordkoster är ett
räddningsvärn. Räddningsvärnet är en brandstyrka med frivilligt anslutna personer.
De personer som har möjlighet, vid brandlarm eller hjälp till ambulans, tar sig
skyndsamt till brandstationen för att därefter åka ut till olycksplatsen. Det innebär
att det inte finns krav att räddningsvärnets personal är skyldiga att åka eller
befinna sig på öarna.

Vid brand på öarna larmas även deltidstyrkan i Strömstad. En deltidsbrandman
ligger i beredskap och ska vara på brandstationen inom 5 minuter och förväntas
vara på olycksplatsen senast 30 minuter efter larm.

Enligt avtal med Nu- sjukvården utför räddningstjänsten IVPA - i väntan på
ambulans, enligt nedanstående: Vid situationer där SOS-operatören bedömer att
uppdraget har en bevisad medicinsk nytta, kan oavsett tidsvinst räddningstjänsten
larmas ut. Baskriterium för insats är misstänkt eller konstaterat hjärtstopp.

Uppgifterna i medborgarförslaget är av sådan karaktär att det inte kan ses som
akutsjukvård varför det faller utanför miljö- och byggnämndens
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Miljö- och byggförvaltningen Dnr: MBN-2019-229

Räddningstjänsten

(räddningstjänsten) ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-23 § 35
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 § 25
Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse 2019-10-04

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift.

Christer Nilsson
Räddningschef
0526-191 02
christer.nilsson@stromstad.se

Michael Olsson
Förvaltningschef
0562-193 70
michael.olsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Räddningschef Christer Nilsson
Akten
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-10-10 
 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

SN § 148  Dnr SN/2019-0029 
SN AU § 131 
 
Remiss - Medborgarförslag om utökat uppdrag för 
räddningstjänsten. Jourläkare via video med hjälp av 
räddningstjänsten 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta remissyttrandet så som sitt eget och översända det till 
Kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett medborgarförslag från 
Torbjörn Stjernberg om utökat uppdrag för räddningstjänsten (Jourläkare 
via video med hjälp av räddningstjänsten) till socialnämnden för yttrande. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-20 signerad av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Lena Olsson. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta remissyttrandet så som sitt eget och översända det till 
Kommunstyrelsen 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till  
KS Diarie 
 

  

http://www.stromstad.se/
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Socialförvaltningen 2019-09-19 Dnr: SN/2019-0029 
Administrativ avdelning   
Lena Olsson   
   

 

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:   Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-190 65 Org nr: 212000-1405 

 

 

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

Socialförvaltningens förslag till beslut 
att anta remissyttrandet så som sitt eget och översända det till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett medborgarförslag från 
Torbjörn Stjernberg om utökat uppdrag för räddningstjänsten (Jourläkare via 
video med hjälp av räddningstjänsten) till socialnämnden för yttrande. 

Ärendet 
Socialnämnden ansvarar för vårdinsatser upp till sjuksköterskenivå för de brukare 
som har beviljats insatser med stöd av Hälso- och sjukvårdslagen. Västra 
Götalandsregionen och Västra Götalands Kommuner har ett hälso- och 
sjukvårdsavtalet som reglerar ansvarsgränserna gällande hälso- och 
sjukvårdsinsatser mellan kommunen och regionen.                                                                                
När det gäller sjukvårdsinsatser av akut karaktär hänvisas dessa till 112. Akut 
sjukvård ligger inte inom socialnämndens ansvarsområde men man ställer sig 
positiv till ett utökat samarbete där det är möjligt inom ramen för samverkande 
sjukvård. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19 signerad medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Lena Olsson. 
KF § 25 Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten 
KS AU § 35 Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten 
Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten. Jourläkare via video 
med hjälp av räddningstjänsten 

Lena Olsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
  
Klicka här för att ange text. 

 Monica Birgersson 
 Förvaltningschef 
  
  

Socialnämnden 
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Socialförvaltningen 2019-09-19 Dnr: SN/2019-0029 
Administrativ avdelning   

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens presidie
Sammanträdesdatum
2019-01-23

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

KS/2018-0528

KSau § 35 Medborgarförslag om utökat uppdrag för 
räddningstjänsten

Kommunstyrelsens presidies beslut
att remittera ärendet till Socialnämnden och Miljö- och byggnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Stjernberg har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 att översända medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslaget
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 § 25

Beslutet skickas till
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se
Miljö- och byggnämnden; mbn.diarie@stromstad.se
Diariet
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2018-11-22 KS/ 2018-0292 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

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

KF § 25 Dnr: KS/2018-0528 

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

Kommunfullmäktiges beslut  

att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2018-11-07 

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

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Torbjörn Stjernberg 

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


Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten. 

Jourläkare via video med hjälp av räddningstjänsten 

Bakgrund och motivering: 
För några veckor sedan drabbades jag av ett allergianfall av ett slag jag aldrig haft tidigare. 
Via sjuksköterskan på 1177 fick jag det bestämda rådet att jag måste låta en läkare titta på 
de rodnader och utslag som hade uppstått. Klockan var sent på fredagen och jag bor på 
Koster. Att ta mig till närmaste läkarjour i Tanum var inget rimligt alternativ – det skulle 
innebära både dyr transport och trolig fastlandsövernattning. Men gemensamt kom vi fram 
till att ett möjligt alternativ var att kontakta Närhälsans läkare vida video. Jag är datorvan, 
har rätt utrustning och det gick utmärkt att boka en läkartid och träffa läkaren i ett 
videosamtal samma kväll. 

MEN – hur gör den som inte har tillgång till dator eller smartphone eller den som inte är van 
att ladda nya appar eller att söka sig fram på nätet? På Koster har vi ju inte heller tillgång till 
sjuksköterska eller vad som brukar kallas first responder / bedömningsbil. 

Förslag: 
Jag föreslår att räddningstjänsten får ett utökat uppdrag. Räddningstjänsten på Koster 
(liksom i andra delar av Strömstad) bör ges uppdraget att kunna larmas till personer som 
behöver läkarkontakt och saknar egna resurser för att nå läkare via t.ex. videosamtal. Några 
av de som utför uppdrag för räddningstjänsten ges en utbildning för att hantera teknik och 
rutiner för att bistå i kontakten med videoläkaren.  

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

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

Sydkoster i november 2018 

Torbjörn Stjernberg 

mailto:torbjorn.stjernberg@gmail.com


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

KS/2019-0104

KS § 164 Svar på - Medborgarförslag om att utse och 
hylla olika pristagare

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget, såtillvida att fiberföreningarnas arbete beaktas i 
samband med nominering och utdelning av priset ”Strömstads tackar”.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 2019-01-24 ett medborgarförslag till Strömstads kommun där 
förslagsställaren föreslår att kommunen ska uppmärksamma/tacka alla 
fiberföreningar för deras arbete med fiberförsörjningen i Strömstads kommun. 
Förslagsställaren gör jämförelser med hur Tanums kommun under året har tackat 
sina fiberföreningar inom ramen för en kväll där kommunen firade flera olika 
typer av pristagare.

Förutom StrömstaNet som fibrerar centrala Strömstad och Koster, så finns det 
fyra aktiva fiberföreningar inom Strömstads kommuns gränser; Södra Strömstads 
fiberförening, Flöghults fiber, Näsinge - Lommeland samt Hogdals fiberförening. 
Vid uppstart och genomförandet av fibreringen har föreningarna fått stöd och 
haft kontakt med StrömstaNet. Fibreringen av föreningarna har lett till att många 
fler Strömstadsbor fått förutsättningar att bli mer digitala, ett lovvärt arbete av 
såväl fiberföreningarna som av StrömstaNet.

Strömstads kommun uppmärksammar under året både föreningar, privatpersoner 
och företag i olika sammanhang. Nomineringsförfarande, priser, jury, frekvens på 
utdelning ser olika ut och priserna delas ut vid olika tillfällen under året, så att 
pristagaren uppmärksammas i ”rätt” sammanhang för priset ifråga. Några 
exempel; föreningslivets ledarpriser delas ut på fritidsgala vart tredje år, 
kulturpriset delas ut årligen under Winter Word Festival, Årets företagare 
uppmärksammas under den årliga förekommande näringslivsdagen.

I nuläget, med krav på återhållsamhet, fokuserar kommunens förvaltningar sina 
ekonomiska och personella resurser på sina grunduppdrag kring välfärden och har 
begränsade resurser att arrangera föreslagen aktivitet vid ett separat tillfälle. 
Däremot bör fiberföreningarnas arbete uppmärksammas och det föreslås ske 
nästa gång utdelning av priset ”Strömstads tackar” hålls, eller när motsvarande 
typ av arrangemang anordnas av kommunen under 2019/2020.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-01-24
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-14 § 69
Tjänsteskrivelse 2019-09-11 av utvecklingschef Helene Evensen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-16 § 240

ärende

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla medborgarförslaget, såtillvida att fiberföreningarnas arbete beaktas i 
samband med nominering och utdelning av priset ”Strömstads tackar”.

Beslutet skickas till
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-10-16

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

KS/2019-0104

KSau § 240 Svar på - Medborgarförslag om att utse och 
hylla olika pristagare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla medborgarförslaget, såtillvida att fiberföreningarnas arbete beaktas i 
samband med nominering och utdelning av priset ”Strömstads tackar”.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 2019-01-24 ett medborgarförslag till Strömstads kommun där 
förslagsställaren föreslår att kommunen ska uppmärksamma/tacka alla 
fiberföreningar för deras arbete med fiberförsörjningen i Strömstads kommun. 
Förslagsställaren gör jämförelser med hur Tanums kommun under året har tackat 
sina fiberföreningar inom ramen för en kväll där kommunen firade flera olika 
typer av pristagare.

Förutom StrömstaNet som fibrerar centrala Strömstad och Koster, så finns det 
fyra aktiva fiberföreningar inom Strömstads kommuns gränser; Södra Strömstads 
fiberförening, Flöghults fiber, Näsinge - Lommeland samt Hogdals fiberförening. 
Vid uppstart och genomförandet av fibreringen har föreningarna fått stöd och 
haft kontakt med StrömstaNet. Fibreringen av föreningarna har lett till att många 
fler Strömstadsbor fått förutsättningar att bli mer digitala, ett lovvärt arbete av 
såväl fiberföreningarna som av StrömstaNet.

Strömstads kommun uppmärksammar under året både föreningar, privatpersoner 
och företag i olika sammanhang. Nomineringsförfarande, priser, jury, frekvens på 
utdelning ser olika ut och priserna delas ut vid olika tillfällen under året, så att 
pristagaren uppmärksammas i ”rätt” sammanhang för priset ifråga. Några 
exempel; föreningslivets ledarpriser delas ut på fritidsgala vart tredje år, 
kulturpriset delas ut årligen under Winter Word Festival, Årets företagare 
uppmärksammas under den årliga förekommande näringslivsdagen.

I nuläget, med krav på återhållsamhet, fokuserar kommunens förvaltningar sina 
ekonomiska och personella resurser på sina grunduppdrag kring välfärden och har 
begränsade resurser att arrangera föreslagen aktivitet vid ett separat tillfälle. 
Däremot bör fiberföreningarnas arbete uppmärksammas och det föreslås ske 
nästa gång utdelning av priset ”Strömstads tackar” hålls, eller när motsvarande 
typ av arrangemang anordnas av kommunen under 2019/2020.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-01-24
Tjänsteskrivelse 2019-09-11 av utvecklingschef Helene Evensen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-10-16

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

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fiberföreningarnas arbete uppmärksammas offentligt i samband med 
utdelning av priset ”Strömstads tackar”, eller vid motsvarande typ av 
arrangemang som anordnas under 2019/2020 av kommunen.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
KS - Administrativ avdelning

Tjänsteskrivelse

2019-09-11

1 (2)

Dnr: KS/2019-0104

Helene Evensen, 0526-191 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Medborgarförslag om att utse och hylla olika pristagare

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fiberföreningarnas arbete 
uppmärksammas offentligt, i samband med nästa nominering och utdelning av 
”Strömstads tackar”.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 2019-01-24 ett medborgarförslag till Strömstads kommun där 
förslagsställaren föreslår att kommunen ska uppmärksamma/tacka alla 
fiberföreningar för deras arbete med fiberförsörjningen i Strömstads kommun. 
Förslagsställaren gör jämförelser med hur Tanums kommun under året har tackat 
sina fiberföreningar inom ramen för en kväll där kommunen firade flera olika 
typer av pristagare.

Förutom StrömstaNet som fibrerar centrala Strömstad och Koster, så finns det 
fyra aktiva fiberföreningar inom Strömstads kommuns gränser; Södra Strömstads 
fiberförening, Flöghults fiber, Näsinge - Lommeland samt Hogdals fiberförening. 
Vid uppstart och genomförandet av fibreringen har föreningarna fått stöd och 
haft kontakt med StrömstaNet. Fibreringen av föreningarna har lett till att många 
fler Strömstadsbor fått förutsättningar att bli mer digitala, ett lovvärt arbete av 
såväl fiberföreningarna som av StrömstaNet.

Strömstads kommun uppmärksammar under året både föreningar, privatpersoner 
och företag i olika sammanhang. Nomineringsförfarande, priser, jury, frekvens på 
utdelning ser olika ut och priserna delas ut vid olika tillfällen under året, så att 
pristagaren uppmärksammas i ”rätt” sammanhang för priset ifråga. Några 
exempel; föreningslivets ledarpriser delas ut på fritidsgala vart tredje år, 
kulturpriset delas ut årligen under Winter Word Festival, Årets företagare 
uppmärksammas under den årliga förekommande näringslivsdagen.

I nuläget, med krav på återhållsamhet, fokuserar kommunens förvaltningar sina 
ekonomiska och personella resurser på sina grunduppdrag kring välfärden och har 
begränsade resurser att arrangera föreslagen aktivitet vid ett separat tillfälle.
Däremot bör fiberföreningarnas arbete uppmärksammas och förslaget är att detta 
sker nästa gång beslut och utdelning av ”Strömstads tackar” sker.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

http://sodrastdfiber.se/
http://sodrastdfiber.se/
http://www.floghultsfiber.nu/
http://nlfiber.se/
http://www.hogdalsfiber.se/
mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


STRÖMSTADS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
KS - Administrativ avdelning

Tjänsteskrivelse

2019-09-11

2 (2)

Dnr: KS/2019-0104

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Förvaltningen har inte några avsatta medel för att finansiera särskild aktivitet för 
fiberföreningarna.

Folkhälsoperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Juridiskt perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. Not: ett medborgarförslag ska vara ett förslag om att utveckla 
eller förändra någon verksamhet inom kommunens ansvarsområde.
Frågeställarens fråga om att uppmärksamma/hylla fiberföreningar borde snarare 
ses som en inkommen synpunkt än ett medborgarförslag och skulle därför kunna 
hanteras direkt av ansvarig verksamhet.

Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Beslutsunderlag
Inkommen medborgarförslag 2019-01-24, KS/2019-0104 
Tjänsteskrivelse 2019-09-11

Helene Evensen 
utvecklingschef 
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Beslutet skickas till 
Ärendet 

mailto:helene.evensen@stromstad.se


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

KS/2019-0104

KF § 69 Medborgarförslag om att utse och hylla olika 
pristagare

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Märta Blomqvist har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att 
Strömstads kommun vid lämpligt tillfälle, likt Tanums kommun, tackar alla 
fiberföreningar för arbetet med fiberförsörjningen i Strömstads kommun, då 
styrelsemedlemmarna i dessa har och har haft en stor arbetsbörda.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Märta Blomqvist

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Märta Blomqvist
Diariet



Från:            
Skickat:        
Till:          
Ämne:  
Bilagor: 

        
       Thu, 24 Jan 2019 15:19:50 +0100

              "Kommun" <kommun@stromstad.se>
  VB: Medborgarförslag

 IMG_1914.JPG, Bifogad fil utan namn 00004.txt

Hej
I bifogade annonskopia kan vi läsa hur Tanums kommun utser och hyllar olika 
pristagare.  Under rubriken Tanum Tackar kan vi läsa att kommunen tackar 
alla fiberföreningarna som arbetat med fiberförsörjningen i Tanums kommun. 
Trevligt initiativ anser jag!
Mitt förslag är att Strömstads kommun, vid lämpligt tillfälle, gör likadant!
Vi har många fiberföreningar i vår kommun. Styrelsemedlemmarna i dessa har 
och har haft en stor arbetsbörda. Resultaten är vad jag förstår mycket goda. 
Jag är visserligen jävig såsom gift med en styrelsemedlem - och har då 
upplevt arbetsuppgifterna på nära håll.

Med vänlig hälsning
Märta Blomqvist   





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

KS/2019-0321

KS § 171 Redovisning av medborgarförslagen 2019

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att se över möjlighet att påskynda hanteringen av medborgarförslag

att notera redovisningen 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

Ärendenummer Reg.datum 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/2018-0407 2018-08-29 Medborgarförslag om 
toalett på Kärleksudden

Remitterad 2018-10-07 
till Tekniska för 
beredning och beslut, 
de har inte beslutat 
ännu, 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år.

ärende
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (4)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

KS/2018-0528 2018-11-07
Medborgarförslag om 
utökat uppdrag för 
räddningstjänsten

Svar upp till KS 
2019-11-27, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år.

KS/2018-0595 2018-12-14

Medborgarförslag om att 
stärka Strömstad kommuns 
engagemang i 
klimatomställningen

Svar upp till KS

2019-11-27

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

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 

2019-04-08, inget svar 
än

KS/2019-0100 2019-01-30

Medborgarförslag om att 
alla beslut ska fattas inom 
de planetära gränsernas 
ramar

Svar upp till KS 
2019-11-27

KS/2019-0104 2019-01-31
Medborgarförslag om att 
utse och hylla olika 
pristagare

Svar upp till KS 
2019-11-27

KS/2019-0174 2019-02-25

Medborgarförslag om 
avgiftsfri ledsagning för 
funktionsnedsatta i 
Strömstads kommun

Remitterad till 
Socialnämnden 

2019-04-08, inget svar 
än

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

Svar upp till KS 
2019-11-27

KS/2019-0318 2019-04-30 Medborgarförslag om 
lekplatser

Remitterad till 
Tekniska 2019-06-18, 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (4)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

för beredning och 
beslut, inget beslut än

KS/2019-0334 2019-05-06
Medborgarförslag - trapp vid 
Södra hamnens sydöstra 
hörn

Remitterad till 
Tekniska 2019-06-18, 
för beredning och 
beslut, inget beslut än

KS/2019-0342 2019-05-09
Medborgarförslag om 
prioriterad snöröjning på 
landet

Remitterad till 
Tekniska 2019-06-18, 
för beredning och 
beslut, inget beslut än

KS/2019-0430 2019-05-31
Medborgarförslag om 
teaterlinje på Strömstad 
Gymnasium

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2019-06-18, för 
beredning och beslut, 
inget beslut än

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-04 av kommunsekreteraren
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-13 § 265

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera redovisningen till protokollet

Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Cederbratt (M) yrkar med instämmande från Helena L´Estrade (L) och Leif 
Andersson (S) att se över möjlighet att påskynda hanteringen av 
medborgarförslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag och Mikael Cederbratts tilläggsyrkande och finner att så sker.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (4)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

Beslutet skickas till
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-13

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

KS/2019-0321

KSau § 265 Redovisning av medborgarförslagen 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera redovisningen 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. 

Ärendenummer Reg.datum 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, inget svar 
än, ej besvarade med 
en handläggningstid 
på över ett år. 

KS/2018-0407 2018-08-29 Medborgarförslag om 
toalett på Kärleksudden

Remitterad 2018-10-07 
till Tekniska för 
beredning och beslut, 
de har inte beslutat 
ännu, 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år.

KS/2018-0528 2018-11-07
Medborgarförslag om 
utökat uppdrag för 
räddningstjänsten

Svar upp till KSAU 
2019-11-13, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (4)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-13

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

KS/2018-0595 2018-12-14

Medborgarförslag om att 
stärka Strömstad kommuns 
engagemang i 
klimatomställningen

Svar upp till KSAU

2019-11--06

KS/2018-0603 2018-12-20

Medborgarförslag om lift 
för personer med 
funktionshinder i 
båthamnen

Remitterad till 
Tekniska 2019-02-21, 
för beredning och 
beslut, inget beslut än

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

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 

2019-04-08, inget svar 
än

KS/2019-0100 2019-01-30

Medborgarförslag om att 
alla beslut ska fattas inom 
de planetära gränsernas 
ramar

Svar upp till KSAU 
2019-11-06

KS/2019-0102 2019-01-31

Medborgarförslag - förslag 
om laddningsstation för 
elmoped vid 
Strömstiernaskolan

Remitterad till 
Tekniska för beredning 
och beslut 2019-02-21, 
ej beslut än

KS/2019-0104 2019-01-31
Medborgarförslag om att 
utse och hylla olika 
pristagare

Svar upp till KSAU 
2019-11-13

KS/2019-0174 2019-02-25

Medborgarförslag om 
avgiftsfri ledsagning för 
funktionsnedsatta i 
Strömstads kommun

Remitterad till 
Socialnämnden 

2019-04-08, inget svar 
än

KS/2019-0213 2019-03-12
Medborgarförslag om 
äldreboende på Magistern 
4 och 13

Remitterad till 
Socialnämnden 

2019-04-08, inget svar 
än



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (4)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-13

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

KS/2019-0302 2019-04-23
Medborgarförslag om 
färdtjänst till alla orter i 
Västra Götaland

Svar upp till KS 
2019-11-27

KS/2019-0318 2019-04-30 Medborgarförslag om 
lekplatser

Remitterad till 
Tekniska 2019-06-18, 
för beredning och 
beslut, inget beslut än

KS/2019-0334 2019-05-06
Medborgarförslag - trapp 
vid Södra hamnens sydöstra 
hörn

Remitterad till 
Tekniska 2019-06-18, 
för beredning och 
beslut, inget beslut än

KS/2019-0342 2019-05-09
Medborgarförslag om 
prioriterad snöröjning på 
landet

Remitterad till 
Tekniska 2019-06-18, 
för beredning och 
beslut, inget beslut än

KS/2019-0430 2019-05-31
Medborgarförslag om 
teaterlinje på Strömstad 
Gymnasium

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2019-06-18, för 
beredning och beslut, 
inget beslut än

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

Besvarade medborgarförslag under 2019

KS/2019-0029 Medborgarförslag om att förbjuda fyrverkerier, Ansågs besvarad 
KF 2019-06-18

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-04 av kommunsekreteraren

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att notera redovisningen till protokollet
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarium
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Kommunledningsförvaltningen 2019-11-18 Dnr: KS/2019-0321
KS - Administrativ avdelning
Ulrika Haugland

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Redovisning av medborgarförslagen 2019

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att notera redovisningen 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/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/2018-0407 2018-08-29 Medborgarförslag om toalett på 
Kärleksudden

Remitterad 2018-10-07 till 
Tekniska för beredning 
och beslut, de har inte 
beslutat ännu, 
ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2018-0528 2018-11-07 Medborgarförslag om utökat Svar upp till KS 

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (3)

Kommunledningsförvaltningen 2019-11-18 Dnr: KS/2019-0321
KS - Administrativ avdelning

uppdrag för räddningstjänsten 2019-11-27, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2018-0595 2018-12-14

Medborgarförslag om att stärka 
Strömstad kommuns 
engagemang i 
klimatomställningen

Svar upp till KS
2019-11-27

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

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden 
2019-04-08, inget svar än

KS/2019-0100 2019-01-30
Medborgarförslag om att alla 
beslut ska fattas inom de 
planetära gränsernas ramar

Svar upp till KS 
2019-11-27

KS/2019-0104 2019-01-31 Medborgarförslag om att utse 
och hylla olika pristagare

Svar upp till KS 
2019-11-27

KS/2019-0174 2019-02-25
Medborgarförslag om avgiftsfri 
ledsagning för funktionsnedsatta 
i Strömstads kommun

Remitterad till 
Socialnämnden 
2019-04-08, inget svar än

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

Svar upp till KS 
2019-11-27

KS/2019-0318 2019-04-30 Medborgarförslag om lekplatser
Remitterad till Tekniska 
2019-06-18, för beredning 
och beslut, inget beslut än

KS/2019-0334 2019-05-06 Medborgarförslag - trapp vid 
Södra hamnens sydöstra hörn

Remitterad till Tekniska 
2019-06-18, för beredning 
och beslut, inget beslut än

KS/2019-0342 2019-05-09 Medborgarförslag om 
prioriterad snöröjning på landet

Remitterad till Tekniska 
2019-06-18, för beredning 
och beslut, inget beslut än

KS/2019-0430 2019-05-31 Medborgarförslag om teaterlinje 
på Strömstad Gymnasium

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden 
2019-06-18, för beredning 
och beslut, inget beslut än

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
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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

Besvarade medborgarförslag under 2019

KS/2019-0029 Medborgarförslag om att förbjuda fyrverkerier, Ansåg besvarad KF 2019-06-18
KS/2018-0603 Medborgarförslag om lift för personer med funktionshinder i båthamnen, 
Tekniska nämnden tagit beslut 2019-11-11. Anmäls till KF 2019-12-12
KS/2019-0102 Medborgarförslag - förslag om laddningsstation för elmoped vid 
Strömstiernaskolan, Tekniska nämnden tagit beslut 2019-11-11. Anmäls till KF 2019-12-12

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-18 av kommunsekreteraren

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarium
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KS/2019-0320

KS § 172 Redovisning av motioner 2019

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att notera redovisningen 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. Enligt kompletterande beslut KS/2016-
0265 ska även besvarade motioner redovisas.

Motioner – ej besvarade
Ärendenummer 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/2018-0322 2018-06-01
Motion om korsningen Karlsgatan - 
Ringvägen från Bengt Simonsson 
Fröjd (S)

Svar inkommit från 
Tekniska 2019-11-14. 
Lagd till KSAU 2019-12-12, 
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 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2019-
05-03 att sammanställa

ärende

15
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Strömstads kommun från 
Feministiskt initiativ

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

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden 
2019-03-13

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

KS/2019-0067 2019-01-22
Motion om vikariesituationen på 
bl.a. Strömstiernaskolan från 
Kristdemokraterna

Remitterad till Barn- och 
utbildnignsnämnden 
2019-02-22

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

KS/2019-0154 2019-02-15

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

Remitterad till 
Strömstadslokaler och 
Strömstad Badanstalt

2019-04-08

KS/2019-0155 2019-02-15

Motion om att Strömstads kommun 
börjar med sopsortering hos varje 
hushåll och inom all kommunal 
verksamhet från Ola Persson (M)

Remitterad till Tekniska 
2019-04-08

KS/2019-0171 2019-02-22 Motion om internatskola på Koster 
från Dag Wersén (M)

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden 
2019-04-08

KS/2019-0198 2019-03-05 Motion om att förenkla för 
bostadsbyggande på landsbygden.

Ska diskuteras på samråd 
med Miljö- och 
byggnämnden

KS/2019-0215 2019-03-12
Motion om att införa Huskurage i 
Strömstadsbyggen från Feministiskt 
Initiativ

Remitterad till 
Strömstadslokaler 

2019-03-28
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KS/2019-0221 2019-03-13
Motion om översyn av kommunens 
politiska organisation från 
Moderaterna

Remitterad till 
kommundirektören

2019-05-08

KS/2019-0223 2019-03-13

Motion om byte av namn på 
"Kommunala Handikapp- och 
pensionärsrådet" från Feministiskt 
Initiativ

Svar upp till KS 
2019-11-27

KS/2019-0227 2019-03-15 Motion om att uppmärksamma 100 
år av kvinnlig rösträtt

Remitterad till 
kommundirektören 

2019-05-08

KS/2019-0278 2019-04-08

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

Remitterad till Tekniska 
och Barn- och 
utbildningsnämnden 
2019-04-25

KS/2019-0283 2019-04-10
Motion om kompetensförsörjning, 
rekrytering av personal i Strömstads 
kommun

Remitterad till 
kommundirektören

2019-05-15

KS/2019-0290 2019-04-12 Motion om integrerad verksamhet 
för barn och dementa äldre

Remitterad till 
kommundirektören

2019-05-15

KS/2019-0336 2019-05-06
Motion om strategi för Agenda 
2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål 
från Centerpartiet

Remitterad till 
kommundirektören

2019-08-14

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/2019-0378 2019-05-10 Motion om ny placering av lekplats i 
centrum från Centerpartiet

Svar upp till KSAU 
2019-12-11

 KS/2019-0388 2019-05-15 Motion om Strömstad Sveriges 
renaste kommun från Liberalerna

Svar upp till KSAU 
2019-12-11

KS/2019-0421 2019-05-25
Motion om miljödifferentierade 
hamnavgifter och taxor från 
Feministiskt initiativ

Svar upp till KSAU 
2019-12-11
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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/2019-0432 2019-05-29
Motion om utökade öppettider på 
återvinningscentralen från 
Liberalerna

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-08-14

 KS/2019-0436 2019-06-04 Motion om hjälp till att hålla rent i 
Strömstad från Centerpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-08-14

KS/2019-0440 2019-06-09
Motion om att bygga solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-08-14

 KS/2019-0441 2019-06-09 Motion om att bygga solcellspark 
på Bastekärr från Vänsterpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-08-14

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

Remitterad till 
Strömstadsbyggen 
2019-10-09

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

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-10-09

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
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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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-18 av kommunsekreteraren
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-13 § 266

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera redovisningen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2019-0320

KSau § 266 Redovisning av motioner 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera redovisningen 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. Enligt kompletterande beslut KS/2016-
0265 ska även besvarade motioner redovisas.

Ärendenummer 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 handläggningstid 
på över ett år.

KS/2018-0322 2018-06-01
Motion om korsningen Karlsgatan - 
Ringvägen från Bengt Simonsson 
Fröjd (S)

Remitterad till Tekniska 
2018-06-26, inget svar än, 
ej besvarade med en 
handläggningstid 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 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2019-
05-03 att sammanställa 
svaren, ej besvarade med 
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Strömstads kommun från 
Feministiskt initiativ

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

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden 
2019-03-13

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

KS/2019-0067 2019-01-22
Motion om vikariesituationen på 
bl.a. Strömstiernaskolan från 
Kristdemokraterna

Remitterad till Barn- och 
utbildnignsnämnden 
2019-02-22

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

KS/2019-0154 2019-02-15

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

Remitterad till 
Strömstadslokaler och 
Strömstad Badanstalt

2019-04-08

KS/2019-0155 2019-02-15

Motion om att Strömstads kommun 
börjar med sopsortering hos varje 
hushåll och inom all kommunal 
verksamhet från Ola Persson (M)

Remitterad till Tekniska 
2019-04-08

KS/2019-0171 2019-02-22 Motion om internatskola på Koster 
från Dag Wersén (M)

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden 
2019-04-08

KS/2019-0198 2019-03-05 Motion om att förenkla för 
bostadsbyggande på landsbygden.

Ska diskuteras på samråd 
med Miljö- och 
byggnämnden

KS/2019-0215 2019-03-12
Motion om att införa Huskurage i 
Strömstadsbyggen från Feministiskt 
Initiativ

Remitterad till 
Strömstadslokaler 

2019-03-28
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KS/2019-0221 2019-03-13
Motion om översyn av kommunens 
politiska organisation från 
Moderaterna

Remitterad till 
kommundirektören

2019-05-08

KS/2019-0223 2019-03-13

Motion om byte av namn på 
"Kommunala Handikapp- och 
pensionärsrådet" från Feministiskt 
Initiativ

Svar upp till KS 
2019-11-27

KS/2019-0227 2019-03-15 Motion om att uppmärksamma 100 
år av kvinnlig rösträtt

Remitterad till 
kommundirektören 

2019-05-08

KS/2019-0278 2019-04-08

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

Remitterad till Tekniska 
och Barn- och 
utbildningsnämnden 
2019-04-25

KS/2019-0283 2019-04-10
Motion om kompetensförsörjning, 
rekrytering av personal i Strömstads 
kommun

Remitterad till 
kommundirektören

2019-05-15

KS/2019-0290 2019-04-12 Motion om integrerad verksamhet 
för barn och dementa äldre

Remitterad till 
kommundirektören

2019-05-15

KS/2019-0336 2019-05-06
Motion om strategi för Agenda 
2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål 
från Centerpartiet

Remitterad till 
kommundirektören

2019-08-14

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/2019-0378 2019-05-10 Motion om ny placering av lekplats i 
centrum från Centerpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-08-14

 KS/2019-0388 2019-05-15 Motion om Strömstad Sveriges 
renaste kommun från Liberalerna

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-08-14

KS/2019-0421 2019-05-25
Motion om miljödifferentierade 
hamnavgifter och taxor från 
Feministiskt initiativ

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-08-14
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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/2019-0432 2019-05-29
Motion om utökade öppettider på 
återvinningscentralen från 
Liberalerna

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-08-14

 KS/2019-0436 2019-06-04 Motion om hjälp till att hålla rent i 
Strömstad från Centerpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-08-14

KS/2019-0440 2019-06-09
Motion om att bygga solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-08-14

 KS/2019-0441 2019-06-09 Motion om att bygga solcellspark 
på Bastekärr från Vänsterpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-08-14

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

Remitterad till 
Strömstadsbyggen 
2019-10-09

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

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-10-09

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

KS/2019-0586 2019—10-07

Motion om utveckling av 
skolutbildningen och 
besöksnäringen i Strömstads 
kommun från Moderaterna
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Besvarade motioner 2019
KS/2016-0173 Motion – fastighetsköp –Beslut KF 2019-06-18
 att avslå första att-satsen med hänvisning till att bolaget har att avgöra när 
oberoende fastighetsvärderare ska anlitas

att bifalla andra och tredje att-satsen med hänvisning till bolagets svar att 
Strömstadslokaler anlitar oberoende besiktningsman före köp av objekt och att 
de redovisar alla kostnader för ett köp till bolagets styrelse. Kostnader som kan 
tillkomma vid hyresgästanpassningar är inte med vid ett köp utan beräknas när 
behoven hos hyresgästerna är kända för varje projekt. 

att uppdra åt kommundirektören att ta fram reglemente för inköp av fastigheter 
för hela koncernen.

KS/2018-0153 Motion om ny högstadieskola – Motionen avslogs KF 2019-09-19

KS/2018-0428 Motion om filter för pornografi i kommunens nät och datorer – 
Motionen bifölls KF 2019-09-19

KS/2018-0526 Motion om inrättande av formella samrådsmöten mellan 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kosternämnden från – Beslut KF 2019-06-18 
att årligen vid minst två tillfällen ha dialogmöten med Kosternämnden, det ena 
mötet med Kommunstyrelsen och det andra mötet med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott, i syfte att diskutera Kosteröarna som ett levande samhälle och 
därtill viktiga frågeställningar.

KS/2018-0529 Motion om utbildning till presidiepositioner i Kommunfullmäktige – 
Beslut KF 2019-06-18 att avslå motionen

KS/2018-0548 Motion om utbildning till presidiepositioner i Kommunfullmäktige – 
Beslut KF 2019-06-18 att avslå motionen

KS/2018-0566 Motion om att trygghetscertifiera detaljplaneområdet på Canning 
från Centerpartiet, Beslut KF 2019-06-18 att avslå motionen.

KS/2018-0575 Motion om namnbrickor till förtroendevalda från Liberalerna – 
Beslut KF 2019-06-18 att bifalla motionen

KS/2018-0616 Motion om inrättande av blåljuskluster vid Ringvägen 112 i 
Strömstad från Centerpartiet – Beslut KF 2019-06-18 att anse motionen besvarad 
då åtgärder har vidtagits i enlighet med motionens förslag

KS/2019-0051 Motion om att fira och uppmärksamma att demokratin fyller 100 år – 
Beslut KF 2019-09-19 att bifalla motionen

KS/2019-0069 Motion om blåljuscenter från Sverigedemokraterna – Beslut KF 
2019-06-18 att bifalla attsats ett och två, att man undersöker förutsättningarna för 
ett gemensamt blåljushus och att man undersöker möjligheten att samfinansiera 
gemensamma lokaler för blåljusverksamhet, men avslå den tredje attsatsen, att 
man vid bygge av gemensamt blåljushus, omlokalisera kommunens centralförråd 
(TP) till nuvarande räddningstjänstens, då det inte är aktuellt att flytta 
räddningsstationen.
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KS/2019-0115 Motion om sammanställning på samtliga föreningar/organisationer/ 
projekt där Strömstads kommun medverkar med bidrag, stöd och personalinsatser 
från Anders Ekström (KD) – Beslut KF 2019-09-19 att bifalla motionen

KS/2019-0192 Motion om landsbygdsflikar från Vänsterpartiet- Beslut KF 
2019-09-19 att avslå motionen

KS/2019-0214 Motion om att utveckla Vision 2030 med ett jämställdhetsperspektiv 
från Feministiskt initiativ – Beslut KF 2019-06-18 att bifalla motionen.

KS/2019-0332 Motion om folkhälsobudget från Liberalerna – Beslut KF 2019-09-19 
att avslå motionen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-07 av kommunsekreteraren

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att notera redovisningen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet
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Redovisning av motioner 2019

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att notera redovisningen 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. Enligt kompletterande beslut KS/2016-
0265 ska även besvarade motioner redovisas.

Ärendet
Motioner – ej besvarade

Ärendenumme
r

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/2018-0322
2018-06-
01

Motion om korsningen 
Karlsgatan - Ringvägen från 
Bengt Simonsson Fröjd (S)

Svar inkommit från 
Tekniska 2019-11-14. 
Lagd till KSAU 2019-12-12, 
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.

Kommunstyrelsen
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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

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2019-03-13

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

KS/2019-0067
2019-01-
22

Motion om vikariesituationen 
på bl.a. Strömstiernaskolan 
från Kristdemokraterna

Remitterad till Barn- 
och 
utbildnignsnämnden 
2019-02-22

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

KS/2019-0154
2019-02-
15

Motion om att skjuta på 
renoveringen av 

Remitterad till 
Strömstadslokaler och 
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badhusanläggningen från Ola 
Persson (M)

Strömstad Badanstalt
2019-04-08

KS/2019-0155
2019-02-
15

Motion om att Strömstads 
kommun börjar med 
sopsortering hos varje hushåll 
och inom all kommunal 
verksamhet från Ola Persson 
(M)

Remitterad till 
Tekniska 2019-04-08

KS/2019-0171
2019-02-
22

Motion om internatskola på 
Koster från Dag Wersén (M)

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2019-04-08

KS/2019-0198
2019-03-
05

Motion om att förenkla för 
bostadsbyggande på 
landsbygden.

Ska diskuteras på 
samråd med Miljö- 
och byggnämnden

KS/2019-
0215

2019-03-12

Motion om att införa 
Huskurage i 
Strömstadsbyggen från 
Feministiskt Initiativ

Remitterad till 
Strömstadslokaler 
2019-03-28

KS/2019-
0221

2019-03-13
Motion om översyn av 
kommunens politiska 
organisation från Moderaterna

Remitterad till 
kommundirektören
2019-05-08

KS/2019-
0223

2019-03-13

Motion om byte av namn på 
"Kommunala Handikapp- och 
pensionärsrådet" från 
Feministiskt Initiativ

Svar upp till KS 
2019-11-27

KS/2019-
0227

2019-03-15
Motion om att 
uppmärksamma 100 år av 
kvinnlig rösträtt

Remitterad till 
kommundirektören 
2019-05-08
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KS/2019-
0278

2019-04-08

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

Remitterad till 
Tekniska och Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2019-04-25

KS/2019-
0283

2019-04-10

Motion om 
kompetensförsörjning, 
rekrytering av personal i 
Strömstads kommun

Remitterad till 
kommundirektören
2019-05-15

KS/2019-
0290

2019-04-12
Motion om integrerad 
verksamhet för barn och 
dementa äldre

Remitterad till 
kommundirektören
2019-05-15

KS/2019-
0336

2019-05-06

Motion om strategi för 
Agenda 2030 och FN´s 17 
hållbarhetsmål från 
Centerpartiet

Remitterad till 
kommundirektören
2019-08-14

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/2019-0378 2019-05-10
Motion om ny placering av 
lekplats i centrum från 
Centerpartiet

Svar upp till KSAU 
2019-12-11

 KS/2019-0388 2019-05-15
Motion om Strömstad 
Sveriges renaste kommun från 
Liberalerna

Svar upp till KSAU 
2019-12-11

KS/2019-0421 2019-05-25

Motion om 
miljödifferentierade 
hamnavgifter och taxor från 
Feministiskt initiativ

Svar upp till KSAU 
2019-12-11

KS/2019-0423 2019-05-27 Motion om att avskaffa Remitterad till Barn- 
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nötkött i Strömstads skolor 
från Feministiskt Initiativ

och utbildnings-
nämnden 2019-08-14

KS/2019-0432 2019-05-29
Motion om utökade öppettider 
på återvinningscentralen från 
Liberalerna

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2019-08-14

 KS/2019-0436 2019-06-04
Motion om hjälp till att hålla 
rent i Strömstad från 
Centerpartiet

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2019-08-14

KS/2019-0440 2019-06-09
Motion om att bygga solföljare 
och solcellsparkeringar i 
Strömstad från Vänsterpartiet

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2019-08-14

 KS/2019-0441 2019-06-09
Motion om att bygga 
solcellspark på Bastekärr från 
Vänsterpartiet

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2019-08-14

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

Remitterad till 
Strömstadsbyggen 
2019-10-09

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

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2019-10-09

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 

Remitterad till 
kommundirektören 
2019-10-09
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- från Centerpartiet

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

Besvarade motioner 2019
KS/2016-0173 Motion – fastighetsköp –Beslut KF 2019-06-18
 att avslå första att-satsen med hänvisning till att bolaget har att avgöra när 
oberoende fastighetsvärderare ska anlitas

att bifalla andra och tredje att-satsen med hänvisning till bolagets svar att 
Strömstadslokaler anlitar oberoende besiktningsman före köp av objekt och att 
de redovisar alla kostnader för ett köp till bolagets styrelse. Kostnader som kan 
tillkomma vid hyresgästanpassningar är inte med vid ett köp utan beräknas när 
behoven hos hyresgästerna är kända för varje projekt. 

att uppdra åt kommundirektören att ta fram reglemente för inköp av fastigheter 
för hela koncernen.

KS/2018-0153 Motion om ny högstadieskola – Motionen avslogs KF 2019-09-19

KS/2018-0428 Motion om filter för pornografi i kommunens nät och datorer – 
Motionen bifölls KF 2019-09-19

KS/2018-0526 Motion om inrättande av formella samrådsmöten mellan 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kosternämnden från – Beslut KF 2019-06-18 
att årligen vid minst två tillfällen ha dialogmöten med Kosternämnden, det ena 
mötet med Kommunstyrelsen och det andra mötet med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott, i syfte att diskutera Kosteröarna som ett levande samhälle och 
därtill viktiga frågeställningar.

KS/2018-0529 Motion om utbildning till presidiepositioner i Kommunfullmäktige – 
Beslut KF 2019-06-18 att avslå motionen
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KS/2018-0548 Motion om utbildning till presidiepositioner i Kommunfullmäktige – 
Beslut KF 2019-06-18 att avslå motionen

KS/2018-0566 Motion om att trygghetscertifiera detaljplaneområdet på Canning 
från Centerpartiet, Beslut KF 2019-06-18 att avslå motionen.

KS/2018-0575 Motion om namnbrickor till förtroendevalda från Liberalerna – 
Beslut KF 2019-06-18 att bifalla motionen

KS/2018-0616 Motion om inrättande av blåljuskluster vid Ringvägen 112 i 
Strömstad från Centerpartiet – Beslut KF 2019-06-18 att anse motionen besvarad 
då åtgärder har vidtagits i enlighet med motionens förslag

KS/2019-0051 Motion om att fira och uppmärksamma att demokratin fyller 100 år – 
Beslut KF 2019-09-19 att bifalla motionen

KS/2019-0069 Motion om blåljuscenter från Sverigedemokraterna – Beslut KF 
2019-06-18 att bifalla attsats ett och två, att man undersöker förutsättningarna för 
ett gemensamt blåljushus och att man undersöker möjligheten att samfinansiera 
gemensamma lokaler för blåljusverksamhet, men avslå den tredje attsatsen, att 
man vid bygge av gemensamt blåljushus, omlokalisera kommunens centralförråd 
(TP) till nuvarande räddningstjänstens, då det inte är aktuellt att flytta 
räddningsstationen.

KS/2019-0115 Motion om sammanställning på samtliga föreningar/organisationer/ 
projekt där Strömstads kommun medverkar med bidrag, stöd och personalinsatser 
från Anders Ekström (KD) – Beslut KF 2019-09-19 att bifalla motionen

KS/2019-0192 Motion om landsbygdsflikar från Vänsterpartiet- Beslut KF 
2019-09-19 att avslå motionen

KS/2019-0214 Motion om att utveckla Vision 2030 med ett jämställdhetsperspektiv 
från Feministiskt initiativ – Beslut KF 2019-06-18 att bifalla motionen.

KS/2019-0332 Motion om folkhälsobudget från Liberalerna – Beslut KF 2019-09-19 
att avslå motionen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-18 av kommunsekreteraren

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526-196 78
Ulrika.haugland@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Klicka här för att ange text.
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KS/2019-0634

KS § 173 Granskning av verkställighet och redovisning 
av kommunfullmäktiges beslut 2019

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
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 2018-05-07. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2019-11-04.

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 2018-05-07. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2019-11-04.

Redovisning 2019-11-04

Diarienummer Ansvarig förvaltning Status Kommentar
Dnr: KS/2017-0574
Ny förskola 
Ånneröd

AB 
Strömstadslokaler 
och BUN

☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2015-0414
Ny förskola Skee 

AB 
Strömstadslokaler 
och BUN

☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0581
Styrmodell för 
Strömstads 
kommun

Alla ☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0598
Kranmärkning

Alla ☒Verkställt

ärende

16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2016-0525
Renovering simhall

AB 
Strömstadslokaler

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0052
Investering 
färjeläge

TN och KS ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0030
Multifunktionellt 
kök

AB 
Strömstadslokaler

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Projektering 
pågår

Dnr: KS/2018-0057
Arvoden till 
förtroendevalda

Arvodesberedningen ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0389 
Solskydd vid 
förskolor

AB 
Strömstadslokaler 
och BUN

☐Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☒Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0564 
Borttagande av 
busshållplats vid 
nedre bron

Tekniska ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2016-0639 
Ta fram tilläggsavtal 
för Canning

Kommundirektören ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2017-0120, 
KS/2017-0154
Friskare Vård i 
Strömstad

Kommunstyrelsen ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0029
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter

Tekniska ☐Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☒Ej verkställt

Räknas vara 
färdig under 
våren.

KS/2019-0190 Kommundirektören ☒Verkställt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

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

Effektuera direktiv 
om minskat 
driftbudgetunderlag

☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0069
Undersöka 
försättningarna för 
gemensamt 
blåljushus

Kommunstyrelsen ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0326
Vidta åtgärder för 
budget i balans

Socialnämnden ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0326
Handlingsplan om 
allmän 
återhållsamhet i 
samtliga nämnder

Kommundirektören ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0214
Utveckla Vision 
2030 med ett 
jämställdhets-
perspektiv

Kommundirektören ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

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

Kommunfullmäktiges 
presidie

☐Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☒Ej verkställt

 Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-04 av kommunsekreteraren
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-13 § 267

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelse föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-13

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

KS/2019-0634

KSau § 267 Granskning av verkställighet och redovisning 
av kommunfullmäktiges beslut 2019

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 2018-05-07. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2019-11-04.

 

Diarienummer Ansvarig förvaltning Status Kommentar

Dnr: KS/2017-
0574

Ny förskola 
Ånneröd

AB 
Strömstadslokaler 
och BUN

☐Verkställt
☐
Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 

Dnr: KS/2015-
0414

Ny förskola Skee 

AB 
Strömstadslokaler 
och BUN

☒Verkställt
☐
Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 

Dnr: KS/2017-
0581

Styrmodell för 
Strömstads 
kommun

Alla ☒Verkställt
☐
Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 

Dnr: KS/2017-
0598

Kranmärkning

Alla ☒Verkställt
☐
Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 

Dnr: KS/2016-
0525

Renovering 
simhall

AB 
Strömstadslokaler

☐Verkställt
☒
Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (4)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-13

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

Dnr: KS/2017-
0052

Investering 
färjeläge

TN och KS ☐Verkställt
☒
Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 

Dnr: KS/2017-
0030

Multifunktionellt 
kök

AB 
Strömstadslokaler

☐Verkställt
☒
Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Projektering 
pågår

 

Dnr: KS/2018-
0057

Arvoden till 
förtroendevalda

Arvodesberedningen ☒Verkställt
☐
Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 

Dnr: KS/2017-
0389 

Solskydd vid 
förskolor

AB 
Strömstadslokaler 
och BUN

☐Verkställt
☐
Verkställighet 
pågår
☒Ej verkställt

 

Dnr: KS/2017-
0564 Borttagande 
av busshållplats 
vid nedre bron

Tekniska ☒Verkställt
☐
Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 

Dnr: KS/2016-
0639 Ta fram 
tilläggsavtal för 
Canning

Kommundirektören ☒Verkställt
☐
Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 

KS/2017-0120, 
KS/2017-0154

Friskare Vård i 
Strömstad

Kommunstyrelsen ☒Verkställt
☐
Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 

KS/2019-0029

Översyn av lokala 
ordningsföreskrift
er

Tekniska ☐Verkställt
☐
Verkställighet 
pågår
☒Ej verkställt

Räknas vara 
färdig under 
våren.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-13

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

KS/2019-0190

Effektuera direktiv 
om minskat 
driftbudgetunderl
ag

Kommundirektören ☒Verkställt
☐
Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 

KS/2019-0069

Undersöka 
försättningarna 
för gemensamt 
blåljushus

Kommunstyrelsen ☒Verkställt
☐
Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 

KS/2019-0326

Vidta åtgärder för 
budget i balans

Socialnämnden ☒Verkställt
☐
Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 

KS/2019-0326

Handlingsplan om 
allmän 
återhållsamhet i 
samtliga nämnder

Kommundirektören ☒Verkställt
☐
Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 

KS/2019-0214

Utveckla Vision 
2030 med ett 
jämställdhets-
perspektiv

Kommundirektören ☒Verkställt
☐
Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 

KS/2019-0051

Ta fram 
översiktligt 
demokratiprogra
m fram till 2022

Kommunfullmäktige
s presidie

☐Verkställt
☐
Verkställighet 
pågår
☒Ej verkställt

 

 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-04 av kommunsekreteraren

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelse föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (4)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-13

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

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3)

Kommunledningsförvaltningen 2019-11-04 Ärende: KS/2019-0634
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Granskning av verkställighet och redovisning av 
kommunfullmäktiges beslut 2019

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelse föreslå 
kommunfullmäktige besluta

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 2018-05-07. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2019-11-04.

Redovisning 2019-11-04

Diarienummer Ansvarig förvaltning Status Kommentar
Dnr: KS/2017-0574
Ny förskola 
Ånneröd

AB 
Strömstadslokaler 
och BUN

☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2015-0414
Ny förskola Skee 

AB 
Strömstadslokaler 
och BUN

☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0581
Styrmodell för 
Strömstads 
kommun

Alla ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0598
Kranmärkning

Alla ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår



2 (3)

2019-11-04 Ärende: KS/2019-0634

☐Ej verkställt
Dnr: KS/2016-0525
Renovering simhall

AB 
Strömstadslokaler

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0052
Investering 
färjeläge

TN och KS ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0030
Multifunktionellt 
kök

AB 
Strömstadslokaler

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Projektering 
pågår

Dnr: KS/2018-0057
Arvoden till 
förtroendevalda

Arvodesberedningen ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0389 
Solskydd vid 
förskolor

AB 
Strömstadslokaler 
och BUN

☐Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☒Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0564 
Borttagande av 
busshållplats vid 
nedre bron

Tekniska ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2016-0639 
Ta fram tilläggsavtal 
för Canning

Kommundirektören ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2017-0120, 
KS/2017-0154
Friskare Vård i 
Strömstad

Kommunstyrelsen ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0029
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter

Tekniska ☐Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☒Ej verkställt

Räknas vara 
färdig under 
våren.

KS/2019-0190
Effektuera direktiv 
om minskat 
driftbudgetunderlag

Kommundirektören ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0069
Undersöka 
försättningarna för 

Kommunstyrelsen ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår



3 (3)

2019-11-04 Ärende: KS/2019-0634

gemensamt 
blåljushus

☐Ej verkställt

KS/2019-0326
Vidta åtgärder för 
budget i balans

Socialnämnden ☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0326
Handlingsplan om 
allmän 
återhållsamhet i 
samtliga nämnder

Kommundirektören ☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0214
Utveckla Vision 
2030 med ett 
jämställdhets-
perspektiv

Kommundirektören ☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

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

Kommunfullmäktiges 
presidie

☐Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☒Ej verkställt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-04 av kommunsekreteraren

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526- 196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör

Beslutet skickas till
Diariet



Kallelse/föredragningslista 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-12-12

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

KS/2019-0119

KF § 252 Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktige
att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

1. Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag om lift för personer med
funktionshinder i båthamnen, KS/2018-0603

2. Ej verkställda beslut från Socialnämnden 2019, KS/2019-0304

3.Tekniska nämndens  beslut om Medborgarförslag - förslag om laddningsstation
för elmoped vid Strömstiernaskolan, KS/2019-0102

Beslutet skickas till
Diariet

ärende

17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (25) 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85 
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad 

TN/2019-0139 

TN § 77 Medborgarförslag om lift för personer med 
funktionshinder i båthamnen 

Tekniska nämndens beslut 
att avslå medborgarförslaget om ökad tillgänglighet och att hantera frågan om 
behov uppstår. 

Sammanfattning av ärendet 
Märta Blomqvist, representant för Handikappföreningarnas samarbetsorgan 
Strömstad och Neuroförbundet, har lämnat ett medborgarförslag om att öka 
tillgängligheten i Strömstad genom att kommunen uppför en lyftanordning i 
någon av småbåtshamnarna för dem med funktionsnedsättning.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 KF §63 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. Delegation 
ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

En lyftanordning kostar 50 000 - 100 000 kr att uppföra. 

Under juni träffades förslagsställaren (Märta Blomqvist), kommunens 
tillgänglighetssamordnare (Jonas Andersson) samt undertecknad. Vi diskuterade 
placering och behov av en lyftanordning.  

Det är inte säkert att det finns ett behov av en lyftanordning. Varken Märta 
Blomqvist eller Jonas Andersson känner till något aktuellt behov. Trenden är att 
de med funktionsnedsättning löser i och urstigning med hjälp av hjälpanordningar 
i egen båt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21 
Medborgarförslaget ”Öka tillgängligheten i Strömstad” 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget om ökad tillgänglighet. 

Beslutet skickas till 
Märta Blomqvist, 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Akten 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 av 21 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-11-07 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-190 00  
E-postadress: sn@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

SN § 170 Dnr SN/2019-0082 

Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3 2019 

Socialnämnden beslutar  
att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, 
och revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO 

att socialnämnden påtalar för kommunstyrelsen vikten av att 
ombyggnationen av Beateberg genomförs omgående 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport enligt Socialtjänstlagen, SoL, 16 kap. 6 f § Socialnämnden ska till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och till de revisorer som avses i 3 
kap. 8 § kommunallagen (1991:900) rapportera alla gynnande 
nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet.  
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ 
av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-14 signerad av nämndsekreterare Lena 
Beltramin. 

Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, 
och revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO 

Tilläggsyrkande 
Anna-Lena Carlsson (C) föreslår att socialnämnden påtalar för 
kommunstyrelsen vikten av att ombyggnationen av Beateberg genomförs 
omgående. 

http://www.stromstad.se/
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-11-07 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-190 00  
E-postadress: sn@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
tillsammans med tilläggsyrkandet antas och finner att så sker. 

Kopia till  
Revisorer, kommunledningskontoret 

http://www.stromstad.se/


 

STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Socialförvaltningen 2019-10-14 SN/2019-0082 
Administrativ avdelning   
Lena Beltramin, 0526-191 55   
   

 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:   Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-190 65 Org nr: 212000-1405 

 

 

Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3 2019 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, och 
revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport enligt Socialtjänstlagen, SoL, 16 kap. 6 f § Socialnämnden ska till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § 
kommunallagen (1991:900) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 
§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.  
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av 
bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.  
 
Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. 
 
Kvartal 2 2019 (Status per 2019-07-02) 

Född Datum för 
gynnande beslut 

Beslut Orsak 

1924 2019-03-11 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Resursbrist, t ex saknar ledig bostad. 
 

1927 2018-10-26 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Resursbrist, t ex saknar ledig bostad. 
Verkställt 2019-05-02 
 

1927 2018-12-17 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Resursbrist, t ex saknar ledig bostad. 
Verkställt 2019-06-07 
 

1928 2019-03-25 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Ej erbjuden. Resursbrist, t ex saknar ledig 
bostad. 
 

1928 2018-07-20 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Den enskilde har tackat nej till 
erbjudandet.  
Verkställt 2019-05-20 

1931 2018-12-20 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Resursbrist, t ex saknar ledig bostad. 
Verkställt 2019-06-17. 
 

1931 2019-03-21 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Ej erbjuden. Resursbrist, t ex saknar ledig 
bostad. 

1932 2018-11-15 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Resursbrist, t ex saknar ledig bostad. 
Verkställt 2019-05-01 

1934 2019-03-18 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Ej erbjuden. Resursbrist, t ex saknar ledig 
bostad. 

1934 2019-03-20 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Ej erbjuden. Resursbrist, t ex saknar ledig 
bostad. 

1935 2019-03-20 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Ej erbjuden. Resursbrist, t ex saknar ledig 
bostad. 

1937 2019-03-29 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Ej erbjuden. Resursbrist, t ex saknar ledig 
bostad. 

Socialnämnden 
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ange text. 

Administrativ avdelning 

1942 2019-03-08 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Den enskilde har tackat nej till 
erbjudandet.  

1947 2019-01-30 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Den enskilde har tackat nej till 
erbjudandet.  

1963 2019-03-29 Kontaktperson Resursbrist, saknar lämplig personal/ 
uppdragstagare 

Kvartal 3 2019 (Status per 2019-10-08) 
Född Datum för 

gynnande beslut 
Beslut Orsak 

1919 2019-04-26 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Ej erbjuden. Resursbrist, t ex saknar ledig 
bostad. 

1928 2019-03-25 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Resursbrist, t ex saknar ledig bostad. 
Verkställt 2019-09-01 

1931 2019-03-21 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Den enskilde har tackat nej till 
erbjudandet. 

1934 2019-03-18 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Avliden 

1934 2019-03-20 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Resursbrist, t ex saknar ledig bostad. 
Verkställt 2019-08-15 

1935 2019-03-20 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Resursbrist, t ex saknar ledig bostad. 
Verkställt 2019-07-11 

1937 2019-03-29 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Resursbrist, t ex saknar ledig bostad. 
Verkställt 2019-10-01 

1942 2019-03-08 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Den enskilde har tackat nej till 
erbjudandet. 

1946 2019-04-12 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Den enskilde har tackat nej till 
erbjudandet. 

1947 2019-01-30 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL 

Den enskilde har tackat nej till 
erbjudandet. 

1963 2019-03-29 Kontaktperson Resursbrist, saknar lämplig personal/ 
uppdragstagare 

Lena Beltramin 
Nämndsekreterare 
0526-191 55 
lena.beltramin@stromstad.se 

Monica Birgersson 
Förvaltningschef 
0526-192 08 
monica.birgersson@stromstad.se 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 
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Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85 
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad 

TN/2019-0138 

TN § 84 Medborgarförslag laddningstation för 
elmoped vid Strömstiernaskolan 

Tekniska nämndens beslut 
att medborgarförslaget anses besvarat då tekniska förvaltningen har varit i 
kontakt med förslagsställaren, fastighetsägaren Strömstadslokaler AB och 
hyresgästen barn- och utbildningsförvaltningen och att förvaltningen bistår med 
att etablera en kontakt mellan skolan och förslagsställaren. 

Beslutsmotivering 
Tekniska förvaltningen har varit i kontakt med berörda parter. Förutom 
förslagsställaren själv även representanter för fastighetsägaren, Strömstadslokaler 
AB, och hyresgästen, Strömstiernaskolan, barn- och utbildningsförvaltningen. 
Både fastighetsägaren och hyresgästen är överens om att frågan om 
laddningsstation för elmoped vid Strömstiernaskolan, är en fråga för dem. 
Strömstads kommuns tekniska förvaltning har ingen rådighet i frågan. 

Sammanfattning av ärendet 
Albin Niklasson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår 
Strömstads kommun att göra en laddningsstation vid mopedparkeringen vid 
Strömstiernaskolan, med uttag så att man lätt kan ladda en elmoped eller elcykel 
medans man är på skolan. 

Förvaltningen har kontaktat Albin som har utvecklat vad hans förslag innebär. 
Albin vill ha möjlighet att ladda sin elmoped på ett säkert sätt. Det bästa hade 
varit att ha ett rum där man kan ladda batteriet vid skolans entré eller inne i 
skolan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Medborgarförslag laddningsstation för elmoped vid 
Strömstiernaskolan, 2019-10-18, Conny Hansson, gatuchef 
Medborgarförslag, Albin Niklasson 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 68 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-11 § 12 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att medborgarförslaget anses besvarat då tekniska förvaltningen har varit i 
kontakt med förslagsställaren, fastighetsägaren Strömstadslokaler AB och 
hyresgästen barn- och utbildningsförvaltningen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Förvaltningschef Roland Kindslätt föreslår att förvaltningen bistår med att 
etablera en kontakt mellan skolan och förslagsställaren. 
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Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85 
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med tillägg att 
förvaltningen bistår med att etablera en kontakt med mellan skolan och 
förslagsställaren och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med 
förslaget. 

Beslutet skickas till 
Albin Niklasson,  
Gatuchef Conny Hansson 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Akten 
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