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KF § 2 Ändring av föredragningslistan 
Ärende: KS/2023-0116 

Kommunfullmäktiges beslut 
att lägga till en allmänhetens fråga från Barbro Nilsson samt en fråga till 
kommunstyrelsens ordförande från Åsa Torstensson (C). 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga till en allmänhetens fråga från Barbro Nilsson samt 
en fråga till kommunstyrelsens ordförande från Åsa Torstensson (C). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan lägga till dessa frågor och finner 
att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 3 Medborgarförslag att rondellen vid 
brandstationen döps om till 
Mariupolrondellen, tillägnat Ukrainas kamp 
för frihet och mot Rysslands aggression 

Ärende: KS/2022-0707 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Miljö- och byggnämnden för beredning och 
beslut. 
Delegation ges till Miljö- och byggnämnden att besluta i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Gentile har inkommit med ett medborgarförslag där förslaget är att 
Strömstad kommun hittar ett lämpligt objekt som kan ges ett 
namn tillägnat Ukrainas kamp för frihet och mot Rysslands aggression. Det kan 
handla om en del av en existerande gata, en plats som saknar namn, en av 
trapporna, en del av en park, en del av strandpromenaden, en rondell, och så 
vidare. 

Konkret föreslår Michael Gentile att rondellen vid brandstationen döps om till 
Mariupolrondellen. Alternativa namn skulle kunna vara Ukrainarondellen, 
Maidanrondellen, och liknande.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Michael Gentile 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera medborgarförslaget till Miljö- och byggnämnden för beredning och 
beslut. 
Delegation ges till Miljö- och byggnämnden att besluta i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden; mbn@stromstad.se 
Förslagsställaren 
Diariet 
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KF § 4 Medborgarförslag om ett Trygghetens hus för 
brottsutsatta barn, ungdomar och kvinnor i 
Norra Bohuslän 

Ärende: KS/2023-0069 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Delegation ges till Kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Pontus Trygell har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår 
Strömstad kommun att undersöka förutsättningar för att skapa ett Trygghetens 
hus där brottsutsatta barn, ungdomar och kvinnor i Norra Bohuslän får nära 
tillgång till den hjälp och stöd de behöver från samhällets 
olika aktörer.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera medborgarförslaget till Socialnämnden för beredning och beslut. 
Delegation ges till Socialnämnden att besluta i ärendet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att medborgarförslaget remitteras till 
Kommunstyrelsen för beredning och beslut samt att delegation ges till 
Kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

Tore Lomgård (C) yrkar, med instämmande från Marielle Alvdal (FI), att ärendet 
remitteras till Kommunstyrelsen för beredning och förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition mellan presidiets förslag, Marie Edvinsson 
Kristiansens förslag och Tore Lomgårds förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Marie Edvinsson Kristiansens förslag. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Förslagsställaren 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 7 (18) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-02-09 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 5 Motion om att låta kommunen äga kritisk 
infrastruktur och driva klimatomställningen 
framåt från Centerpartiet 

Ärende: KS/2023-0068 

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

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Hansson, Tore Lomgård och Morgan Gutke, Centerpartiet, har inkommit 
med en motion där de förslår  

1. att kommunen utreder att starta kommunalägt energibolag 
2. att kommunen utreder ägande av kritisk infrastruktur såsom tex elnät och 

biogasstation 
3. att kommunen utreder möjligheten att producera mer förnybar energi. 

Beslutsunderlag 
Motion 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Hansson (C) yrkar på att remittera motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning och förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden uppger att det är en felskrivning i kommunstyrelsens beslut och 
frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Andreas Hanssons förslag och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Motionärerna 
Diariet 
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KF § 6 Svar på - Motion om Strömstads kommun och 
klimatrapporten IPCC 2021 från Centerpartiet 

Ärende: KS/2021-0418 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla motionens att-sats 1 om att för kommunfullmäktige redovisa en 
avvecklingsplan avseende fordon, inom kommunens fordonspark, som enbart 
drivs med fossila bränslen.  

att avslå motionens att-sats 3 då sådant utskott inte är aktuellt. 

att anse motionen besvarad vad avser att-sats 2, 4 och 5 med hänvisning till 
pågående arbete utifrån etappmål en hållbar kommun samt antagen strategi för 
Agenda 2030. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet, Åsa Torstensson och Andreas Hansson, inkom 2021-08-19 med en 
motion gällande Strömstads kommun och IPCC-rapport 2021.  

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. att det för kommunfullmäktige redovisas en avvecklingsplan avseende 
fordon, inom kommunens fordonspark, som enbart drivs med fossila 
bränslen. 

2. att det vid nyinvesteringar/utbyte av kommunala fordon är fossilfria 
alternativ som väljs, om så inte kan ske, ska detta redovisas på ett 
transparent sätt. 

3. att det inrättas ett Agenda 2030 utskott, med politiskt tillsatta ledamöter, 
som utskott till kommunstyrelsen. 

4. att Strömstads kommuninvånare och näringsliv involveras i Agenda 2030 
arbetet.  

5. att Utvecklingskontoret – Utvecklingsarena Strömstad aktivt söker upp det 
näringsliv/företag som söker orter för etablering av verksamheter inom 
klimat och miljö.  

Efter yttrande från tekniska nämnden föreslås motionens första att-sats bifallas. 
Motionens att-sats 3 föreslås avslås, övriga anses besvarade med hänvisning till 
att arbete redan pågår i linje med förslagen. Motivering ges i fråga om att-sats 2-
5. 

  

• Gällande nyinvesteringar/utbyte av kommunala fordon  

Förslaget berör ett antaget klimatlöfte för 2022, beslutat av kommunstyrelsen 
(2021-12-01, KS/2020-0401) Så här säger löftet: ”Våra nya personbilar är 
klimatbonusbilar. Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till 
kommunal verksamhet ska vara bilar som uppfyller krav på att få bonus i 
fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs andra personbilar som då ska uppfylla 
Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern dispens.” 
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Generellt väljs klimatbonusbilar (el och gas) vid nya leasingavtal men undantag 
görs i dagsläget, för att uppfylla löftet kräv ett formellt dispensförfarande vid 
undantag, det finns inte idag. Ett förslag till hur och på vilka premisser dispens kan 
ges kommer inom snar framtid att tas fram för beslut i kommunstyrelsen.  

Hittills är det personbilar och lätta lastbilar som framförallt byts mot fossilfria vid 
nya leasingavtal. En process i enlighet med förslaget om att vid nyinvestering styra 
mot fossilfria fordon är därmed redan igång. 

• Gällande inrättande av Agenda 2030 utskott.  

Enligt Strömstads kommuns strategi för Agenda 2030 ska denna vara vägledande 
för beslut och styrning. Inför varje beslut ska hänsyn tas till sociala, ekonomiska 
och miljömässiga perspektiv. Genomförandet av agendan kan innebära att 
målkonflikter uppstår. Det är därför viktigt att förutsättningar skapas för ett 
arbete utifrån en helhetssyn där sambanden mellan hållbar ekonomisk, social och 
miljömässig utveckling framgår och där synergieffekter och målkonflikter 
hanteras. Den lokala strategin kräver kontinuerlig dialog, delaktighet och ett 
gemensamt ansvar, där tvärsektoriell samverkan och partnerskap är en 
förutsättning. Utifrån dessa skrivningar anser förvaltningen att kommunstyrelsen 
är det rätta forumet för dialog och styrning gällande Agenda 2030, ett separat 
utskott är därför inte aktuellt. 

  

• Gällande att Strömstads kommuninvånare och näringsliv involveras i 
Agenda 2030 arbetet.  

Strategi Agenda 2030 fokuserar på områden som utvecklas genom ett 
tvärsektoriellt arbete internt inom kommunen samt externt med ex. regionala 
verksamheter, civilsamhälle och näringsliv. Mål 16 är ett av de prioriterade mål 
som Strömstads kommun ska arbeta mot, där demokrati och medborgarnas 
delaktighet är grunden. Kommunen ska arbeta för att säkerställa ett lyhört, 
inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla 
nivåer. Arbetet med att ta fram en handbok för medborgardialog pågår. 

Den årligen återkommande temaveckan Tillsammans – hållbarhetsveckan i 
Strömstad innehåller olika typer av aktiviteter som engagerar och inkluderar såväl 
kommuninvånare som näringsliv. Särskild vikt läggs vid att invånare och företag 
både har kunskap om hur de kan bidra till måluppfyllelse (vilka aktiviteter som 
leder mot vilka mål) samt hur de kan rapportera dessa inom ramen för en samlad 
strategi under hösten 2022. 

  

• Gällande att utvecklingsarenan aktivt söker upp näringsliv, företag som 
söker orter för etablering av verksamheter inom klimat och miljö. 

Inom ramen för Utvecklingsarena Strömstad och inom andra 
verksamhetsområden pågår en kontinuerlig dialog både om utveckling och tillväxt 
för befintligt näringsliv. Hållbar utveckling och grön omställning är väl förankrat i 
det regionala och lokala arbetet och ”grön logistiksymbios”, omställning till och 
kombination av miljöanpassade transporter och infrastruktur, är ett av de 
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styrkeområden som pekats ut i syfte att främja utvecklingen av ett bredare 
näringsliv. Företag verksamma inom detta område är redan idag fokus för 
nyetablering och utveckling i Strömstad. Även marin och maritim utveckling 
pekats ut som ett utvecklingsområde med fokus på företagsetableringar inom 
miljö- och hållbarhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2023-01-18 § 27 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-26 § 269 
Tjänsteskrivelse 2022-09-30 av Maria Kvarnbäck 
Tekniska nämndens beslut 2022-08-30 § 73 
Tjänsteskrivelse 2022-07-11 av Roland Kindslätt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 (2021-10-06 KSau §183) 
Kommunfullmäktige 2021-09-09 (2021-09-09 KF §86) 
Motion om Strömstads kommun och klimatrapporten IPCC 2021 från 
Centerpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionens att-sats 1 om att för kommunfullmäktige redovisa en 
avvecklingsplan avseende fordon, inom kommunens fordonspark, som enbart 
drivs med fossila bränslen.  

att avslå motionens att-sats 3 då sådant utskott inte är aktuellt. 

att anse motionen besvarad vad avser att-sats 2, 4 och 5 med hänvisning till 
pågående arbete utifrån etappmål en hållbar kommun samt antagen strategi för 
Agenda 2030. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Hansson (C) yrkar på bifall vad avser att-sats 1-2, 4 och 5. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Andreas 
Hanssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
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KF § 7 Val av gode män enligt 
fastighetsbildningslagen 2023-2026 

Ärende: KS/2022-0600 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Rune Sandin, Claes Nabrink och Rose-Marie Fagerberg som gode män vid 
lantmäteriförrättningar för såväl tätortsförhållanden som jordbruks- och 
skogsbruksfrågor. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 4 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska Länsstyrelsen bestämma 
antalet gode män vid fastighetsbildningsförrättningar. Enligt samma lagrum utses 
gode män genom val av kommunfullmäktige. Den som utses till god man ska ha 
erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller 
skogsbruksfrågor. God man utses för fyra år, det vill säga för tiden den 1 januari 
2023 – den 31 december 2026. 
Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl 
tätortsförhållanden som jordbruks- och skogsbruksfrågor. 
Strömstads kommun har att utse 3 gode män för tätortsförhållanden som 
jordbruks- och skogsbruksfrågor. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-20 § 66 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att utse Rune Sandin, Claes Nabrink och Rose-Marie Fagerberg som gode män vid 
lantmäteriförrättningar för såväl tätortsförhållanden som jordbruks- och 
skogsbruksfrågor. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen; vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Lantmäteriet; lantmateriet@lm.se 
Diariet 
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KF § 8 Val av 5:e ledamot och ersättare i 
Krisledningsnämnden 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Fredrik Eriksson (SD) som 5 ledamoten i krisledningsnämnden 

att utse Mattias Gustafsson (SD) som 5 ersättaren i krisledningsnämnden 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ deltar inte i 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-20 § 67 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att utse Fredrik Eriksson (SD) som 5 ledamoten i krisledningsnämnden 

att utse Mattias Gustafsson (SD) som 5 ersättaren i krisledningsnämnden 

Beslutet skickas till 
Fredrik Eriksson 
Mattias Gustafsson 
HR-avdelningen 
Diariet 
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KF § 9 Fastställelse av utökat verksamhetsområde 
för allmän vatten- och avloppsanläggning i 
Strömstad 

Ärende: KS/2022-0706 

Kommunfullmäktiges beslut 
att ställa sig bakom Tekniska förvaltningens förslag om fastställelse av området 
Medvik-Bogen respektive Hålkedalen som en del i Strömstads 
verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt förslag. 

Beslutsmotivering 
Området Medvik-Bogen uppfyller kriterierna enligt Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster som innebär att kommunen (kommunfullmäktige) är skyldig att 
inrätta VA-verksamhetsområde. För området finns föreläggande från 
Länsstyrelsen till kommunen att senast 2024-06-30 ha beslutat 
verksamhetsområde och byggt ut kommunalt VA. 

Området DP Hålkedalen 1:7 m.fl. utgör nybyggnation i enlighet med antagen 
detaljplan. Detaljplanen anger att kommunalt VA för tillskapade byggrätter och 
detaljplanen i sin helhet uppfyller kriterierna enligt Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster som innebär att kommunen är skyldig att inrätta VA-
verksamhetsområde. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheter för bostadsändamål inom ”större sammanhang” anses i princip alltid 
ha behov av vattentjänster för dricksvatten och spillvatten. 

Bebyggelsen i Medvik-Bogen omfattar 68 st bostadsfastigheter i närhet av 
varandra. Området uppfyller därmed kriteriet på ett större sammanhang som 
omnämns i 6§ Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Alla fastigheter är befintliga bostadsfastigheter och dagvattenhanteringen i 
området är sedan länge ordnad genom enskilda mindre anläggningar. Endast 2-3 
fastigheter bedömde att den inte var tillräckligt bra men den ringa omfattningen 
innebär att det, i det större sammanhanget finns godtagbar dagvattenhantering. 
Därmed finns inget behov av kommunal dagvattenhantering. 

Detaljplaneområdet i Hålkedalen omfattar 12 st bostadsfastigheter i första 
etappen. Fastigheterna ligger i direkt närhet till befintliga bostadsfastigheter på 
Tallhöjden och i kommande etapper planeras ytterligare 22 fastigheter inom 
området. Området uppfyller kriteriet på ett större sammanhang som omnämns i 
6§ Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Då alla fastigheter i området är nya så finns ingen befintlig enskild 
dagvattenhantering och med den bergiga karaktären på området kommer 
avledning av dagvatten att krävas för det större sammanhanget. Därav omfattas 
fastigheterna även av vattentjänsten dagvatten. 
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E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2023-01-18 § 23 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 2023-01-18 § xx 
Tekniska nämndens beslut 2022-12-20 § 109 
Tjänsteskrivelse myndighetsutövning 2022-11-24 
Bilaga 1 Fastighetsöversikt 
Bilaga 2 Kartöversikt Hålkedalen E1 
Bilaga 3 Kartöversikt Medvik-Bogen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att ställa sig bakom Tekniska förvaltningens förslag om fastställelse av området 
Medvik-Bogen respektive Hålkedalen som en del i Strömstads 
verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt förslag. 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Mark- och miljödomstolen prövar mål om frågor som regleras Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt 
Box 1070, 462 28 Vänersborg 

Telefon 0521-27 02 00 
E-post: mmd.vanersborg@dom.se 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Berörda fastighetsägare 
Diariet 
  

tel:0521-270200
mailto:mmd.vanersborg@dom.se
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KF § 10 Borgensramar för 2023 
Ärende: KS/2023-0015 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att Strömstads kommun ingår såsom för egen skuld ingå borgen för AB 

Strömstadsbyggens låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 825 mnkr 
jämte därpå löpande ränta och kostnader från och med 1. Januari 2023. 
 
Strömstads kommun ingår också såsom för egen skuld borgen för AB 
Strömstadsbyggen till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat. 
 
  

2. att Strömstads kommun ingår såsom för egen skuld ingå borgen för AB 
Strömstadslokalers låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 500 mnkr 
jämte därpå löpande ränta och kostnader från och med 1. Januari 2023. 
 
Strömstads kommun ingår också såsom för egen skuld borgen för AB 
Strömstadslokaler till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat. 
 
 

3. att Strömstads kommun ingår såsom för egen skuld ingå borgen för AB 
Strömstanets låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 100 mnkr jämte 
därpå löpande ränta och kostnader från och med 1. Januari 2023. 
 
Strömstads kommun ingår också såsom för egen skuld borgen för AB 
Strömstanet till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat. 

Sammanfattning av ärendet 
Borgensramarna är de samma som i 2022 beslutna ramar. 

Kommuninvest och koncernens bankförbindelse önskar att kommunen gör tydliga 
beslut om borgensåtagande för de kommunala bolagen. Då bolagen räntesäkrar 
lån genom derivatavtal i stället för bundna lån ser bolagen en klar fördel att KF 
beslutar enligt nedanstående förslag. 

Med starka och tydliga borgensbeslut kan Kommuninvest och bankerna låna upp 
kapital till bästa marknadsvillkor. Beslutet ska formuleras som en proprieborgen ” 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för bolagens 
låneförpliktelser upp till respektive bolags totalt högsta lånebelopp, jämte därpå 
löpande ränta-, derivat- och övriga kostnader.”  

Detta innebär att kommunens borgensåtagande är ett strikt juridiskt ansvar för 
bolagens lån, om de inte kan uppfylla gällande lånevillkor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 2023-01-11 § 3 
Kommunstyrelsens beslut 2023-01-18 § 24 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. att Strömstads kommun ingår såsom för egen skuld ingå borgen för AB 

Strömstadsbyggens låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 825 mnkr 
jämte därpå löpande ränta och kostnader från och med 1. Januari 2023. 
 
Strömstads kommun ingår också såsom för egen skuld borgen för AB 
Strömstadsbyggen till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat. 
 
  

2. att Strömstads kommun ingår såsom för egen skuld ingå borgen för AB 
Strömstadslokalers låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 500 mnkr 
jämte därpå löpande ränta och kostnader från och med 1. Januari 2023. 
 
Strömstads kommun ingår också såsom för egen skuld borgen för AB 
Strömstadslokaler till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat. 
 
 

3. att Strömstads kommun ingår såsom för egen skuld ingå borgen för AB 
Strömstanets låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 100 mnkr jämte 
därpå löpande ränta och kostnader från och med 1. Januari 2023. 
 
Strömstads kommun ingår också såsom för egen skuld borgen för AB 
Strömstanet till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 11 Fråga till kommunstyrelsens ordförande från 
Åsa Torstensson (C)  

Ärende: KS/2023-0119 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C) har lämnat in följande fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Kent Hansson (S):  

Den fördjupande översiktsplanen Strömstad centrum - Skee har arbetats med och 
beretts under väldigt många år men har fortsatt inte antagits av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige hade FÖP Strömstad-Skee för beslut 
och antagande 20210421. Men 
efter debatt så yrkades på återremiss då ärendet inte hade remissbehandlats av 
Tekniska nämnden. Votering utföll så att beslut att återremittera ärendet vann. Se 
protokoll från 29/4-21. Nu är det ny mandatperiod och nytt politiskt styre så min 
fråga blir till Kent Hansson. Arbetar Kent Hansson, som ordförande för 
kommunstyrelsen, med att bereda ärendet FÖP Strömstad-Skee, som blev 
återremitterad till kommunstyrelsen för 1,5 år sedan, så att det åter aktualiseras 
för beslut och antaganden i kommunfullmäktige denna mandatperiod. 

Kent Hanssons svar: 

Målsättningen är definitivt att förslaget till fördjupad översiktsplan kommer upp 
till beslut under innevarande mandatperiod. 

Det vi kan konstatera är att det i dagsläget inte finns en politisk majoritet för 
antagande av det förslag som återremitterades i april 2021. Skälet till 
återremissen var att förslaget till fördjupad översiktsplan ansågs vara allt för 
detaljerat samt att miljö- och byggnämnden inte getts tillfälle att yttra sig över 
planförslaget. Innan översyn och åtgärder av detaljeringsgraden i planförslaget 
gjorts bedömer jag att det inte finns majoritet till antagande av planen. Vi 
kommer inom en snar framtid att göra en prioritering av aktuella planarbeten och 
där kommer förslaget till fördjupad översiktsplan vara föremål för diskussion. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Åsa Torstensson (C) 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 12 Fråga från Barbro Nilsson om 
hemvaktmästaren 

Ärende: KS/2023-0125 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson begär och beviljas att ställa en fråga om att återinföra tjänsten som 
hemvaktmästare. Hon uppger att hon under förra året lämnat in ett 
medborgarförslag om återinförande av tjänsten som hemvaktmästare men fick 
avslag då det ekonomiska läget inte gav utrymme för detta. Hon skickade därefter 
in ett nytt medborgarförslag i år då hon förutsatte att det fanns nya pengar, men 
fick avslag med hänvisning till det tidigare beslutet. Hon önskar en förklaring av 
detta. 

Hon vill även framföra att i Tanums kommun blir alla pensionärer som visar upp 
ett kvitto på att de har inhandlat broddar bjudna på lunch av kommunen. Det 
trycker hon är ett trevligt initiativ som hon gärna vill att Strömstads kommun 
också inför. 

Ordföranden förklarar att budgeten för 2023 beslutas året före och förklarar att 
Socialnämnden nu vet om dessa förslag och önskemål och får ta med dem i 
prioriteringen i budgetarbetet för 2024. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Diariet 


	Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll
	Närvarolista
	Beslutande
	Övriga närvarande

	Innehåll
	KF § 2 Ändring av föredragningslistan
	Kommunfullmäktiges beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	KF § 3 Medborgarförslag att rondellen vid brandstationen döps om till Mariupolrondellen, tillägnat Ukrainas kamp för frihet och mot Rysslands aggression
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 4 Medborgarförslag om ett Trygghetens hus för brottsutsatta barn, ungdomar och kvinnor i Norra Bohuslän
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	KF § 5 Motion om att låta kommunen äga kritisk infrastruktur och driva klimatomställningen framåt från Centerpartiet
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	KF § 6 Svar på - Motion om Strömstads kommun och klimatrapporten IPCC 2021 från Centerpartiet
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	KF § 7 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen 2023-2026
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 8 Val av 5:e ledamot och ersättare i Krisledningsnämnden
	Kommunfullmäktiges beslut
	Reservationer och särskilda uttalanden
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 9 Fastställelse av utökat verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning i Strömstad
	Kommunfullmäktiges beslut
	Beslutsmotivering
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Uppgift om hur beslutet kan överklagas
	Beslutet skickas till

	KF § 10 Borgensramar för 2023
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KF § 11 Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Åsa Torstensson (C)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	KF § 12 Fråga från Barbro Nilsson om hemvaktmästaren
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutet skickas till


