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KF § 13 Medborgarförslag om att lokalisera 
biblioteket till Canningområdet 

Ärende: KS/2023-0098 

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

Sammanfattning av ärendet 
Rolf Alm har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår 
kommunfullmäktige att göra en studie som belyser konsekvenserna av en 
lokalisering av biblioteket till Canningområdet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 

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

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet 
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KF § 14 Medborgarförslag om reducerad taxa 
gällande sondmat på särskilt boende 

Ärende: KS/2023-0189 

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

Sammanfattning av ärendet 
Caroline Ericsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att 
kommunen ser över taxan gällande personer som sondmatas och förslår att taxan 
reduceras.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 

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

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet 
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KF § 15 Fråga till Tekniska nämndens ordförande från 
Mette H Johansson (L) om väg till Beateberg 

Ärende: KS/2023-0123 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Mette H Johansson (L) har ställt en fråga till tekniska nämndens ordförande Ulf 
Gustavsson (S). Hon uppger: Det går att läsa i KS/2020-0361 att man beslutar att 
bifalla Liberalernas motion om väg till Beateberg när medel beviljas i kommande 
investeringsbudget. Beslutet följs upp av liknande beslut på 
Kommunfullmäktige. Vår fråga är: Ligger vägen på investeringsbudgeten för 2023 
och när tänker man starta processen med vägbygget? 

Ulf Gustavsson (S) svarar: Är lite förvånad över frågan om det finns medel för 
vägen i årets investeringsbudget eftersom frågeställaren deltog på Fullmäktiges 
novembermöte där budgeten fastställdes, det finns pengar i årets 
investeringsbudget. 

Enligt gatuchefen är projektet planerat att starta till hösten. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Mette H Johansson (L) 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 16 Fråga till Tekniska nämndens ordförande från 
Mette H Johansson (L) avseende Slipen 

Ärende: KS/2023-0124 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Mette H Johansson (L) har ställt en fråga till tekniska nämndens ordförande Ulf 
Gustavsson (S). Hon uppger att kommunfullmäktige beslutade 2021-11-18 § 128 
att investera i renovering av Slipen (2,8 miljoner enligt tidigare beräkning). När 
kommer man påbörja renoveringen? 

Ulf Gustavsson (S) svarar: Detta projekt fördes in sent i budgetprocessen av 
Kommunfullmäktige. Det var inget som fanns med i framställan från Tekniska 
nämnden och därför inte heller med i förvaltningens planering för 2022. En 
förstudie har genomförts och den var klar för någon månad sedan. 

Förstudien beskriver 3 olika alternativ 

1. Det absolut nödvändigaste för att kunna använda slipen, kostnad ca 2,5 - 3 
milj beroende på om befintliga träslipers kan användas eller om de behöver 
bytas. Kort livslängd ca 10 år. 

2. Ungefär som alt 1 men trä slipers byts ut mot betongbalkar, ca 3,2 milj och 
även detta alternativ med en kort livslängd. (10-20 år). 

3. en helt ny platsgjuten konstruktion, livslängd 50 år kostnad 7,1 milj. 

Det är därför osäkert om de 2,8 milj som finns med i begäran om överföring av 
investeringsmedel räcker till investeringen. 

Tekniska förvaltningen beskriver 2021, väldigt tydligt i ett svar på en motion från 
Liberalerna i samma ämne, problematiken med dels hur slipen skall bemannas 
och även konkurrensförhållandet med befintligt näringsliv i Strömstad. Företaget 
Strömstads marina har en anläggning som lyfter fartyg upp till 50 ton och har även 
dygnet-runt beredskap. 
Det verkar som Liberalerna inte har något som helst bekymmer med att 
kommunen använder skattemedel för att konkurrera med befintligt näringsliv 
men det bekymrar oss Socialdemokrater. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Mette H Johansson (L) 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 17 Fråga till kommunstyrelsens ordförande från 
Kerstin Karlsson (L) om att öppna 
rehabbassängen under tiden som Strömstad 
Badanstalt stänger sin för reparation 

Ärende: KS/2023-0211 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Karlsson (L) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Kent 
Hansson (S):  

En dryg vecka återstår tills bassängen i Strömstads Badhus stängs för en 
efterlängtad och nödvändig reparation. Nackdelen är att såväl folkhälsa som 
simundervisning blir lidande under de tre månader som arbetet beräknas ta. 

Men egentligen är problemet redan löst. Strömstads kommun äger ytterligare en 
bassäng, som kan erbjuda både friskvård och simundervisning med hjälp av 
personal från badhuset. Det enda som krävs är att sätta på varmvattnet. 

Kommunen har förvisso vänt sig till regionen med en from men förmodligen 
utsiktslös förhoppning om hjälp med att öppna ”rehabbassängen”. För det första 
har regionen lika knapert ställt som kommunen, för det andra driver inte regionen 
rehabbassänger och för det tredje är det inte en rehabbassäng det handlar om 
här. Det handlar om en tillfällig ersättning för simhallen. Det handlar om en 
kommunägd bassäng som bara väntar på varmvatten. 

Min fråga till Kent Hansson är varför det inte finns möjlighet till detta åtminstone 
fram till sommaren för att dels trygga simundervisningen dels erbjuda de 
medborgare som varje vecka tränar i simbassängen ett alternativ. Detta handlar 
om friskvård och folkhälsa ur ett mänskligt och möjligt perspektiv. 

Kent Hansson (S) svarar: Rehabbassängen har varit ett bra och välkommet 
alternativ för den som har behov av träning och rehab i varmt vatten. Bassängen 
stängdes 1 november förra året, när regionen drog in stödet för verksamheten - 
detta var i samband med att avtalet med den tidigare verksamhetsutövaren 
avslutades.   

Bassängen i sig är en fin anläggning men den har sina begränsningar, speciellt när 
det gäller måtten. Framför allt djupet är inte anpassat för simundervisning, som 
då i vart fall teoretiskt kan påverka den undervisningen. De uppgifter som lämnats 
av badanstalten är att målen om simkunnighet kommer nås ändå, genom ett 
intensifieringsarbete nu innan bassängen stängs. När det gäller längden på 
bassängen är den inte ändamålsenlig för den delen av allmänheten som bedriver 
aktiv simning. För den del av allmänheten som vill bada i varmt vatten men inte 
bryr sig om djup eller längd på bassängen hade rehabbassängen kanske varit ett 
alternativ, men då endast för en mindre grupp ur allmänheten. Då detta en dyr 
lösning för ett fåtal.  
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Det finns möjlighet att bedriva friskvård på det sätt som beskrivs, men det 
behöver i så fall finansieras. Du nämnde själv att regionen har det lika knapert 
som kommunen och vi behöver vrida och vända på de pengar som finns.  

Kerstin Karlsson (L): För det första talar vi inte om en rehabbassäng, utan en något 
mindre bassäng än den som finns i badhuset, som skulle kunna tjäna ett gott syfte 
för en del användare, givetvis inte för tävlingssimning eller hopp ifrån kanten, 
men det går att simma i bassängen och det finns små barn som behöver 
underhållas med simning och simträning. Sedan är det väl så att om man inte 
behöver ha vatten i badhuset så kan man väl ha vattnet här i stället och värma 
det? Dessutom en mindre mängd. Vissa i personalen på badhuset, har jag förstått, 
hade tyckt det vore trevligt att vara där och utveckla verksamheten.    

Kent Hansson (S): Det kanske finns de som hade tyckt det vore trevligt, men här 
handlar det om ett fåtal månader, sedan är badanstaltens bassäng åter öppen. 
Vattnet i den vanliga bassängen är visserligen borta, men det betyder ju inte att 
kostnaden inte finns kvar - vi har en hyra för den bassängen - men du kanske har 
ett förslag på hur vi skulle kunna finansiera en öppning av rehabbassängen?  

Kerstin Karlsson (L): Vi har väl hyra även för rehabbassängen och det här vattnet, 
det tycker jag inte skulle spela någon roll om man värmer upp det på ena eller 
andra stället. Och när det gäller personalen, kan du berätta för oss vad de ska göra 
under tiden bassängen är stängd?  

Kent Hansson (S): Anläggningen är ju inte stängd, den pågår för fullt  

Beslutsunderlag 
Fråga från Kerstin Karlsson 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 18 Fråga till kommunstyrelsens ordförande från 
Tore Lomgård (C) om förestående muddringar 
i Norge KS/2023-0221 

Ärende: KS/2023-0221 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tore Lomgård (C) har kommit in med en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Kent Hansson (S).  

Han uppger: I Strömstads Tidning kunde vi förra torsdagen läsa om förestående 
muddring i Borg Hamn utanför Fredrikstad, med åtföljande dumpning av 
muddermassor i Hvaler skärgård. I jordlagren vid Glommaälvens mynning finns 
betydande förekomster av ett flertal miljöskadliga ämnen, bland annat från 
dokumenterade utsläpp av cirka 70 ton kvicksilver under en fyrtioårsperiod, 
mellan 1947 och 1987. Dessa planer har också bland annat uppmärksammats av 
Halden Arbeiderblad, och ett fackeltåg genomfördes genom Halden här om 
veckan för att uppmärksamma detta. 

En annan företeelse som starkt kommer att påverka vår kommuns kust är den 
tänkta sprängningen av en fjordklack i Idefjorden som är förutsättningen för att 
fartyg med större lastkapacitet, än vad som i dag är möjligt, skall kunna komma in 
i fjorden. 

Dessa frågor berör en avvägning mellan näringslivets efterfrågan för en 
effektivare godshantering etc. mot den påverkan på miljön för allt liv på land och i 
hav detta kan medföra.  

Upplever du att du, som Kommunstyrelsens ordförande, är tillräckligt involverad i 
nämnda ärenden? 

Kent Hansson svarar: Frågan har ett stort allmänintresse och jag bad som Mats sa 
om lite extra tid för att besvara den så att jag kan utveckla. Jag kan till att börja 
med svara på din fråga, och det är klart att det naturligtvis är svårt att svara på om 
man är tillräckligt involverad, men kommunledningen är engagerad i frågan och vi 
har regelbunden kontakt med länsstyrelsen och vår egen miljöavdelning.  

De planerade åtgärderna både i Borgs hamn och i Idefjorden kan riskera att 
medföra gränsöverskridande miljöeffekter. Därför är det särskilt viktigt att vi är 
uppdaterade kring vad som är på gång. Strömstad kommun bevakar vilka åtgärder 
som planeras och säkerställer att andra myndigheter har samma information och 
att de reagerar.  

När det gäller statusen kring Borgs hamn så ägde ett informationsmöte rum nu i 
början av mars. Mötet tillkom efter önskemål från Strömstads kommun och andra 
berörda svenska myndigheter. Medverkande vid mötet var representanter för 
Strömstads kommun, Kosterhavets nationalpark, länsstyrelsen, Naturvårdsverket, 
Havs- och vattenmyndigheten, norska Kystverket och norska Miljödirektoratet och 
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den norska miljökonsulten NGI. Den återkopplingen jag fått från det mötet var att 
svenska myndigheter hade ett antal frågor kring genomförandet, rörande 
miljökontroll och delaktighet. De svar som lämnades upplevdes som betryggande 
och att Kystverket har en bra och hållbar plan. Kystverket redogjorde för nuläge 
och situationen framöver. Det har gjorts många undersökningar och simuleringar 
under de 20 år som utredningarna har pågått. Nu senast har en provmuddring 
genomförts. 

Ambitionen är att påbörja arbetet kommande höst och beräknas vara färdigt 
under 2025.  

En springande punkt är att Halden kommun inte längre ska deponera där det 
tidigare var bestämt. Föroreningarna är graderade i en femgradig skala, där de två 
mest förorenade massorna ska deponeras på land och det har Halden nu vänt sig 
emot. Kommer man inte överens kommer projektstarten försenas.  

Kystverket har lovat att fortlöpande hålla oss och andra berörda myndigheter 
informerade och innan projektet startas kommer nya informationsmöten att 
hållas. 

När det gäller statusen för planerna i Idefjorden har Kystverket i slutet av 
december 2022 informerat berörda kommuner och myndigheter om önskvärda 
åtgärder i farleden. Den ena är att förbättra markeringen i farleden både på land 
och i vatten. Markeringarna behöver genomföras både på svensk och norsk sida 
om gränsen och anses vara en mycket viktig åtgärd för att öka säkerheten vid 
inseglingen till Halden. Den andra åtgärden man önskar genomföra är en 
undersökning i farleden för att utreda miljökonsekvenserna av en fördjupning av 
leden.  

Förbättring av markering kan genomföras oavhängigt av en fördjupning av 
farleden men kräver samarbete med svenska myndigheter. När det gäller 
planerna på fördjupningen i Idefjorden så hade vi så sent som för en månad sedan 
ett möte med Haldens kommun, statsförvaltaren i Oslo och Viken och företrädare 
för länsstyrelsen med landshövdingen i spetsen. Haldens kommun vill undersöka 
möjligheten till en fördjupning av farleden i Idefjorden. Det finns ett antal trösklar 
som sticker upp från botten som utgör ett hinder för större båtar, vilket i sin tur 
hindrar utvecklingen i regionen. 

Både Nexans och Norska Skog önskar att större och mer djupgående båtar kan 
trafikera fjorden. På det här mötet framkom det tydligt att varken 
statsförvaltaren, Haldens kommun eller något av företagen vill medverka till 
åtgärder i fjorden som leder till att miljön försämras. Det man tycker är att det 
finns mycket förutfattade meningar om vilka åtgärder som påverkar miljön och 
många har starka åsikter utan att ha insikt och för att komma vidare föreslås en 
gemensam miljökonsekvensutredning där både norska och svenska myndigheter 
deltar. 

Du nämnde i din fråga "sprängning av en fjordklack" och det är det man har hört 
genom alla tider, men det man vill är, det finns lite mer sofistikerade metoder, att 
såga av topparna på trösklarna. Det är alltså inte aktuellt att spränga.  
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Att åtgärda trösklarna i Idefjorden är en åtgärd som Strömstad kommun varit 
emot under lång tid. Många av oss kommer ihåg hur statusen var på Idefjorden i 
slutet av 70-talet, början av 80-talet - fjorden var då helt död med badförbud till 
följd av föroreningar från pappersindustrin i Halden. Sedan dess har mycket 
positivt hänt med vattenkvalitén i Idefjorden. Strängare miljökrav på industrin 
gjorde att fjorden snabbt återhämtade sig och fisken återvände. Idag är joden en 
levande fjord, föroreningarna från förr i tiden ligger idag på Idefjordens botten 
och det finns en rädsla för att dessa föroreningar påverkas av ändrade strömmar 
om man gör något med trösklarna. Av den anledningen är det positivt om norska 
och svenska myndigheter tillsammans står bakom en miljökonsekvensutredning 
som kan ge svar på vilka konsekvenser olika åtgärder i fjorden ger. 

Tore Lomgård: Du har nog redan delvis svarat på min nästa fråga. Det här är ju 
saker och företeelser som påverkar mer än gränsregionen, det påverkar såväl 
Sverige som Norge på riksnivå. Upplever du att svenska myndigheter och organ är 
tillräckligt involverade och att de frågeställningar som tas upp beaktas?  

Kent Hansson: Ja, det upplever jag. Så fort vi får meddelanden från Kystverket och 
norska myndigheter när något är på gång, så kontaktar jag länsstyrelsen, som är 
vår förlängda arm i det här. Och de i sin tur kontaktar Havs- och 
vattenmyndigheten, Naturvårdsverk och annat, så jag tycker att de verkligen är på 
den här frågan och det visar om inte annat det här mötet i början av mars, med 
många svenska myndigheter på plats. Så jag upplever att man tar det här på fullt 
allvar.  

  

  

  

       

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 19 Avsägelse som begravningsombud från Roy 
Andersson (S) 

Ärende: KS/2023-0142 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Roy Anderssons avsägelse från uppdraget Begravningsombud. 

att nominera Helene Andersson Novela (S) till nytt begravningsombud. 

Sammanfattning av ärendet 
Roy Andersson (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som 
begravningsombud. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) föreslår att Helene Andersson Novela (S) nomineras till nytt 
begravingsombud. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Roy Anderssons 
avsägelse samt besluta enligt Kent Hanssons förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Roy Andersson  
Helene Andersson Novela 
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län; vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Diariet 
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KF § 20 Avsägelse som ersättare i Socialnämnden från 
Ibrahim Cileson (KD) samt val av ny ersättare 

Ärende: KS/2023-0190 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Ibrahim Cilesons (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 

att utse Simon Pudak (KD) till ny ersättare i socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Ibrahim Cileson (KD) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Socialnämnden. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Ekström (KD) föreslår att Simon Pudak (KD) utses till ny ersättare i 
socialnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Ibrahim Cilesons 
avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden samt besluta enligt 
Andreas Ekströms förslag och finner att så sker 

Beslutet skickas till 
Ibrahim Cileson  
Simon Pudak 
HR-avdelningen 
SN Diarie 
KS Diarie 
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KF § 21 Avsägelse som gruppledare från Sonia 
Kamrani (FI) samt val av ny gruppledare 

Ärende: KS/2023-0206 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Sonia Kamranis avsägelse från uppdraget som gruppledare för 
Feministiskt Initiativ. 

att utse Marielle Alvdal till ny gruppledare för Feministiskt Initiativ. 

Sammanfattning av ärendet 
Sonia Kamrani (FI) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som gruppledare för 
Feministiskt Initiativ. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Linda Nordin (FI) föreslår att Marielle Alvdal (FI) utses till ny gruppledare för 
Feministiskt Initiativ. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Sonia Kamranis 
avsägelse samt besluta enligt Linda Nordins förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Sonia Kamrani 
Marielle Alvdal 
HR-avdelningen 
Diariet 
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KF § 22 Avsägelse som gruppledare från Marie 
Edvinsson Kristiansen samt val av ny 
gruppledare 

Ärende: KS/2023-0235 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Marie Edvinsson Kristiansens avsägelse från uppdraget som 
gruppledare för Moderaterna (M). 

att utse Jörgen Molin (M) till ny gruppledare för Moderaterna (M). 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) har lämnat in en avsägelse från uppdraget 
gruppledare för Moderaterna.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) föreslår att Jörgen Molin (M) utses till ny 
gruppledare för Moderaterna.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Marie Edvinsson 
Kristiansens avsägelse samt besluta enligt den senares förslag och finner att så 
sker 
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KF § 23 Motion om it-säkerhet och lösenord från 
Liberalerna 

Ärende: KS/2023-0133 

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

Sammanfattning av ärendet 
Mette H Johansson, Lars Tysklind och Kerstin Karlsson, Liberalerna har inkommit 
med en motion där de uppger: 

I Strömstads kommun finns ett dokument med instruktioner för 
informationssäkerhet. Dokumentet antogs 2018-04-12 av kommunstyrelsen. 
Kommunens informationssäkerhetsarbete ska skydda mot oönskade händelser 
som kan medföra negativa konsekvenser för verksamheten och/eller kommunens 
invånare. 

I instruktionen anges att lösenordet ska innehålla minst åtta tecken varav minst 
en versal, en gemen och en siffra. Det är möjligt att komplettera med 
specialtecken till exempel ! %. Vidare kan man läsa att det ska vara ett lösenord 
man kommer ihåg så att man slipper skriva ner det. 

Det står inte i dokumentet, men kommunen kräver att man byter lösenord var 
120:e dag. 

Många av kommunens anställda, till exempel inom vården och skolan loggar in 
från flera olika datorer under en vecka och har därför stort behov av att komma 
ihåg sitt lösenord. Forskning visar att när man ofta blir ombedd att byta lösenord 
då ökar risken för att man skriver upp lösenordet. 

Forskning visar också att det kan räcka med enstaka timmar för att knäcka ett 
lösenord som består av 8-10 tecken. Lösenord som är 11-13 tecken kan ta 
månader till år att knäcka medan det kan ta ett årtionde att knäcka ett lösenord 
som består av 14-16 tecken. 

Liberalerna föreslår att tipsen för ett bra lösenord uppdateras enligt följande: 

För att skapa ett starkt lösenord som är lätt att komma ihåg formulerar man en 
mening med en kombination av VERSALER, gemena, siffror och specialtecken till 
exempel:  

LiberalernasForslagNr01! Denna mening kompletteras sedan med en bokstav 
beroende på inloggningssida. Vid inloggning på till exempel www.stromstad.se 
läggs första bokstaven i webbadressen till (S), antigen först eller sist exempelvis 
SLiberalernasForslagNr01! Vid inloggning på till exempel 
www.Liberalerna.se  kompletteras lösenordet med L: LLiberalernasForslagNr01! 
På detta sätt erhålls unika lösenord överallt på internet samtidigt som det är lätt 
att komma ihåg. 

De yrkar att Strömstads kommuns policy gällande informationssäkerhet 
uppdateras enligt följande: 
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• Krav på minst 16 tecken i lösenorden. 
• Att lösenord endast ska bytas om misstanke finns att det har läckt ut. 
• Att texten om tips för bra lösenord uppdateras med beskrivning som 

innehåller andemeningen av sista stycket i detta förslag. 

  

Beslutsunderlag 
Motionen 

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

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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KF § 24 Motion om att öppna bassängen på Pilen 5 
under renoveringen av badhuset från 
Centerpartiet 

Ärende: KS/2023-0187 

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

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Hansson och Åsa Torstensson, Centerpartiet, har inkommit med en 
motion där de förslår att bassängen i Pilen 5 öppnas för allmänheten under 
renoveringen av bassängen i badhuset. 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jörgen Molin (M) yrkar att motionen remitteras även till Strömstadslokaler.   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med presidiets 
förslag med tillägg till av Jörgen Molins (M) yrkande om att remittera motionen 
även till Strömstadslokaler och finner att så sker.    

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Strömstadslokaler 
Diariet 
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KF § 25 Motion - Friskvårdssatsning om 
klimakteriehälsa 

Ärende: KS/2023-0202 

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

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal, Joar Alvdal och Sonia Kamrani, Feministiskt Initiativ har inkommit 
med en motion där de uppger: 

Hormonella förändringar i samband med förklimakteriet och klimakteriet 
påverkar många kvinnor i åldern 40-60 år. Symtomen - som kan vara både 
psykiska och fysiska - varierar, men påverkar för många kvinnor det allmänna 
välbefinnandet. Klimakteriet handlar nämligen inte bara om att man menstruerar 
för sista gången. Värmevallningar, svettningar, hjärtklappning, sömnsvårigheter, 
nedstämdhet, ångest, huvudvärk, yrsel, återkommande urinvägsinfektioner och 
samlagssmärtor är några av symtomen som kan uppstå. Många av dessa symtom 
påverkar även arbetslivet.  

Generellt finns det en stor okunskap kring tillstånd som drabbar kvinnor i 
samhället och inom vården. Det gäller även klimakteriet. Vi vill ändra på det. Vi är 
övertygade om att en friskvårdssatsning på klimakteriet skulle öka kunskaperna 
bland kommunens personal, många som lider i tysthet skulle få hjälp och det 
allmänna välbefinnandet hos personalen skulle öka. Partille kommun har nyligen 
genomfört en sådan satsning med fantastiskt resultat! 

Med hänvisning till ovanstående yrkar de: 

1. att kommunen utreder möjligheten att genomföra en satsning på 
klimakteriehälsa. Detta exempelvis genom att utreda möjligheten till en eller 
flera storföreläsningar för kvinnliga medarbetare i åldern 40-60 år, genom att 
man utreder möjligheten att erbjuda muntlig eller skriftlig 
klimakterierådgivning med snabb lotsning till vården för den som vill och 
behöver, samt genom att man utreder möjligheten att genomföra dessa 
moment på betald arbetstid.  

2. att Strömstads kommun genomför en friskvårdssatsning för klimakteriehälsa 
enligt vissa eller samtliga ovanstående förslag; eller genom ytterligare andra 
åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

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

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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Diariet 
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KF § 26 Svar på - Motion om semestertia från 
Vänsterpartiet 

Ärende: KS/2020-0099 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att avslå motionen med motiveringen att avsättning till fond via påslag på 

kommunens taxor och avgifter i nuläget inte är förenligt med gällande 
lagstiftning. 

2. att hänvisa till prövning av motionens intention inom ramen för det lokala 
näringslivets och kommunens samarbete kring platsutveckling. 

Beslutsmotivering 
I en motion från Vänsterpartiet anges att modellen med en så kallad 
”semestertia” har varit framgångsrik i andra kommuner. Ett sådan påslag skulle 
kunna medfinansiera kostnader för utökad samhällsservice till följd av ett stort 
antal besökare sommartid. Kommunen kan dock inte besluta över avgifter för 
hotellövernattning. Förslaget bedöms hellre i nuläget inte vara genomförbart 
inom det kommunala avgifts- och taxekollektivet. Kontakt har tagits SKR som 
bekräftar att det saknas lagstöd för att ta ut en avgift enligt motionens förslag. 
Det skulle betraktas som en otillåten beskattning. Modellen kan dock vara 
intressant att pröva på frivillig väg inom ramen för pågående samarbete för 
platsutveckling med det lokala näringslivet varför motionen föreslås lämnas dit.  

Sammanfattning av ärendet 
Lars-Åke Karlgren, Vänsterpartiet, har inkommit med en motion där han föreslår 
att kommunen beslutar om en "semestertia", det vill säga en avgift på 10 kronor 
per person per natt för alla som övernattar på hotell eller andra 
turistanläggningar. De tänker att pengarna samlas i en ”semesterfond”. Ansvarig 
för fonden föreslås vara kommunstyrelsen och ansökningar ska då lämnas dit. 
Avsikten är att utveckla turismen och minska turismens merkostnader utan att 
belasta Strömstads skattebetalare. 

Efter inhämtande av kunskap om rättsläget via jurist vid SKR föreslås motionen 
avslås. Tankar kring hur en modell med ”semestertia” skulle kunna utvecklas inom 
hotell- och restaurangbranschen kan bli aktuell att diskutera med det lokala 
näringslivet. Pågående samarbete för platsutveckling ger en bra plattform varför 
motionen föreslås avslås. Detta svar lämnas till näringslivsfunktionen för vidare 
utredning inom ramen för samarbetet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 19 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-01-25 § 25 

Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 51 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. att avslå motionen med motiveringen att avsättning till fond via påslag på 

kommunens taxor och avgifter i nuläget inte är förenligt med gällande 
lagstiftning. 

2. att hänvisa till prövning av motionens intention inom ramen för det lokala 
näringslivets och kommunens samarbete kring platsutveckling. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (Mp) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens och Andreas Nikkinens (Mp) förslag och finner att så sker.  

Beslutet skickas till 
Diariet 
Motionären  
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KF § 27 Svar på - Motion om att etablera återbruk av 
byggmaterial i Strömstad från Miljöpartiet 

Ärende: KS/2021-0265 

Kommunfullmäktiges beslut 
att avslå motionen om att Strömstads kommun etablerar ett återbruk för 
byggmaterial. 

Beslutsmotivering 
Förutsättningarna för att etablera återbruk av byggmaterial i Strömstad behöver 
utredas. 

Tekniska förvaltningen har inte resurserna att genomföra en sådan utredning. 
Införande av matavfallinsamling pågår och ska vara genomförd senast 2023. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Miljöpartiet (MP), Centerpartiet (C) och Feministiskt Initiativ (FI) reserverar sig 
mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet, har inkommit med en motion där han uppger att vid 
varje byggprojekt, stora som små, uppstår rivnings- och restmaterial. En stor del 
av detta lämnas idag in till återvinningscentralen och bränns eller läggs på deponi. 
En mycket liten del återanvänds trots att det är fullt möjligt. Han föreslår att 
Strömstad kommun etablerar ett återbruk för byggmaterial. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-22 § 48 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-18 § 146 att uppdra åt 
kommundirektören att bereda motionen och inkomma med förslag. 
Kommundirektören anser att motionen bör remitteras till Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 52 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 2023-01-11 § 8 
Tekniska nämndens beslut 2022-11-22 § 104 
Tjänsteskrivelse 2022-10-17 av förvaltningschef Roland Kindslätt 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-22 § 48 
Motionen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionen om att Strömstads kommun etablerar ett återbruk för 
byggmaterial. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per Midtvedt (MP), med instämmande från Anna-Lena Carlsson (C), Marielle 
Alvdal (FI) och Lars Tysklind (L), yrkar på bifall för motionen.  
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Kent Hansson (S) yrkar på bifall för kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Per 
Midtvedts förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. 
Ja-röst för  
presidiets förslag och Nej-röst för Per Midtvedts förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 29 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 10 nej-röster för Per 
Midtvedts förslag beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 

Strömstads kommun Omröstningsprotokoll 

Kommunfullmäktige 2023-03-23 

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 

1 Kent Hansson S       X     

2 Mattias Gustafsson SD       X     

3 Marie Edvinsson Kristiansen M       X     

4 Besnik Obërtinca S       X     

5 Andreas Hansson C   Anna-Lena Carlsson C   X   

6 Lars Tysklind L         X   

7 Anders Ekström KD       X     

8 Sven Nilsson SD       X     

9 Lena Martinsson S       X     

10 Ola Persson M   Mikael Nabrink M X     

11 Stellan Nilsson V       X     

12 Pia Tysklind S   Olle Westling S X     

13 Anders Karlsson MP   Per Midtvedt MP   X   

14 Marielle Alvdal FI         X   

15 Fredrik Eriksson SD       X     

16 Emmelie Stackegård Hansen M       X     

17 Mats Granberg S       X     

18 Åsa Torstensson C         X   

19 Mette H Johansson L         X   
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20 Eugenia Eriksson SD       X     

21 Ligia Morales Ahlgren S       X     

22 Rose-Marie Fagerberg KD       X     

23 Oscar Russberg M   Peter Johansson M X     

24 Bengt Simonsson Fröjd S       X     

25 John Johansson SD       X     

26 Marie Rask S   Petra Hedström S X     

27 Tore Lomgård C         X   

28 Patric Larsson M       X     

29 Kerstin Eriksson V       X     

30 Kerstin Karlsson L         X   

31 Johannes Hultin S       X     

32 Karin Lindeqvist SD       X     

33 
Marlene Esbjörnsdotter 
Midtvedt 

MP   Andreas Nikkinen MP   X   

34 Joar Alvdal FI   Linda Nordin FI   X   

35 Jörgen Molin M       X     

36 Helene Andersson Novela S       X     

37 
Andreas Friedemann 
Hildebrand 

KD       X     

38 Morgan Gustafsson SD       X     

39 Leif Andersson S   Lena Sundberg S X     

  

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
Motionären 
Tekniska nämnden 
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KF § 28 Svar på - Motion om central badplats från 
Miljöpartiet  

Ärende: KS/2021-0484 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla motionen i enlighet med tekniska nämndens yttrande;  

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en 
central badplats i Strömsvattnet vid Kärleksudden samt undersöka möjligheten att 
utveckla Kallbadhuset som central badplats. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet motionerat om en central badplats. I motionen yrkas att: 

1. Strömstads kommun påbörjar arbetet med en central badplats som passar 
olika åldrar och är handikappvänlig. 

2. Strömstadsborna får vara delaktiga i utformningen av en ny badplats. 
3. Kallbadhusets öppettider utökas kvällstid. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-14 att remittera motionen till Tekniska 
nämnden och Strömstads badanstalt för yttrande och förslag till beslut. Yttrande 
från Strömstads badanstalt avs utökade öppettider vid kallbadhuset har inte 
inkommit, men då planen är att flytta verksamheten till tekniska nämnden kan 
att-satsen anses möjlig att bifalla genom överlämning till tekniska nämnden att 
hantera i planering av verksamheten.  

Tekniska nämndens yttrande ger förslaget att bifalla motionen och att om 
kommunfullmäktige så önskar, ge tekniska förvaltningen i uppdrag att undersöka 
förutsättningarna för en central badplats i Strömsvattnet vid Kärleksudden samt 
att undersöka möjligheten att utveckla Kallbadhuset som central badplats. 

Tekniska förvaltningen konstaterar att en liknande motion från Liberalerna 
angående en central badplats utanför Laholmen (2020). Placeringen vid Laholmen 
bedömdes dock som olämplig på grund av att platsen återfinns: 

1. intill ett lugnt centrumnära flaneringsstråk. 
2. är svår att utforma säkert med hänsyn till den intensiva båttrafiken. 
3. är utsatt för vattenströmmar som medför behov av kostsamma anordningar 

för att skydda en anlagd sandstrand från erosion.  

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-14 § 104 
Tjänsteskrivelse 2022-02-16 av hamnchef Niclas Samuelsson 
Tekniska nämndens beslut 2022-09-27 § 81 
Tjänsteskrivelse 2022-12-05 av kommunikationschef Maria Kvarnbäck 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 2023-01-11 § 7 
Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 53 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionen i enlighet med tekniska nämndens yttrande;  

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en 
central badplats i Strömsvattnet vid Kärleksudden samt undersöka möjligheten att 
utveckla Kallbadhuset som central badplats. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag, med yrkande om bifall av Andreas Nikkinen (MP), och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Motionären 
Tekniska förvaltningen 
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KF § 29 Svar på - Motion om hyrcyklar från 
Miljöpartiet 

Ärende: KS/2021-0600 

Kommunfullmäktiges beslut 
att avslå den delen av yrkandet som gäller införandet av ett kommunalt 
hyrcykelsystem. 

att avslå den delen av yrkandet att det skall initierats som ett projekt med 
cykeluthyrning med olika alternativa system för betalning. 

att avslå den delen av yrkandet att projektet utvärderas efter två år. 

att avslå den delen av yrkandet att man inför ett permanent hyrcykelsystem efter 
den modell som gett mest positiva resultat. 

Beslutsmotivering 
Strömstads kommun har i dagsläget inga resurser att bedriva 
cykeluthyrningsverksamhet i egen regi. 

I cykelplanen som beskrivs hur vi skall bygga ut våra cykelvägar och var det finns 
målpunkter för våra cyklister. 

Dessa målpunkter kan vara aktuella att utöka cykelparkeringar på. 

Ambitionen är att ge privata aktörer inom hyrcykelverksamhet förutsättningar att 
etablera sig i kommunen om intresse finns liknade det som gjorts för 
elbilsladdningsaktörer. 

Vid en snabb överblick om vad det finns för alternativ till cykeluthyrning i 
kommunen så finner man att i princip alla boendeanläggningar har ett 
hyrcykelalternativ, så som Lagunen, First Camp, Seläter Camping, Strömstad Spa 
och Daftö Resort. Så det kan inte falla under den kommunala kompetensen att 
bedriva egen hyrcykelalternativ när det redan finns så många aktörer i dagsläget 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet i Strömstad har inkommit med en motion där man önskar att 
Strömstad kommun börjar med ett cykeluthyrningssystem, och det hänvisas till 
Varberg som har utvecklat ett system för detta. 

Efter samtal med Varbergs kommuns tekniska avdelning så har följande 
information kommit fram. 

De har etablerat ett antal cykelparkeringar på strategiska platser som man låtit 
olika aktörer på cykeluthyrningsmarknaden att nyttja. 

Var aktör har ansökt hos polisen om tillstånd att hyra ut cyklar inom det aktuella 
området som cykelparkeringarna finns tillgängliga. 

Det har beslutats om en taxa för elcyklar och det är per cykel och år. (F.n. 400 kr) 

Kommunen har tagit betalt för antal cyklar som är sökta av aktören. 

Protokoll från KF, 23 mars 2023
(Signerat, SHA-256 5C266052D40F8BACBB5184A6EB002249C722BB9E603F9F0B9394847566EF68A7)

Sida 29 av 40



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 30 (39) 

Sammanträdesprotokoll 

Datum: 2023-03-23 
 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 

Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

 

Det har bedrivits en kommunal cykeluthyrning under en period men den är på väg 
att avvecklats eftersom marknaden finns för denna typ verksamhet och därför 
ligger utanför den kommunala kompetensen. 

Miljöpartiet de gröna yrkar: 

Att Strömstad kommun inför ett hyrcykelsystem för allmänheten i centrala 
Strömstad. 

Att cykeluthyrningen ska initieras som ett projekt och att man under projektets 
gång kan prova olika alternativa system för betalning. 

Att projektet utvärderas efter två år. 

Att man inför ett permanent hyrcykelsystem efter den modell som gett mest 
positiva resultat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 54 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-01-18 § 18 
Tekniska nämndens beslut 2022-12-22 § 115 
Tjänsteskrivelse 2022-11-30 
Motion om hyrcyklar från Miljöpartiet 2021-11-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-16 § 134 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att avslå den delen av yrkandet som gäller införandet av ett kommunalt 
hyrcykelsystem. 

att avslå den delen av yrkandet att det skall initierats som ett projekt med 
cykeluthyrning med olika alternativa system för betalning. 

att avslå den delen av yrkandet att projektet utvärderas efter två år. 

att avslå den delen av yrkandet att man inför ett permanent hyrcykelsystem efter 
den modell som gett mest positiva resultat. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Fredrik Eriksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Motionären 
Tekniska nämnden 
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KF § 30 Svar på - Motion om att möjliggöra för 
laddning av elbilar via lyktstolpar från 
Centerpartiet 

Ärende: KS/2022-0168 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att avslå motionen om att snarast möjliggöra för laddning av elbilar via 

kommunens lyktstolpar i centrum då befintlig gatubelysningsanläggning inte 
är anpassad för laddning av elbilar samt att kommunen på annat sätt 
möjliggör för laddning av elfordon i centrum. 

2. att avslå motionen om att i nästa steg även utanför centrum skapa 
laddmöjligheter i lyktstolpar. Till exempel i Skee utanför Lionshov och skola 
då befintlig gatubelysningsanläggning inte är anpassad för laddning av elbilar. 

Beslutsmotivering 
Motionen föreslås avslås med motiveringen att kostnaderna för de åtgärder som 
behövs för att möjliggöra laddning via lyktstolpar bedöms för höga i relation till 
den effekt och de miljövinster som åtgärderna skulle ge. Dessutom är kommunen 
på annat sätt, framgångsrikt delaktig i att göra det möjligt för laddning av elfordon 
på strategiska platser 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Per Midtvedt (MP) accepterar avslagen på motionen men informerar om att det 
finns avsikt att återkomma med en omformulerad motion.  

Sammanfattning av ärendet 
Motion om att möjliggöra för laddning av elbilar via lyktstolpar har inkommit från 
Centerpartiet. Frågan är utredd av miljöstrateg, gatuchef och gatutekniker som 
tillsammans rådgjort med experter på området. 

Att ladda elbil via lyktstolpar i Strömstads centrum och i Skee är i dag inte möjligt 
via befintlig gatubelysningsanläggning. För att kunna ladda behövs en 
uppgradering av anläggningen vilket innebär stora investeringar. 
Belysningscentralen behöver bytas, effekten uppgraderas och elkablar behöver 
bytas ut och man behöver ändra från skymningsrelä till konstantström. 

En sådan uppgradering skulle också innebära att de planer och det arbete som 
förvaltningen gör i dag avseende gatubelysningen måste läggas om. I dag arbetar 
förvaltningen för att sänka effekten i anläggningen motsatt till vad som behövs 
om man ska kunna ladda elfordon vi lyktstolparna. Syftet med sänkningen av 
effekten är att spara energi något som görs möjligt nu när gatuarmaturerna byts 
från högtrycksnatrium till led. 

Kommunen är på andra sätt delaktig i att möjliggöra laddning av elfordon på 
strategiska platser. Det gör kommunen framgångsrikt idag genom att möjliggöra 
upplåtelse av mark för laddentreprenörer att etablera laddplatser. Kommunen är 
för tillfället väl försedda och fler är på gång. Tesla är etablerade på Strömsvattnets 
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långtidsparkering, Vattenfall finns på Torskholmen och under 2023 kommer Nima 
att etablera sig på Skeppsbroplatsen och vid Oslovägen 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 55 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-08 § 41 
Tjänsteskrivelse 2023-02-08 av kommunikationschef Maria Kvarnbäck 
Tekniska nämndens beslut 2023-01-24 § 6 
Tjänsteskrivelse 2022-05-12 av gatuchef Conny Hansson 
Protokoll 2022-03-24, KF §31 
Motion från Tore Lomgård och Andreas Hansson 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. att avslå motionen om att snarast möjliggöra för laddning av elbilar via 

kommunens lyktstolpar i centrum då befintlig gatubelysningsanläggning inte 
är anpassad för laddning av elbilar samt att kommunen på annat sätt 
möjliggör för laddning av elfordon i centrum. 

2. att avslå motionen om att i nästa steg även utanför centrum skapa 
laddmöjligheter i lyktstolpar. Till exempel i Skee utanför Lionshov och skola 
då befintlig gatubelysningsanläggning inte är anpassad för laddning av elbilar. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Motionären 
Tekniska nämnden 
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KF § 31 Styrdokument Krishantering/Civilt försvar 
2023-2026 

Ärende: KS/2022-0314 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta styrdokument Krishantering/Civilt försvar 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har en skyldighet att för varje mandatperiod anta ett styrdokument 
för Krisberedskap/Civilt försvar enligt avtalet mellan Sveriges kommuner och 
regioner och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Dokumentet ska 
fastställas av Kommunfullmäktige och beskriva kommunens arbete med frågorna 
under den innevarande mandatperioden.  

Beslutsunderlag 
Styrdokument Krisberedskap/Civilt försvar 2023-2026 
Tjänsteskrivelse 2023-02-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-15 § 50 

Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 38 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta styrdokument Krishantering/Civilt försvar 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Webmaster 
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KF § 32 Krisledningsplan 2023-2026 

Ärende: KS/2022-0313 

Kommunfullmäktiges beslut 
att fastställa krisledningsplan för extraordinära händelser för 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har i enlighet med överenskommelse mellan Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en 
skyldighet att fastställa en krisledningsplan för extraordinära händelser. 

Detta ska göras senast under första året i varje ny mandatperiod. 

I syfte att synkronisera stabsuppbyggnaden, under en extraordinär händelse, med 
den som numera används av en rad statliga myndigheter, så införs nu detta även i 
kommunerna.  

Samma upplägg kommer även att användas i planen för höjd beredskap och krig. 

Beslutsunderlag 
Krisledningsplan för extraordinära händelser 2023-2026 
Tjänsteskrivelse 2023-01-05 av krisledningssamordnare Peter Dafteryd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-01 § 36 

Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 35 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att fastställa krisledningsplan för extraordinära händelser för 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag 
Webbmaster 
Diariet 
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KF § 33 Plan för trygghetspunkter 

Ärende: KS/2023-0018 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta Plan för trygghetspunkter. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har sedan ett antal år utsedda trygghetspunkter fördelade i 
kommunens samtliga hemskyddsområden.  

Dessa punkter ska kunna etableras under större samhällsstörningar redan i 
fredstid, men också kunna utgöra noder för information till allmänheten under 
höjd beredskap och krig. Tanken är att de dessutom ska fungera som 
uppsamlingsplatser respektive mottagningsplatser vid storskaliga utrymningar och 
inkvarteringar. 

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en handbok 
för etablering av trygghetspunkter i kommunerna. Med denna som utgångspunkt 
så har en arbetsgrupp bland kommunerna i Fyrbodal tagit fram en gemensam 
stomplan för Trygghetspunkter. 

Strömstads kommun har därefter lokalanpassat denna till vår geografi och våra 
förutsättningar. 

Beslutsunderlag 
Plan för trygghetspunkter 
Tjänsteskrivelse 2023-01-11 av krisledningssamordnare Peter Dafteryd 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-01 § 37 
Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 36 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta Plan för trygghetspunkter. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige och inte av 
kommunstyrelsen som förslaget anger. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget men med 
hans ändring att föreslå kommunfullmäkige besluta och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag 
Webbmaster 
Diariet 
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KF § 34 Revidering av vatten- och avloppstaxor 2023 

Ärende: KS/2023-0198 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta reviderad vatten och avloppstaxa 2023 att gälla fr o m 2023-04-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit till ordförandens vetskap att tekniska förvaltningen har upptäckt 
att vatten- och avloppstaxan för anläggnings- och brukningsavgifter inte blivit 
reviderad i enlighet med tekniska nämndens intention. Felet består i att 
anläggningsavgifter och brukningsavgifter i taxebilagan, Tekniska nämndens taxor 

och avgifter 2023, inte räknats upp med 5,0 procent respektive 8,0 procent för 
2023. Vatten- och avloppstaxan behöver därför omedelbart revideras och antas av 
kommunfullmäktige på nytt.  

Revideringen finns införd i röd text i Tekniska nämndens taxor och avgifter 2023. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut 2023-03-08 av Tekniska nämndens ordförande 
Tjänsteskrivelse 2023-03-07, va-chef Jerry Johansson 
Taxor och avgifter tekniska nämnden 2023, reviderad 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta reviderad vatten och avloppstaxa 2023 att gälla fr o m 2023-04-01. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Tekniska nämnden 
Webbmaster 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 35 Taxa för sotning och brandskyddskontroll 

Ärende: KS/2023-0090 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att anta taxa för sotning och brandskyddskontroll  

2. att göra följande tillägg i Miljö- och byggnämndens taxor 2023 under rubriken 
Taxebestämmelser om indexjustering ”Miljö- och byggnämnden får besluta att 
höja avgiftsbeloppet för taxa för sotning och brandskyddskontroll i enlighet SKR:s 
sotningsindex”. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget till ny taxa kompletterar tidigare beslutad taxebilaga från nämnden. 
Bakgrunden är att kommunen upphandlat ny leverantör, A Hj Skorstensfejeri AB, 
och ny taxa förväxlades med sotningsfrister behöver förslaget om taxa för sotning 
och brandskyddskontroll antas. Enligt 3 kap. 6 § i lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor får kommunen föreskriva om avgift som ska betalas för sotning och 
brandskyddskontroll. Motiv till förslaget framgår därutöver i beslut från Miljö- och 
byggnämnden daterat 20230126. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 45 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-22 § 80 
Tjänsteskrivelse 2023-02-20 av kommunikationschef 
Miljö- och byggnämndens beslut 2023-01-23 § 1 
Tjänsteskrivelse 2023-01-05 av räddningschef 
Förslag till ny taxa för sotning och brandskyddskontroll 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
1. att anta taxa för sotning och brandskyddskontroll  

2. att göra följande tillägg i Miljö- och byggnämndens taxor 2023 under rubriken 
Taxebestämmelser om indexjustering ”Miljö- och byggnämnden får besluta att 
höja avgiftsbeloppet för taxa för sotning och brandskyddskontroll i enlighet SKR:s 
sotningsindex”. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Miljö- och byggnämnden 
Webbmaster  
Ekonomiavdelningen 
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KF § 36 Överföring investeringsbudget 2022-2023  

Ärende: KS/2023-0089 

Kommunfullmäktiges beslut 
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 101 819 tkr till 2023 års 
investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 101 819 tkr 
med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2023, att läggas som 
tilläggsbudget till 2023 års investeringsbudget.  

mnkr 
  

2022-2023 

Kommunstyrelsen 2,600 

Socialnämnden 1,275 

Barn- och utbildningsnämnden 1,904 

Miljö- och byggnämnden 2,461 

Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet 42,560 

Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet 51,019 

Totalsumma kommun 101,819 

Under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om 
kommunstyrelsens överföring av medel på 2 600 tkr. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse controller Malin Holm 2023-02-10 
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2023 samt 
nämndernas och Kommunstyrelsens beslut i frågan. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-22 § 70 

Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 66 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 101 819 tkr till 2023 års 
investeringsbudget. 

Beslutet skickas till 
Carina Dalenius 
William Lindahl 
Diariet 
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KF § 37 Anmälningsärenden 

Ärende: KS/2023-0236 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera anmälningsärendet till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Tekniska nämndens beslut 2023-01-24 § 5 att anse medborgarförslag om att 
göra om området vid Myrängsvägen till en äng för att främja den biologiska 
mångfalden besvarat, KS/2022-0211 

2. Socialnämndens ej verkställda beslut 2022, KS/2023-0100 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att notera anmälningsärendet till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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Ledamöter Kent Hansson (S) 
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Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Besnik Obërtinca (S) 
Lars Tysklind (L) 
Anders Ekström (KD) 
Sven Nilsson (SD) 
Lena Martinsson (S) 
Stellan Nilsson (V) 
Marielle Alvdal (FI) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Emmelie Stackegård Hansen (M) 
Mats Granberg (S), Ordförande 
Åsa Torstensson (C) 
Mette H Johansson (L), lämnar sammanträdet efter §10 
Eugenia Eriksson (SD) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
John Johansson (SD) 
Tore Lomgård (C) 
Patric Larsson (M) 
Kerstin Eriksson (V) 
Kerstin Karlsson (L) 
Johannes Hultin (S) 
Karin Lindeqvist (SD) 
Jörgen Molin (M), 1:e vice ordförande 
Helene Andersson Novela (S) 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD) 
Morgan Gustafsson (SD) 


Tjänstgörande ersättare Lena Sundberg (S) 
Olle Westling (S) 
Petra Hedström (S) 
Mikael Nabrink (M) 
Peter Johansson (M) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Per Midtvedt (MP) 
Linda Nordin (FI) 


Övriga närvarande 


Ersättare  


Övriga deltagare Robert Lindholm, Nämndsekreterare  
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KF § 13 Medborgarförslag om att lokalisera 
biblioteket till Canningområdet 


Ärende: KS/2023-0098 


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


Sammanfattning av ärendet 
Rolf Alm har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår 
kommunfullmäktige att göra en studie som belyser konsekvenserna av en 
lokalisering av biblioteket till Canningområdet. 


Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 


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


Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet 
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KF § 14 Medborgarförslag om reducerad taxa 
gällande sondmat på särskilt boende 


Ärende: KS/2023-0189 


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


Sammanfattning av ärendet 
Caroline Ericsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att 
kommunen ser över taxan gällande personer som sondmatas och förslår att taxan 
reduceras.  


Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 


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


Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet 
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KF § 15 Fråga till Tekniska nämndens ordförande från 
Mette H Johansson (L) om väg till Beateberg 


Ärende: KS/2023-0123 


Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 


Sammanfattning av ärendet 
Mette H Johansson (L) har ställt en fråga till tekniska nämndens ordförande Ulf 
Gustavsson (S). Hon uppger: Det går att läsa i KS/2020-0361 att man beslutar att 
bifalla Liberalernas motion om väg till Beateberg när medel beviljas i kommande 
investeringsbudget. Beslutet följs upp av liknande beslut på 
Kommunfullmäktige. Vår fråga är: Ligger vägen på investeringsbudgeten för 2023 
och när tänker man starta processen med vägbygget? 


Ulf Gustavsson (S) svarar: Är lite förvånad över frågan om det finns medel för 
vägen i årets investeringsbudget eftersom frågeställaren deltog på Fullmäktiges 
novembermöte där budgeten fastställdes, det finns pengar i årets 
investeringsbudget. 


Enligt gatuchefen är projektet planerat att starta till hösten. 


Beslutsunderlag 
Fråga från Mette H Johansson (L) 


Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 16 Fråga till Tekniska nämndens ordförande från 
Mette H Johansson (L) avseende Slipen 


Ärende: KS/2023-0124 


Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 


Sammanfattning av ärendet 
Mette H Johansson (L) har ställt en fråga till tekniska nämndens ordförande Ulf 
Gustavsson (S). Hon uppger att kommunfullmäktige beslutade 2021-11-18 § 128 
att investera i renovering av Slipen (2,8 miljoner enligt tidigare beräkning). När 
kommer man påbörja renoveringen? 


Ulf Gustavsson (S) svarar: Detta projekt fördes in sent i budgetprocessen av 
Kommunfullmäktige. Det var inget som fanns med i framställan från Tekniska 
nämnden och därför inte heller med i förvaltningens planering för 2022. En 
förstudie har genomförts och den var klar för någon månad sedan. 


Förstudien beskriver 3 olika alternativ 


1. Det absolut nödvändigaste för att kunna använda slipen, kostnad ca 2,5 - 3 
milj beroende på om befintliga träslipers kan användas eller om de behöver 
bytas. Kort livslängd ca 10 år. 


2. Ungefär som alt 1 men trä slipers byts ut mot betongbalkar, ca 3,2 milj och 
även detta alternativ med en kort livslängd. (10-20 år). 


3. en helt ny platsgjuten konstruktion, livslängd 50 år kostnad 7,1 milj. 


Det är därför osäkert om de 2,8 milj som finns med i begäran om överföring av 
investeringsmedel räcker till investeringen. 


Tekniska förvaltningen beskriver 2021, väldigt tydligt i ett svar på en motion från 
Liberalerna i samma ämne, problematiken med dels hur slipen skall bemannas 
och även konkurrensförhållandet med befintligt näringsliv i Strömstad. Företaget 
Strömstads marina har en anläggning som lyfter fartyg upp till 50 ton och har även 
dygnet-runt beredskap. 
Det verkar som Liberalerna inte har något som helst bekymmer med att 
kommunen använder skattemedel för att konkurrera med befintligt näringsliv 
men det bekymrar oss Socialdemokrater. 


Beslutsunderlag 
Fråga från Mette H Johansson (L) 


Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 17 Fråga till kommunstyrelsens ordförande från 
Kerstin Karlsson (L) om att öppna 
rehabbassängen under tiden som Strömstad 
Badanstalt stänger sin för reparation 


Ärende: KS/2023-0211 


Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 


Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Karlsson (L) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Kent 
Hansson (S):  


En dryg vecka återstår tills bassängen i Strömstads Badhus stängs för en 
efterlängtad och nödvändig reparation. Nackdelen är att såväl folkhälsa som 
simundervisning blir lidande under de tre månader som arbetet beräknas ta. 


Men egentligen är problemet redan löst. Strömstads kommun äger ytterligare en 
bassäng, som kan erbjuda både friskvård och simundervisning med hjälp av 
personal från badhuset. Det enda som krävs är att sätta på varmvattnet. 


Kommunen har förvisso vänt sig till regionen med en from men förmodligen 
utsiktslös förhoppning om hjälp med att öppna ”rehabbassängen”. För det första 
har regionen lika knapert ställt som kommunen, för det andra driver inte regionen 
rehabbassänger och för det tredje är det inte en rehabbassäng det handlar om 
här. Det handlar om en tillfällig ersättning för simhallen. Det handlar om en 
kommunägd bassäng som bara väntar på varmvatten. 


Min fråga till Kent Hansson är varför det inte finns möjlighet till detta åtminstone 
fram till sommaren för att dels trygga simundervisningen dels erbjuda de 
medborgare som varje vecka tränar i simbassängen ett alternativ. Detta handlar 
om friskvård och folkhälsa ur ett mänskligt och möjligt perspektiv. 


Kent Hansson (S) svarar: Rehabbassängen har varit ett bra och välkommet 
alternativ för den som har behov av träning och rehab i varmt vatten. Bassängen 
stängdes 1 november förra året, när regionen drog in stödet för verksamheten - 
detta var i samband med att avtalet med den tidigare verksamhetsutövaren 
avslutades.   


Bassängen i sig är en fin anläggning men den har sina begränsningar, speciellt när 
det gäller måtten. Framför allt djupet är inte anpassat för simundervisning, som 
då i vart fall teoretiskt kan påverka den undervisningen. De uppgifter som lämnats 
av badanstalten är att målen om simkunnighet kommer nås ändå, genom ett 
intensifieringsarbete nu innan bassängen stängs. När det gäller längden på 
bassängen är den inte ändamålsenlig för den delen av allmänheten som bedriver 
aktiv simning. För den del av allmänheten som vill bada i varmt vatten men inte 
bryr sig om djup eller längd på bassängen hade rehabbassängen kanske varit ett 
alternativ, men då endast för en mindre grupp ur allmänheten. Då detta en dyr 
lösning för ett fåtal.  
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Det finns möjlighet att bedriva friskvård på det sätt som beskrivs, men det 
behöver i så fall finansieras. Du nämnde själv att regionen har det lika knapert 
som kommunen och vi behöver vrida och vända på de pengar som finns.  


Kerstin Karlsson (L): För det första talar vi inte om en rehabbassäng, utan en något 
mindre bassäng än den som finns i badhuset, som skulle kunna tjäna ett gott syfte 
för en del användare, givetvis inte för tävlingssimning eller hopp ifrån kanten, 
men det går att simma i bassängen och det finns små barn som behöver 
underhållas med simning och simträning. Sedan är det väl så att om man inte 
behöver ha vatten i badhuset så kan man väl ha vattnet här i stället och värma 
det? Dessutom en mindre mängd. Vissa i personalen på badhuset, har jag förstått, 
hade tyckt det vore trevligt att vara där och utveckla verksamheten.    


Kent Hansson (S): Det kanske finns de som hade tyckt det vore trevligt, men här 
handlar det om ett fåtal månader, sedan är badanstaltens bassäng åter öppen. 
Vattnet i den vanliga bassängen är visserligen borta, men det betyder ju inte att 
kostnaden inte finns kvar - vi har en hyra för den bassängen - men du kanske har 
ett förslag på hur vi skulle kunna finansiera en öppning av rehabbassängen?  


Kerstin Karlsson (L): Vi har väl hyra även för rehabbassängen och det här vattnet, 
det tycker jag inte skulle spela någon roll om man värmer upp det på ena eller 
andra stället. Och när det gäller personalen, kan du berätta för oss vad de ska göra 
under tiden bassängen är stängd?  


Kent Hansson (S): Anläggningen är ju inte stängd, den pågår för fullt  


Beslutsunderlag 
Fråga från Kerstin Karlsson 


Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 18 Fråga till kommunstyrelsens ordförande från 
Tore Lomgård (C) om förestående muddringar 
i Norge KS/2023-0221 


Ärende: KS/2023-0221 


Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 


Sammanfattning av ärendet 
Tore Lomgård (C) har kommit in med en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Kent Hansson (S).  


Han uppger: I Strömstads Tidning kunde vi förra torsdagen läsa om förestående 
muddring i Borg Hamn utanför Fredrikstad, med åtföljande dumpning av 
muddermassor i Hvaler skärgård. I jordlagren vid Glommaälvens mynning finns 
betydande förekomster av ett flertal miljöskadliga ämnen, bland annat från 
dokumenterade utsläpp av cirka 70 ton kvicksilver under en fyrtioårsperiod, 
mellan 1947 och 1987. Dessa planer har också bland annat uppmärksammats av 
Halden Arbeiderblad, och ett fackeltåg genomfördes genom Halden här om 
veckan för att uppmärksamma detta. 


En annan företeelse som starkt kommer att påverka vår kommuns kust är den 
tänkta sprängningen av en fjordklack i Idefjorden som är förutsättningen för att 
fartyg med större lastkapacitet, än vad som i dag är möjligt, skall kunna komma in 
i fjorden. 


Dessa frågor berör en avvägning mellan näringslivets efterfrågan för en 
effektivare godshantering etc. mot den påverkan på miljön för allt liv på land och i 
hav detta kan medföra.  


Upplever du att du, som Kommunstyrelsens ordförande, är tillräckligt involverad i 
nämnda ärenden? 


Kent Hansson svarar: Frågan har ett stort allmänintresse och jag bad som Mats sa 
om lite extra tid för att besvara den så att jag kan utveckla. Jag kan till att börja 
med svara på din fråga, och det är klart att det naturligtvis är svårt att svara på om 
man är tillräckligt involverad, men kommunledningen är engagerad i frågan och vi 
har regelbunden kontakt med länsstyrelsen och vår egen miljöavdelning.  


De planerade åtgärderna både i Borgs hamn och i Idefjorden kan riskera att 
medföra gränsöverskridande miljöeffekter. Därför är det särskilt viktigt att vi är 
uppdaterade kring vad som är på gång. Strömstad kommun bevakar vilka åtgärder 
som planeras och säkerställer att andra myndigheter har samma information och 
att de reagerar.  


När det gäller statusen kring Borgs hamn så ägde ett informationsmöte rum nu i 
början av mars. Mötet tillkom efter önskemål från Strömstads kommun och andra 
berörda svenska myndigheter. Medverkande vid mötet var representanter för 
Strömstads kommun, Kosterhavets nationalpark, länsstyrelsen, Naturvårdsverket, 
Havs- och vattenmyndigheten, norska Kystverket och norska Miljödirektoratet och 
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den norska miljökonsulten NGI. Den återkopplingen jag fått från det mötet var att 
svenska myndigheter hade ett antal frågor kring genomförandet, rörande 
miljökontroll och delaktighet. De svar som lämnades upplevdes som betryggande 
och att Kystverket har en bra och hållbar plan. Kystverket redogjorde för nuläge 
och situationen framöver. Det har gjorts många undersökningar och simuleringar 
under de 20 år som utredningarna har pågått. Nu senast har en provmuddring 
genomförts. 


Ambitionen är att påbörja arbetet kommande höst och beräknas vara färdigt 
under 2025.  


En springande punkt är att Halden kommun inte längre ska deponera där det 
tidigare var bestämt. Föroreningarna är graderade i en femgradig skala, där de två 
mest förorenade massorna ska deponeras på land och det har Halden nu vänt sig 
emot. Kommer man inte överens kommer projektstarten försenas.  


Kystverket har lovat att fortlöpande hålla oss och andra berörda myndigheter 
informerade och innan projektet startas kommer nya informationsmöten att 
hållas. 


När det gäller statusen för planerna i Idefjorden har Kystverket i slutet av 
december 2022 informerat berörda kommuner och myndigheter om önskvärda 
åtgärder i farleden. Den ena är att förbättra markeringen i farleden både på land 
och i vatten. Markeringarna behöver genomföras både på svensk och norsk sida 
om gränsen och anses vara en mycket viktig åtgärd för att öka säkerheten vid 
inseglingen till Halden. Den andra åtgärden man önskar genomföra är en 
undersökning i farleden för att utreda miljökonsekvenserna av en fördjupning av 
leden.  


Förbättring av markering kan genomföras oavhängigt av en fördjupning av 
farleden men kräver samarbete med svenska myndigheter. När det gäller 
planerna på fördjupningen i Idefjorden så hade vi så sent som för en månad sedan 
ett möte med Haldens kommun, statsförvaltaren i Oslo och Viken och företrädare 
för länsstyrelsen med landshövdingen i spetsen. Haldens kommun vill undersöka 
möjligheten till en fördjupning av farleden i Idefjorden. Det finns ett antal trösklar 
som sticker upp från botten som utgör ett hinder för större båtar, vilket i sin tur 
hindrar utvecklingen i regionen. 


Både Nexans och Norska Skog önskar att större och mer djupgående båtar kan 
trafikera fjorden. På det här mötet framkom det tydligt att varken 
statsförvaltaren, Haldens kommun eller något av företagen vill medverka till 
åtgärder i fjorden som leder till att miljön försämras. Det man tycker är att det 
finns mycket förutfattade meningar om vilka åtgärder som påverkar miljön och 
många har starka åsikter utan att ha insikt och för att komma vidare föreslås en 
gemensam miljökonsekvensutredning där både norska och svenska myndigheter 
deltar. 


Du nämnde i din fråga "sprängning av en fjordklack" och det är det man har hört 
genom alla tider, men det man vill är, det finns lite mer sofistikerade metoder, att 
såga av topparna på trösklarna. Det är alltså inte aktuellt att spränga.  
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Att åtgärda trösklarna i Idefjorden är en åtgärd som Strömstad kommun varit 
emot under lång tid. Många av oss kommer ihåg hur statusen var på Idefjorden i 
slutet av 70-talet, början av 80-talet - fjorden var då helt död med badförbud till 
följd av föroreningar från pappersindustrin i Halden. Sedan dess har mycket 
positivt hänt med vattenkvalitén i Idefjorden. Strängare miljökrav på industrin 
gjorde att fjorden snabbt återhämtade sig och fisken återvände. Idag är joden en 
levande fjord, föroreningarna från förr i tiden ligger idag på Idefjordens botten 
och det finns en rädsla för att dessa föroreningar påverkas av ändrade strömmar 
om man gör något med trösklarna. Av den anledningen är det positivt om norska 
och svenska myndigheter tillsammans står bakom en miljökonsekvensutredning 
som kan ge svar på vilka konsekvenser olika åtgärder i fjorden ger. 


Tore Lomgård: Du har nog redan delvis svarat på min nästa fråga. Det här är ju 
saker och företeelser som påverkar mer än gränsregionen, det påverkar såväl 
Sverige som Norge på riksnivå. Upplever du att svenska myndigheter och organ är 
tillräckligt involverade och att de frågeställningar som tas upp beaktas?  


Kent Hansson: Ja, det upplever jag. Så fort vi får meddelanden från Kystverket och 
norska myndigheter när något är på gång, så kontaktar jag länsstyrelsen, som är 
vår förlängda arm i det här. Och de i sin tur kontaktar Havs- och 
vattenmyndigheten, Naturvårdsverk och annat, så jag tycker att de verkligen är på 
den här frågan och det visar om inte annat det här mötet i början av mars, med 
många svenska myndigheter på plats. Så jag upplever att man tar det här på fullt 
allvar.  


  


  


  


       


Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 19 Avsägelse som begravningsombud från Roy 
Andersson (S) 


Ärende: KS/2023-0142 


Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Roy Anderssons avsägelse från uppdraget Begravningsombud. 


att nominera Helene Andersson Novela (S) till nytt begravningsombud. 


Sammanfattning av ärendet 
Roy Andersson (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som 
begravningsombud. 


Beslutsunderlag 
Avsägelse 


Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) föreslår att Helene Andersson Novela (S) nomineras till nytt 
begravingsombud. 


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Roy Anderssons 
avsägelse samt besluta enligt Kent Hanssons förslag och finner att så sker. 


Beslutet skickas till 
Roy Andersson  
Helene Andersson Novela 
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län; vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Diariet 
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KF § 20 Avsägelse som ersättare i Socialnämnden från 
Ibrahim Cileson (KD) samt val av ny ersättare 


Ärende: KS/2023-0190 


Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Ibrahim Cilesons (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 


att utse Simon Pudak (KD) till ny ersättare i socialnämnden. 


Sammanfattning av ärendet 
Ibrahim Cileson (KD) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Socialnämnden. 


Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Ekström (KD) föreslår att Simon Pudak (KD) utses till ny ersättare i 
socialnämnden. 


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Ibrahim Cilesons 
avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden samt besluta enligt 
Andreas Ekströms förslag och finner att så sker 


Beslutet skickas till 
Ibrahim Cileson  
Simon Pudak 
HR-avdelningen 
SN Diarie 
KS Diarie 
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KF § 21 Avsägelse som gruppledare från Sonia 
Kamrani (FI) samt val av ny gruppledare 


Ärende: KS/2023-0206 


Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Sonia Kamranis avsägelse från uppdraget som gruppledare för 
Feministiskt Initiativ. 


att utse Marielle Alvdal till ny gruppledare för Feministiskt Initiativ. 


Sammanfattning av ärendet 
Sonia Kamrani (FI) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som gruppledare för 
Feministiskt Initiativ. 


Förslag till beslut under sammanträdet 
Linda Nordin (FI) föreslår att Marielle Alvdal (FI) utses till ny gruppledare för 
Feministiskt Initiativ. 


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Sonia Kamranis 
avsägelse samt besluta enligt Linda Nordins förslag och finner att så sker. 


Beslutet skickas till 
Sonia Kamrani 
Marielle Alvdal 
HR-avdelningen 
Diariet 
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KF § 22 Avsägelse som gruppledare från Marie 
Edvinsson Kristiansen samt val av ny 
gruppledare 


Ärende: KS/2023-0235 


Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Marie Edvinsson Kristiansens avsägelse från uppdraget som 
gruppledare för Moderaterna (M). 


att utse Jörgen Molin (M) till ny gruppledare för Moderaterna (M). 


Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) har lämnat in en avsägelse från uppdraget 
gruppledare för Moderaterna.  


Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) föreslår att Jörgen Molin (M) utses till ny 
gruppledare för Moderaterna.  


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Marie Edvinsson 
Kristiansens avsägelse samt besluta enligt den senares förslag och finner att så 
sker 
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KF § 23 Motion om it-säkerhet och lösenord från 
Liberalerna 


Ärende: KS/2023-0133 


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


Sammanfattning av ärendet 
Mette H Johansson, Lars Tysklind och Kerstin Karlsson, Liberalerna har inkommit 
med en motion där de uppger: 


I Strömstads kommun finns ett dokument med instruktioner för 
informationssäkerhet. Dokumentet antogs 2018-04-12 av kommunstyrelsen. 
Kommunens informationssäkerhetsarbete ska skydda mot oönskade händelser 
som kan medföra negativa konsekvenser för verksamheten och/eller kommunens 
invånare. 


I instruktionen anges att lösenordet ska innehålla minst åtta tecken varav minst 
en versal, en gemen och en siffra. Det är möjligt att komplettera med 
specialtecken till exempel ! %. Vidare kan man läsa att det ska vara ett lösenord 
man kommer ihåg så att man slipper skriva ner det. 


Det står inte i dokumentet, men kommunen kräver att man byter lösenord var 
120:e dag. 


Många av kommunens anställda, till exempel inom vården och skolan loggar in 
från flera olika datorer under en vecka och har därför stort behov av att komma 
ihåg sitt lösenord. Forskning visar att när man ofta blir ombedd att byta lösenord 
då ökar risken för att man skriver upp lösenordet. 


Forskning visar också att det kan räcka med enstaka timmar för att knäcka ett 
lösenord som består av 8-10 tecken. Lösenord som är 11-13 tecken kan ta 
månader till år att knäcka medan det kan ta ett årtionde att knäcka ett lösenord 
som består av 14-16 tecken. 


Liberalerna föreslår att tipsen för ett bra lösenord uppdateras enligt följande: 


För att skapa ett starkt lösenord som är lätt att komma ihåg formulerar man en 
mening med en kombination av VERSALER, gemena, siffror och specialtecken till 
exempel:  


LiberalernasForslagNr01! Denna mening kompletteras sedan med en bokstav 
beroende på inloggningssida. Vid inloggning på till exempel www.stromstad.se 
läggs första bokstaven i webbadressen till (S), antigen först eller sist exempelvis 
SLiberalernasForslagNr01! Vid inloggning på till exempel 
www.Liberalerna.se  kompletteras lösenordet med L: LLiberalernasForslagNr01! 
På detta sätt erhålls unika lösenord överallt på internet samtidigt som det är lätt 
att komma ihåg. 


De yrkar att Strömstads kommuns policy gällande informationssäkerhet 
uppdateras enligt följande: 
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• Krav på minst 16 tecken i lösenorden. 
• Att lösenord endast ska bytas om misstanke finns att det har läckt ut. 
• Att texten om tips för bra lösenord uppdateras med beskrivning som 


innehåller andemeningen av sista stycket i detta förslag. 


  


Beslutsunderlag 
Motionen 


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


Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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KF § 24 Motion om att öppna bassängen på Pilen 5 
under renoveringen av badhuset från 
Centerpartiet 


Ärende: KS/2023-0187 


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


Sammanfattning av ärendet 
Andreas Hansson och Åsa Torstensson, Centerpartiet, har inkommit med en 
motion där de förslår att bassängen i Pilen 5 öppnas för allmänheten under 
renoveringen av bassängen i badhuset. 


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


Förslag till beslut under sammanträdet 
Jörgen Molin (M) yrkar att motionen remitteras även till Strömstadslokaler.   


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med presidiets 
förslag med tillägg till av Jörgen Molins (M) yrkande om att remittera motionen 
även till Strömstadslokaler och finner att så sker.    


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Strömstadslokaler 
Diariet 
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KF § 25 Motion - Friskvårdssatsning om 
klimakteriehälsa 


Ärende: KS/2023-0202 


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


Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal, Joar Alvdal och Sonia Kamrani, Feministiskt Initiativ har inkommit 
med en motion där de uppger: 


Hormonella förändringar i samband med förklimakteriet och klimakteriet 
påverkar många kvinnor i åldern 40-60 år. Symtomen - som kan vara både 
psykiska och fysiska - varierar, men påverkar för många kvinnor det allmänna 
välbefinnandet. Klimakteriet handlar nämligen inte bara om att man menstruerar 
för sista gången. Värmevallningar, svettningar, hjärtklappning, sömnsvårigheter, 
nedstämdhet, ångest, huvudvärk, yrsel, återkommande urinvägsinfektioner och 
samlagssmärtor är några av symtomen som kan uppstå. Många av dessa symtom 
påverkar även arbetslivet.  


Generellt finns det en stor okunskap kring tillstånd som drabbar kvinnor i 
samhället och inom vården. Det gäller även klimakteriet. Vi vill ändra på det. Vi är 
övertygade om att en friskvårdssatsning på klimakteriet skulle öka kunskaperna 
bland kommunens personal, många som lider i tysthet skulle få hjälp och det 
allmänna välbefinnandet hos personalen skulle öka. Partille kommun har nyligen 
genomfört en sådan satsning med fantastiskt resultat! 


Med hänvisning till ovanstående yrkar de: 


1. att kommunen utreder möjligheten att genomföra en satsning på 
klimakteriehälsa. Detta exempelvis genom att utreda möjligheten till en eller 
flera storföreläsningar för kvinnliga medarbetare i åldern 40-60 år, genom att 
man utreder möjligheten att erbjuda muntlig eller skriftlig 
klimakterierådgivning med snabb lotsning till vården för den som vill och 
behöver, samt genom att man utreder möjligheten att genomföra dessa 
moment på betald arbetstid.  


2. att Strömstads kommun genomför en friskvårdssatsning för klimakteriehälsa 
enligt vissa eller samtliga ovanstående förslag; eller genom ytterligare andra 
åtgärder. 


Beslutsunderlag 
Motionen 


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


Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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Diariet 
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KF § 26 Svar på - Motion om semestertia från 
Vänsterpartiet 


Ärende: KS/2020-0099 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. att avslå motionen med motiveringen att avsättning till fond via påslag på 


kommunens taxor och avgifter i nuläget inte är förenligt med gällande 
lagstiftning. 


2. att hänvisa till prövning av motionens intention inom ramen för det lokala 
näringslivets och kommunens samarbete kring platsutveckling. 


Beslutsmotivering 
I en motion från Vänsterpartiet anges att modellen med en så kallad 
”semestertia” har varit framgångsrik i andra kommuner. Ett sådan påslag skulle 
kunna medfinansiera kostnader för utökad samhällsservice till följd av ett stort 
antal besökare sommartid. Kommunen kan dock inte besluta över avgifter för 
hotellövernattning. Förslaget bedöms hellre i nuläget inte vara genomförbart 
inom det kommunala avgifts- och taxekollektivet. Kontakt har tagits SKR som 
bekräftar att det saknas lagstöd för att ta ut en avgift enligt motionens förslag. 
Det skulle betraktas som en otillåten beskattning. Modellen kan dock vara 
intressant att pröva på frivillig väg inom ramen för pågående samarbete för 
platsutveckling med det lokala näringslivet varför motionen föreslås lämnas dit.  


Sammanfattning av ärendet 
Lars-Åke Karlgren, Vänsterpartiet, har inkommit med en motion där han föreslår 
att kommunen beslutar om en "semestertia", det vill säga en avgift på 10 kronor 
per person per natt för alla som övernattar på hotell eller andra 
turistanläggningar. De tänker att pengarna samlas i en ”semesterfond”. Ansvarig 
för fonden föreslås vara kommunstyrelsen och ansökningar ska då lämnas dit. 
Avsikten är att utveckla turismen och minska turismens merkostnader utan att 
belasta Strömstads skattebetalare. 


Efter inhämtande av kunskap om rättsläget via jurist vid SKR föreslås motionen 
avslås. Tankar kring hur en modell med ”semestertia” skulle kunna utvecklas inom 
hotell- och restaurangbranschen kan bli aktuell att diskutera med det lokala 
näringslivet. Pågående samarbete för platsutveckling ger en bra plattform varför 
motionen föreslås avslås. Detta svar lämnas till näringslivsfunktionen för vidare 
utredning inom ramen för samarbetet. 


Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 19 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-01-25 § 25 


Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 51 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. att avslå motionen med motiveringen att avsättning till fond via påslag på 


kommunens taxor och avgifter i nuläget inte är förenligt med gällande 
lagstiftning. 


2. att hänvisa till prövning av motionens intention inom ramen för det lokala 
näringslivets och kommunens samarbete kring platsutveckling. 


Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (Mp) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens och Andreas Nikkinens (Mp) förslag och finner att så sker.  


Beslutet skickas till 
Diariet 
Motionären  
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KF § 27 Svar på - Motion om att etablera återbruk av 
byggmaterial i Strömstad från Miljöpartiet 


Ärende: KS/2021-0265 


Kommunfullmäktiges beslut 
att avslå motionen om att Strömstads kommun etablerar ett återbruk för 
byggmaterial. 


Beslutsmotivering 
Förutsättningarna för att etablera återbruk av byggmaterial i Strömstad behöver 
utredas. 


Tekniska förvaltningen har inte resurserna att genomföra en sådan utredning. 
Införande av matavfallinsamling pågår och ska vara genomförd senast 2023. 


Reservationer och särskilda uttalanden 
Miljöpartiet (MP), Centerpartiet (C) och Feministiskt Initiativ (FI) reserverar sig 
mot beslutet.  


Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet, har inkommit med en motion där han uppger att vid 
varje byggprojekt, stora som små, uppstår rivnings- och restmaterial. En stor del 
av detta lämnas idag in till återvinningscentralen och bränns eller läggs på deponi. 
En mycket liten del återanvänds trots att det är fullt möjligt. Han föreslår att 
Strömstad kommun etablerar ett återbruk för byggmaterial. 


Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-22 § 48 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-18 § 146 att uppdra åt 
kommundirektören att bereda motionen och inkomma med förslag. 
Kommundirektören anser att motionen bör remitteras till Tekniska nämnden. 


Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 52 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 2023-01-11 § 8 
Tekniska nämndens beslut 2022-11-22 § 104 
Tjänsteskrivelse 2022-10-17 av förvaltningschef Roland Kindslätt 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-22 § 48 
Motionen 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionen om att Strömstads kommun etablerar ett återbruk för 
byggmaterial. 


Förslag till beslut under sammanträdet 
Per Midtvedt (MP), med instämmande från Anna-Lena Carlsson (C), Marielle 
Alvdal (FI) och Lars Tysklind (L), yrkar på bifall för motionen.  
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Kent Hansson (S) yrkar på bifall för kommunstyrelsens förslag.  


Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Per 
Midtvedts förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 


Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. 
Ja-röst för  
presidiets förslag och Nej-röst för Per Midtvedts förslag. 


Omröstningsresultat 
Med 29 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 10 nej-röster för Per 
Midtvedts förslag beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 


Strömstads kommun Omröstningsprotokoll 


Kommunfullmäktige 2023-03-23 


Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 


1 Kent Hansson S       X     


2 Mattias Gustafsson SD       X     


3 Marie Edvinsson Kristiansen M       X     


4 Besnik Obërtinca S       X     


5 Andreas Hansson C   Anna-Lena Carlsson C   X   


6 Lars Tysklind L         X   


7 Anders Ekström KD       X     


8 Sven Nilsson SD       X     


9 Lena Martinsson S       X     


10 Ola Persson M   Mikael Nabrink M X     


11 Stellan Nilsson V       X     


12 Pia Tysklind S   Olle Westling S X     


13 Anders Karlsson MP   Per Midtvedt MP   X   


14 Marielle Alvdal FI         X   


15 Fredrik Eriksson SD       X     


16 Emmelie Stackegård Hansen M       X     


17 Mats Granberg S       X     


18 Åsa Torstensson C         X   


19 Mette H Johansson L         X   
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20 Eugenia Eriksson SD       X     


21 Ligia Morales Ahlgren S       X     


22 Rose-Marie Fagerberg KD       X     


23 Oscar Russberg M   Peter Johansson M X     


24 Bengt Simonsson Fröjd S       X     


25 John Johansson SD       X     


26 Marie Rask S   Petra Hedström S X     


27 Tore Lomgård C         X   


28 Patric Larsson M       X     


29 Kerstin Eriksson V       X     


30 Kerstin Karlsson L         X   


31 Johannes Hultin S       X     


32 Karin Lindeqvist SD       X     


33 
Marlene Esbjörnsdotter 
Midtvedt 


MP   Andreas Nikkinen MP   X   


34 Joar Alvdal FI   Linda Nordin FI   X   


35 Jörgen Molin M       X     


36 Helene Andersson Novela S       X     


37 
Andreas Friedemann 
Hildebrand 


KD       X     


38 Morgan Gustafsson SD       X     


39 Leif Andersson S   Lena Sundberg S X     


  


  


Beslutet skickas till 
Diariet 
Motionären 
Tekniska nämnden 
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KF § 28 Svar på - Motion om central badplats från 
Miljöpartiet  


Ärende: KS/2021-0484 


Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla motionen i enlighet med tekniska nämndens yttrande;  


att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en 
central badplats i Strömsvattnet vid Kärleksudden samt undersöka möjligheten att 
utveckla Kallbadhuset som central badplats. 


Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet motionerat om en central badplats. I motionen yrkas att: 


1. Strömstads kommun påbörjar arbetet med en central badplats som passar 
olika åldrar och är handikappvänlig. 


2. Strömstadsborna får vara delaktiga i utformningen av en ny badplats. 
3. Kallbadhusets öppettider utökas kvällstid. 


Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-14 att remittera motionen till Tekniska 
nämnden och Strömstads badanstalt för yttrande och förslag till beslut. Yttrande 
från Strömstads badanstalt avs utökade öppettider vid kallbadhuset har inte 
inkommit, men då planen är att flytta verksamheten till tekniska nämnden kan 
att-satsen anses möjlig att bifalla genom överlämning till tekniska nämnden att 
hantera i planering av verksamheten.  


Tekniska nämndens yttrande ger förslaget att bifalla motionen och att om 
kommunfullmäktige så önskar, ge tekniska förvaltningen i uppdrag att undersöka 
förutsättningarna för en central badplats i Strömsvattnet vid Kärleksudden samt 
att undersöka möjligheten att utveckla Kallbadhuset som central badplats. 


Tekniska förvaltningen konstaterar att en liknande motion från Liberalerna 
angående en central badplats utanför Laholmen (2020). Placeringen vid Laholmen 
bedömdes dock som olämplig på grund av att platsen återfinns: 


1. intill ett lugnt centrumnära flaneringsstråk. 
2. är svår att utforma säkert med hänsyn till den intensiva båttrafiken. 
3. är utsatt för vattenströmmar som medför behov av kostsamma anordningar 


för att skydda en anlagd sandstrand från erosion.  


Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-14 § 104 
Tjänsteskrivelse 2022-02-16 av hamnchef Niclas Samuelsson 
Tekniska nämndens beslut 2022-09-27 § 81 
Tjänsteskrivelse 2022-12-05 av kommunikationschef Maria Kvarnbäck 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 2023-01-11 § 7 
Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 53 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionen i enlighet med tekniska nämndens yttrande;  


att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en 
central badplats i Strömsvattnet vid Kärleksudden samt undersöka möjligheten att 
utveckla Kallbadhuset som central badplats. 


Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag, med yrkande om bifall av Andreas Nikkinen (MP), och finner att så sker. 


Beslutet skickas till 
Diariet 
Motionären 
Tekniska förvaltningen 
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KF § 29 Svar på - Motion om hyrcyklar från 
Miljöpartiet 


Ärende: KS/2021-0600 


Kommunfullmäktiges beslut 
att avslå den delen av yrkandet som gäller införandet av ett kommunalt 
hyrcykelsystem. 


att avslå den delen av yrkandet att det skall initierats som ett projekt med 
cykeluthyrning med olika alternativa system för betalning. 


att avslå den delen av yrkandet att projektet utvärderas efter två år. 


att avslå den delen av yrkandet att man inför ett permanent hyrcykelsystem efter 
den modell som gett mest positiva resultat. 


Beslutsmotivering 
Strömstads kommun har i dagsläget inga resurser att bedriva 
cykeluthyrningsverksamhet i egen regi. 


I cykelplanen som beskrivs hur vi skall bygga ut våra cykelvägar och var det finns 
målpunkter för våra cyklister. 


Dessa målpunkter kan vara aktuella att utöka cykelparkeringar på. 


Ambitionen är att ge privata aktörer inom hyrcykelverksamhet förutsättningar att 
etablera sig i kommunen om intresse finns liknade det som gjorts för 
elbilsladdningsaktörer. 


Vid en snabb överblick om vad det finns för alternativ till cykeluthyrning i 
kommunen så finner man att i princip alla boendeanläggningar har ett 
hyrcykelalternativ, så som Lagunen, First Camp, Seläter Camping, Strömstad Spa 
och Daftö Resort. Så det kan inte falla under den kommunala kompetensen att 
bedriva egen hyrcykelalternativ när det redan finns så många aktörer i dagsläget 


Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet i Strömstad har inkommit med en motion där man önskar att 
Strömstad kommun börjar med ett cykeluthyrningssystem, och det hänvisas till 
Varberg som har utvecklat ett system för detta. 


Efter samtal med Varbergs kommuns tekniska avdelning så har följande 
information kommit fram. 


De har etablerat ett antal cykelparkeringar på strategiska platser som man låtit 
olika aktörer på cykeluthyrningsmarknaden att nyttja. 


Var aktör har ansökt hos polisen om tillstånd att hyra ut cyklar inom det aktuella 
området som cykelparkeringarna finns tillgängliga. 


Det har beslutats om en taxa för elcyklar och det är per cykel och år. (F.n. 400 kr) 


Kommunen har tagit betalt för antal cyklar som är sökta av aktören. 
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Det har bedrivits en kommunal cykeluthyrning under en period men den är på väg 
att avvecklats eftersom marknaden finns för denna typ verksamhet och därför 
ligger utanför den kommunala kompetensen. 


Miljöpartiet de gröna yrkar: 


Att Strömstad kommun inför ett hyrcykelsystem för allmänheten i centrala 
Strömstad. 


Att cykeluthyrningen ska initieras som ett projekt och att man under projektets 
gång kan prova olika alternativa system för betalning. 


Att projektet utvärderas efter två år. 


Att man inför ett permanent hyrcykelsystem efter den modell som gett mest 
positiva resultat. 


Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 54 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-01-18 § 18 
Tekniska nämndens beslut 2022-12-22 § 115 
Tjänsteskrivelse 2022-11-30 
Motion om hyrcyklar från Miljöpartiet 2021-11-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-16 § 134 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att avslå den delen av yrkandet som gäller införandet av ett kommunalt 
hyrcykelsystem. 


att avslå den delen av yrkandet att det skall initierats som ett projekt med 
cykeluthyrning med olika alternativa system för betalning. 


att avslå den delen av yrkandet att projektet utvärderas efter två år. 


att avslå den delen av yrkandet att man inför ett permanent hyrcykelsystem efter 
den modell som gett mest positiva resultat. 


Förslag till beslut under sammanträdet 
Fredrik Eriksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 


Beslutet skickas till 
Diariet 
Motionären 
Tekniska nämnden 
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KF § 30 Svar på - Motion om att möjliggöra för 
laddning av elbilar via lyktstolpar från 
Centerpartiet 


Ärende: KS/2022-0168 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. att avslå motionen om att snarast möjliggöra för laddning av elbilar via 


kommunens lyktstolpar i centrum då befintlig gatubelysningsanläggning inte 
är anpassad för laddning av elbilar samt att kommunen på annat sätt 
möjliggör för laddning av elfordon i centrum. 


2. att avslå motionen om att i nästa steg även utanför centrum skapa 
laddmöjligheter i lyktstolpar. Till exempel i Skee utanför Lionshov och skola 
då befintlig gatubelysningsanläggning inte är anpassad för laddning av elbilar. 


Beslutsmotivering 
Motionen föreslås avslås med motiveringen att kostnaderna för de åtgärder som 
behövs för att möjliggöra laddning via lyktstolpar bedöms för höga i relation till 
den effekt och de miljövinster som åtgärderna skulle ge. Dessutom är kommunen 
på annat sätt, framgångsrikt delaktig i att göra det möjligt för laddning av elfordon 
på strategiska platser 


Reservationer och särskilda uttalanden 
Per Midtvedt (MP) accepterar avslagen på motionen men informerar om att det 
finns avsikt att återkomma med en omformulerad motion.  


Sammanfattning av ärendet 
Motion om att möjliggöra för laddning av elbilar via lyktstolpar har inkommit från 
Centerpartiet. Frågan är utredd av miljöstrateg, gatuchef och gatutekniker som 
tillsammans rådgjort med experter på området. 


Att ladda elbil via lyktstolpar i Strömstads centrum och i Skee är i dag inte möjligt 
via befintlig gatubelysningsanläggning. För att kunna ladda behövs en 
uppgradering av anläggningen vilket innebär stora investeringar. 
Belysningscentralen behöver bytas, effekten uppgraderas och elkablar behöver 
bytas ut och man behöver ändra från skymningsrelä till konstantström. 


En sådan uppgradering skulle också innebära att de planer och det arbete som 
förvaltningen gör i dag avseende gatubelysningen måste läggas om. I dag arbetar 
förvaltningen för att sänka effekten i anläggningen motsatt till vad som behövs 
om man ska kunna ladda elfordon vi lyktstolparna. Syftet med sänkningen av 
effekten är att spara energi något som görs möjligt nu när gatuarmaturerna byts 
från högtrycksnatrium till led. 


Kommunen är på andra sätt delaktig i att möjliggöra laddning av elfordon på 
strategiska platser. Det gör kommunen framgångsrikt idag genom att möjliggöra 
upplåtelse av mark för laddentreprenörer att etablera laddplatser. Kommunen är 
för tillfället väl försedda och fler är på gång. Tesla är etablerade på Strömsvattnets 
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långtidsparkering, Vattenfall finns på Torskholmen och under 2023 kommer Nima 
att etablera sig på Skeppsbroplatsen och vid Oslovägen 


Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 55 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-08 § 41 
Tjänsteskrivelse 2023-02-08 av kommunikationschef Maria Kvarnbäck 
Tekniska nämndens beslut 2023-01-24 § 6 
Tjänsteskrivelse 2022-05-12 av gatuchef Conny Hansson 
Protokoll 2022-03-24, KF §31 
Motion från Tore Lomgård och Andreas Hansson 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. att avslå motionen om att snarast möjliggöra för laddning av elbilar via 


kommunens lyktstolpar i centrum då befintlig gatubelysningsanläggning inte 
är anpassad för laddning av elbilar samt att kommunen på annat sätt 
möjliggör för laddning av elfordon i centrum. 


2. att avslå motionen om att i nästa steg även utanför centrum skapa 
laddmöjligheter i lyktstolpar. Till exempel i Skee utanför Lionshov och skola 
då befintlig gatubelysningsanläggning inte är anpassad för laddning av elbilar. 


Beslutet skickas till 
Diariet 
Motionären 
Tekniska nämnden 
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KF § 31 Styrdokument Krishantering/Civilt försvar 
2023-2026 


Ärende: KS/2022-0314 


Kommunfullmäktiges beslut 
att anta styrdokument Krishantering/Civilt försvar 2023-2026. 


Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har en skyldighet att för varje mandatperiod anta ett styrdokument 
för Krisberedskap/Civilt försvar enligt avtalet mellan Sveriges kommuner och 
regioner och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Dokumentet ska 
fastställas av Kommunfullmäktige och beskriva kommunens arbete med frågorna 
under den innevarande mandatperioden.  


Beslutsunderlag 
Styrdokument Krisberedskap/Civilt försvar 2023-2026 
Tjänsteskrivelse 2023-02-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-15 § 50 


Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 38 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta styrdokument Krishantering/Civilt försvar 2023-2026. 


Beslutet skickas till 
Diariet 
Webmaster 
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KF § 32 Krisledningsplan 2023-2026 


Ärende: KS/2022-0313 


Kommunfullmäktiges beslut 
att fastställa krisledningsplan för extraordinära händelser för 2023-2026. 


Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har i enlighet med överenskommelse mellan Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en 
skyldighet att fastställa en krisledningsplan för extraordinära händelser. 


Detta ska göras senast under första året i varje ny mandatperiod. 


I syfte att synkronisera stabsuppbyggnaden, under en extraordinär händelse, med 
den som numera används av en rad statliga myndigheter, så införs nu detta även i 
kommunerna.  


Samma upplägg kommer även att användas i planen för höjd beredskap och krig. 


Beslutsunderlag 
Krisledningsplan för extraordinära händelser 2023-2026 
Tjänsteskrivelse 2023-01-05 av krisledningssamordnare Peter Dafteryd 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-01 § 36 


Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 35 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att fastställa krisledningsplan för extraordinära händelser för 2023-2026. 


Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag 
Webbmaster 
Diariet 
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KF § 33 Plan för trygghetspunkter 


Ärende: KS/2023-0018 


Kommunfullmäktiges beslut 
att anta Plan för trygghetspunkter. 


Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har sedan ett antal år utsedda trygghetspunkter fördelade i 
kommunens samtliga hemskyddsområden.  


Dessa punkter ska kunna etableras under större samhällsstörningar redan i 
fredstid, men också kunna utgöra noder för information till allmänheten under 
höjd beredskap och krig. Tanken är att de dessutom ska fungera som 
uppsamlingsplatser respektive mottagningsplatser vid storskaliga utrymningar och 
inkvarteringar. 


MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en handbok 
för etablering av trygghetspunkter i kommunerna. Med denna som utgångspunkt 
så har en arbetsgrupp bland kommunerna i Fyrbodal tagit fram en gemensam 
stomplan för Trygghetspunkter. 


Strömstads kommun har därefter lokalanpassat denna till vår geografi och våra 
förutsättningar. 


Beslutsunderlag 
Plan för trygghetspunkter 
Tjänsteskrivelse 2023-01-11 av krisledningssamordnare Peter Dafteryd 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-01 § 37 
Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 36 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta Plan för trygghetspunkter. 


Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige och inte av 
kommunstyrelsen som förslaget anger. 


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget men med 
hans ändring att föreslå kommunfullmäkige besluta och finner att så sker. 


Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag 
Webbmaster 
Diariet 
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KF § 34 Revidering av vatten- och avloppstaxor 2023 


Ärende: KS/2023-0198 


Kommunfullmäktiges beslut 
att anta reviderad vatten och avloppstaxa 2023 att gälla fr o m 2023-04-01. 


Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit till ordförandens vetskap att tekniska förvaltningen har upptäckt 
att vatten- och avloppstaxan för anläggnings- och brukningsavgifter inte blivit 
reviderad i enlighet med tekniska nämndens intention. Felet består i att 
anläggningsavgifter och brukningsavgifter i taxebilagan, Tekniska nämndens taxor 


och avgifter 2023, inte räknats upp med 5,0 procent respektive 8,0 procent för 
2023. Vatten- och avloppstaxan behöver därför omedelbart revideras och antas av 
kommunfullmäktige på nytt.  


Revideringen finns införd i röd text i Tekniska nämndens taxor och avgifter 2023. 


Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut 2023-03-08 av Tekniska nämndens ordförande 
Tjänsteskrivelse 2023-03-07, va-chef Jerry Johansson 
Taxor och avgifter tekniska nämnden 2023, reviderad 
  


Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta reviderad vatten och avloppstaxa 2023 att gälla fr o m 2023-04-01. 


Beslutet skickas till 
Diariet 
Tekniska nämnden 
Webbmaster 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 35 Taxa för sotning och brandskyddskontroll 


Ärende: KS/2023-0090 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. att anta taxa för sotning och brandskyddskontroll  


2. att göra följande tillägg i Miljö- och byggnämndens taxor 2023 under rubriken 
Taxebestämmelser om indexjustering ”Miljö- och byggnämnden får besluta att 
höja avgiftsbeloppet för taxa för sotning och brandskyddskontroll i enlighet SKR:s 
sotningsindex”. 


Sammanfattning av ärendet 
Förslaget till ny taxa kompletterar tidigare beslutad taxebilaga från nämnden. 
Bakgrunden är att kommunen upphandlat ny leverantör, A Hj Skorstensfejeri AB, 
och ny taxa förväxlades med sotningsfrister behöver förslaget om taxa för sotning 
och brandskyddskontroll antas. Enligt 3 kap. 6 § i lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor får kommunen föreskriva om avgift som ska betalas för sotning och 
brandskyddskontroll. Motiv till förslaget framgår därutöver i beslut från Miljö- och 
byggnämnden daterat 20230126. 


Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 45 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-22 § 80 
Tjänsteskrivelse 2023-02-20 av kommunikationschef 
Miljö- och byggnämndens beslut 2023-01-23 § 1 
Tjänsteskrivelse 2023-01-05 av räddningschef 
Förslag till ny taxa för sotning och brandskyddskontroll 


Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
1. att anta taxa för sotning och brandskyddskontroll  


2. att göra följande tillägg i Miljö- och byggnämndens taxor 2023 under rubriken 
Taxebestämmelser om indexjustering ”Miljö- och byggnämnden får besluta att 
höja avgiftsbeloppet för taxa för sotning och brandskyddskontroll i enlighet SKR:s 
sotningsindex”. 


Beslutet skickas till 
Diariet 
Miljö- och byggnämnden 
Webbmaster  
Ekonomiavdelningen 
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KF § 36 Överföring investeringsbudget 2022-2023  


Ärende: KS/2023-0089 


Kommunfullmäktiges beslut 
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 101 819 tkr till 2023 års 
investeringsbudget. 


Sammanfattning av ärendet 
Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 101 819 tkr 
med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2023, att läggas som 
tilläggsbudget till 2023 års investeringsbudget.  


mnkr 
  


2022-2023 


Kommunstyrelsen 2,600 


Socialnämnden 1,275 


Barn- och utbildningsnämnden 1,904 


Miljö- och byggnämnden 2,461 


Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet 42,560 


Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet 51,019 


Totalsumma kommun 101,819 


Under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om 
kommunstyrelsens överföring av medel på 2 600 tkr. 


 
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse controller Malin Holm 2023-02-10 
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2023 samt 
nämndernas och Kommunstyrelsens beslut i frågan. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-22 § 70 


Kommunstyrelsens beslut 2023-03-01 § 66 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 101 819 tkr till 2023 års 
investeringsbudget. 


Beslutet skickas till 
Carina Dalenius 
William Lindahl 
Diariet 
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KF § 37 Anmälningsärenden 


Ärende: KS/2023-0236 


Kommunfullmäktiges beslut 
att notera anmälningsärendet till protokollet. 


Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 


1. Tekniska nämndens beslut 2023-01-24 § 5 att anse medborgarförslag om att 
göra om området vid Myrängsvägen till en äng för att främja den biologiska 
mångfalden besvarat, KS/2022-0211 


2. Socialnämndens ej verkställda beslut 2022, KS/2023-0100 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att notera anmälningsärendet till protokollet. 


Beslutet skickas till 
Diariet 





