
Sida: 1 (29) 

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 

Tid och plats 2022-10-20 kl 18.00–18.50, 18:55-19.20, Aulan, Strömstads gymnasium 

Närvarande Se närvarolista 

Justeringens tid och plats 2022-10-25 Kommunledningskontoret 

Paragrafer 101–123 

Sekreterare 
Ulrika Haugland 

Ordförande 
Lars Tysklind § 101-103 Mats Granberg § 104-123 

Justerare 
Lena Martinsson Kerstin Karlsson 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-25 

Datum då anslaget tas ned 2022-11-16 

Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift 
Ulrika Haugland  

Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-10-20 Ärende: KS/2022-0066 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 2 (29) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-10-20 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter Kent Hansson (S) 

Mattias Gustafsson (SD), 2:e vice ordförande 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Besnik Obertinca (S) 
Andreas Hansson (C) 
Lars Tysklind (L) 
Anders Ekström (KD) 
Sven Nilsson (SD) 
Lena Martinsson (S) 
Ola Persson (M) 
Stellan Nilsson (V) 
Pia Tysklind (S) 
Marielle Alvdal (FI) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Emmelie Stackegård Hansen (M) 
Mats Granberg (S), Ordförande 
Åsa Torstensson (C) 
Mette H Johansson (L) 
Eugenia Eriksson (SD) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 
Oscar Russberg (M) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
John Johansson (SD) 
Marie Rask (S) 
Patric Larsson (M) 
Kerstin Karlsson (L) 
Johannes Hultin (S) 
Karin Lindeqvist (SD) 
Joar Alvdal (FI) 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD) 
Morgan Gustafsson (SD) 
Leif Andersson (S) 

Tjänstgörande ersättare Lena Sundberg (S) 
Mikael Nabrink (M) 
Lars Åke Karlgren (V) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Per Midtvedt (MP) 

Övriga närvarande 
Övriga deltagare Mats Brocker, kommundirektör 

Ulrika Haugland, kommunsekreterare  
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KF § 101 Val av ordförande i kommunfullmäktige 
mandatperioden 2022-10-15--2026-10-14 

Ärende: KS/2022-0589 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Mats Granberg (S) till ordförande i kommunfullmäktige mandatperioden 
2022-10-15--2026-10-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ordförande i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2022-10-15 -- 2026-10-14. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) föreslår att Mats Granberg (S) utses till ordförande i 
kommunfullmäktige mandatperioden 2022-10-15--2026-10-14. 

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

Beslutet skickas till 
Mats Granberg 
HR-avdelningen 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 5 (29) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-10-20 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 102 Val av 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 
2022-10-15 -- 2026-10-14 

Ärende: KS/2022-0589 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Jörgen Molin (M) till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2022-10-15 -- 2026-10-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2022-10-15 -- 2026-10-14. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) föreslår att Jörgen Molin (M) utses till 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-10-15 -- 2026-10-14. 

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

Beslutet skickas till 
Jörgen Molin 
HR-avdelningen 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 6 (29) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-10-20 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 103 Val av 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 
2022-10-15 -- 2026-10-14 

Ärende: KS/2022-0589 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Mattias Gustafsson (SD) till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2022-10-15 -- 2026-10-14. 

Protokollsanteckning 
Åsa Torstensson (C), Kerstin Karlsson (L), Mette H Johansson (L) och Marielle 
Alvdal (FI) begär och beviljas protokollsanteckning.  

Marielle Alvdal (FI): Idag stod valet av oppositionens ordförandeplats (val till 2:a 
vice ordförande i Kommunfullmäktige) mellan antingen en kandidat från 
Sverigedemokraterna eller en kandidat från 10-gruppen bestående av 
Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. Skulle 
majoriteten (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna och 
Kristdemokraterna) ha lagt ner sina röster hade 10-gruppens kandidat fått 
platsen, med marginal. Så blev det inte. Idag sörjer vi att fem gånger fler i 
majoriteten lade sina röster på SD än på en kvinna som kämpar för jämställdhet - 
och att resten av majoriteten lät det ske genom att lägga ner sina röster. "The 
only thing necessary for the triumph of evil is for good men - and women - to do 
nothing." 

Åsa Torstensson (C), Kerstin Karlsson (L) och Mette H Johansson (L): 
Undertecknade vill med denna protokollsanteckning förtydliga att de partier,med 
dess kommunfullmäktige ledamöter, som politiskt kommer styra mandatperioden 
2022-2026 avvek från kutym och praxis vid val av andre vice ordförande i 
kommunfullmäktige. Hitintills har partierna och dess ledamöter i 
kommunfullmäktige i samförstånd varit noga med att styrande partier avstår från 
att agera och rösta vid val av företrädare för oppositionen, vars platser hör 
oppositionspartier till. Det är naturligtvis inte godtagbart att styrande majoritet 
bestämmer vem som skall erhålla ett uppdrag som hör oppositionen till att 
hantera. Men vid den slutna omröstningen som skedde, eftersom det var två 
nominerade, så valde majoritetspartierna att agera i eget syfte och aktivt rösta på 
den person de själv önskade ha på uppdraget. 

Denna sedan tidigare kutym och handslag, vid val enligt ovan, mellan partierna 
har nu brutits och undertecknade vill härmed markera det anmärkningsvärda och 
med beklagan konstatera detta agerande från de styrande partierna 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna! 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2022-10-15 -- 2026-10-14. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Hansson (C) föreslår att Marielle Alvdal (FI) utses till 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-10-15 -- 2026-10-14. 

Fredrik Eriksson (SD) föreslår att Mattias Gustafsson (SD) utses till 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-10-15 -- 2026-10-14. 

Beslutsgång 
Eftersom det är personval blir omröstningen sluten. Justerarna till dagens 
protokoll är till lika röstkontrollanter som biträder ordförande vid 
valförrättningen. 
 
 

Omröstningsresultat 
Antalet angivna röster är 39. 
Marielle Alvdal (FI) får 11 röster, Mattias Gustafsson (SD) 12 röster och 16 röster 
är blanka, vilket innebär att kommunfullmäktige har utsett Mattias Gustafsson 
(SD) till 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-10-15 
-- 2026-10-14. 

Beslutet skickas till 
Mattias Gustafsson 
HR-avdelningen 
Diariet 
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KF § 104 Val av valberedning för mandatperioden 
2022-10-15 -- 2026-10-14 

Ärende: KS/2022-0590 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse följande ledamöter och ersättare att utgöra valberedning för 
mandatperioden 2022-10-15 --2026-10-14 
Ledamöter:  
Kent Hansson (S) 
Pia Tysklind (S) 
Marie Edvinsson Kristensson (M) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Margareta Fredriksson (L) 
Anders Ekström (KD) 

Ersättare: 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Lena Sundberg (S) 
Emmelie Stackegård Hansen (M) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Mia Öster (V) 
Bengt Bivrin (MP) 
Linda Nordin (FI) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse 7 ledamöter och 7 ersättare att ingå i 
valberedningen för mandatperioden 2018-10-15 --2022-10-14 enligt fördelning. 
Ordinarie ledamöter: S 2, M 1, SD 1, C 1, L 1, KD 1. 
Ersättare: S 2, M 1, SD 1, V 1, MP 1, Fi 1. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Till ordinarie ledamöter i valberedningen föreslås: Kent Hansson (S), Pia Tysklind 
(S), Marie Edvinsson Kristensson (M), Mattias Gustafsson (SD), Hans-Inge 
Sältenberg (C), Margareta Fredriksson (L) och Anders Ekström (KD). 

Till ersättare i valberedningen föreslås: Bengt Simonsson Fröjd (S), Lena Sundberg 
(S), Emmelie Stackegård Hansen (M), Fredrik Eriksson (SD), Mia Öster (V), Bengt 
Bivrin (MP) och Linda Nordin (FI). 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så 
sker. 

Beslutet skickas till 
Samtliga ordinarie och ersättare  
HR-avdelningen 
Diariet  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 9 (29) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-10-20 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 105 Val av ordförande i valberedning för 
mandatperioden 2022-10-15 -- 2026-10-14 

Ärende: KS/2022-0590 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Kent Hansson till ordförande för Valberedningen för mandatperioden 
2022-10-15 -- 2026-10-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ordförande för Valberedningen för 
mandatperioden 2022-10-15 -- 2026-10-14. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lena Martinsson (S) föreslår att Kent Hansson utses till ordförande för 
Valberedningen för mandatperioden 2022-10-15 -- 2026-10-14. 

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

Beslutet skickas till 
Kent Hansson 
HR-avdelningen 
Diariet 
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KF § 106 Val av vice ordförande i valberedning för 
mandatperioden 2022-10-15 -- 2026-10-14 

Ärende: KS/2022-0590 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Hans-Inge Sältenberg (C) till vice ordförande i  Valberedningen för 
mandatperioden 2022-10-15 -- 2026-10-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse vice ordförande i valberedningen för 
mandatperioden 2022-10-15 -- 2026-10-14. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Hansson (C) föreslår att Hans-Inge Sältenberg (C) utses till vice 
ordförande i Valberedningen för mandatperioden 2022-10-15 -- 2026-10-14. 

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

Beslutet skickas till 
Hans-Inge Sältenberg 
HR-avdelningen 
Diariet 
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KF § 107 Medborgarförslag om åtgärder för 
sommartrafiken på Badhusgatan 

Ärende: KS/2022-0491 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning och beslut.  

Delegation ges till Tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Gustav Hartvigsson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår 

1. att majoriteten av Badhusgatan skall stängas av för personbilstrafik under 
sommarmånaderna. 

2. att resten av Badhusgatan smalnas av, samt 

3. att en del av parkeringarna längst Badhusgatan omvandlas till lastzoner och 
cykelförvaring. 

Beslutsunderlag 
Motion från Gustav Hartvigsson 

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

Delegation ges till Tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Förslagsställaren 
Diariet 
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KF § 108 Medborgarförslag om att 
inackorderingstillägg ska utgå från elev och 
inte skolhuvudman 

Ärende: KS/2022-0525 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Barn- och utbildningsnämnden för beredning 
och beslut. 

Delegation ges till Barn- och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Mariko Carlsson Heie har inkommit med ett medborgarförslag där hon uppger att 
elever som väljer att söka gymnasieutbildning på annan ort, med en skola med 
kommunalt huvudmannaskap är berättigade till inackorderingstillägg medans 
elever som antagit till en friskola står utan detta. Hon föreslår att regelverket 
ändras så att man utgår ifrån eleven och inte vilken skolhuvudman som är 
aktuellt, vilket innebär samma regler för alla som väljer att genomföra sin 
gymnasieutbildning på annan ort. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Mariko Carlsson Heie 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera medborgarförslaget till Barn- och utbildningsnämnden för beredning 
och beslut. 

Delegation ges till Barn- och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet 
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KF § 109 Medborgarförslag om äldre fotografier på 
stadens elskåp 

Ärende: KS/2022-0530 

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

Delegation ges till Kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Helena Palm har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår utsmycka 
elskåp i Strömstads kommun med gamla fotografier. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Helena Palm 

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

Delegation ges till Kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet 
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KF § 110 Medborgarförslag om en förbättrad ställplats 
för turistande husbilar vid Bojar 

Ärende: KS/2022-0538 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning och beslut.  

Delegation ges till Tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Nilsson och Per Olof Lindberg har inkommit med ett medborgarförslag där 
de föreslår att ställplatser för husbilar förbättras i Strömstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Kerstin Nilsson och Per Olof Lindberg 

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

Delegation ges till Tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet 
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KF § 111 Medborgarförslag om utveckling av 
bunkertaket på Laholmen 

Ärende: KS/2022-0568 

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

Delegation ges till Kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Adamsson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår  

1. att byt ut befintligt staket mot ett nytt mera smakfullt. Kanske i gjutjärn för att 
skapa en gedigen känsla. 
2. att bygga någon form av sittplatser i olika nivåer på den plana ytan för att 
utnyttja ytan. På dessa kan strömstadsbor och turister äta sin medhavda mat eller 
ta något att dricka och se ut över havet eller hamnen.  
3. att placera en eller flera stationära kikare längs med staketet. Med dessa kan 
man spana ut över vår vackra skärgård. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Johan Adamsson 

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

Delegation ges till Kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet 
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KF § 112 Medborgarförslag om granittrappa på 
Laholmen 

Ärende: KS/2022-0567 

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

Delegation ges till Kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Adamsson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår ett 
framtagande och placering av en "granittrappa" på Laholmen där stenkrossen, 
vågbrytaren finns idag, till vänster om kallbadhuset. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Johan Adamsson 

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

Delegation ges till Kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet 
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KF § 113 Avsägelse som nämndeman från Leif 
Andersson (S) 

Ärende: KS/2022-0571 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Leif Anderssons avsägelse från uppdraget som nämndeman vid 
Uddevalla tingsrätt 

att utse Jacob Ceder (S) till ny nämndeman vid Uddevalla tingsrätt. 

Sammanfattning av ärendet 
Leif Andersson (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som nämndeman vid 
Uddevalla tingsrätt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lena Martinsson (S) föreslår att Jacob Ceder (S) utses till ny nämndeman vid 
Uddevalla tingsrätt. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Leif Anderssons 
avsägelse och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Lena Martinssons 
förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Leif Andersson 
Jacob Ceder 
Uddevalla tingsrätt 
Diariet 
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KF § 114 Avsägelse från Niclas Andersson (SD) som 
ersättare i Miljö- och byggnämnden  

Ärende: KS/2022-0578 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Niclas Anderssons avsägelse från uppdraget som ersättare i Miljö- 
och byggnämnden 

att utse Stefan Johansson (SD) till ny ersättare i Miljö- och byggnämnden. 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustavsson (SD) föreslår att Stefan Johansson (SD) utses som ny ersättare 
i Miljö- och byggnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Niclas Anderssons 
avsägelse och finner att så sker. 

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

Beslutet skickas till 
Niclas Andersson 
Stefan Johansson 
HR-avdelningen 
Miljö- och byggnämnden; mbn@stromstad.se 
Diariet 
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KF § 115 Begäran om uppgifter om förordnande av 
borgerliga vigselförrättare 2023-2026 

Ärende: KS/2022-0507 

Kommunfullmäktiges beslut 
att föreslå till Länsstyrelsen att nedan angivna personer förordnas som 
vigselförrättare under mandatperioden den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026 

1. Kari Grönn, Feministiskt Initiativ 
2. Anette Andersson, Liberalerna 
3. Sandra Andersson, Liberalerna 
4. Birgitta Laugmo, Liberalerna 
5. Elisabeth Johansson, Centerpartiet 
6. Peter Dafteryd, Centerpartiet 
7. Ingemar Edvardsson, Centerpartiet 
8. Johanna Ekeroth, Socialdemokraterna 
9. Kent Hansson, Socialdemokraterna 
10. Petra Hedström, Socialdemokraterna 
11. Mats Granberg, Socialdemokraterna 
12. Stellan Nilsson, Vänsterparitet 
13. Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt, Miljöpartiet 
14. Mattias Gustafsson, Sverigedemokraterna 
15. Mia Öster, Vänsterpartiet 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen förordnar de vigselförrättare som föreslås av kommunen på tid som 
motsvarar en mandatperiod efter det senaste allmänna valet. Länsstyrelsen har 
anhållit om uppgift på vilka personer som kommunen vill förordna under 
mandatperioden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026 samt en 
kort beskrivning av varför dessa personer anses lämpliga för uppdraget. 
Länsstyrelsen vill ha dessa uppgifter senast den 28 oktober 2022. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att föreslå till Länsstyrelsen att nedan angivna personer förordnas som 
vigselförrättare under mandatperioden den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026 

1. Kari Grönn, Feministiskt Initiativ 
2. Anette Andersson, Liberalerna 
3. Sandra Andersson, Liberalerna 
4. Birgitta Laugmo, Liberalerna 
5. Elisabeth Johansson, Centerpartiet 
6. Peter Dafteryd, Centerpartiet 
7. Ingemar Edvardsson, Centerpartiet 
8. Johanna Ekeroth, Socialdemokraterna 
9. Kent Hansson, Socialdemokraterna 
10. Petra Hedström, Socialdemokraterna 
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11. Mats Granberg, Socialdemokraterna 
12. Stellan Nilsson, Vänsterparitet 
13. Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt, Miljöpartiet 
14. Mattias Gustafsson, Sverigedemokraterna 
15. Mia Öster, Vänsterpartiet 

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

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen; vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Diariet 
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KF § 116 Motion om stöd till Föreningsnavets personal 
ifråga om arbetsledning och 
personaladministration från Oscar Russberg 
(M) 

Ärende: KS/2022-0554 

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

Sammanfattning av ärendet 
Oscar Russberg, Moderaterna, har inkommit med en motion där han föreslår  

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i den utsträckning och på det sätt som visar 
sig nödvändigt och/eller lämpligt ombesörja att Föreningsnavet, via Fritidschefen 
eller på annat sätt, får det stöd ifråga om arbetsledning och 
personaladministration som behövs för den verksamhet som Föreningsnavet 
bedriver. 

Beslutsunderlag 
Motion från Oscar Russberg 

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

Beslutet skickas till 
Motionären 
Diariet 
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KF § 117 Motion om badet på Skurveskär från 
Liberalerna 

Ärende: KS/2022-0572 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Karlsson, Lars Tysklind, Mette Johansson, Sandra Andersson och Paul 
Carlsson, Liberalerna, har inkommit med en motion där de förslår att tekniska 
förvaltningen får i uppdrag att komplettera badplatsen på Skurveskär med fler 
trädäck och trappor. 

Beslutsunderlag 
Motion från Kerstin Karlsson, Lars Tysklind, Mette Johansson, Sandra Andersson 
och Paul Carlsson, Liberalerna 

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

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Motionären 
Diariet 
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KF § 118 Motion om lekplats för hundar från 
Liberalerna 

Ärende: KS/2022-0573 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Karlsson, Lars Tysklind, Mette Johansson, Sandra Andersson och Paul 
Carlsson, Liberalerna, har inkommit med en motion där de föreslår att tekniska 
förvaltningen får i uppdrag att iordningställa en lekplats för hundar på gamla 
rinken i Myren. 

Beslutsunderlag 
Motion från Kerstin Karlsson, Lars Tysklind, Mette Johansson, Sandra Andersson 
och Paul Carlsson, Liberalerna 

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

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Motionären 
Diariet 
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KF § 119 Svar på - Motion om bilfritt från Miljöpartiet 
Ärende: KS/2021-0229 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att avslå motionen i den del av motionen som avser att Skolgatan görs bilfri 

på prov 
2. att avslå motionen i den del av motionen som avser att Skolgatan görs bilfri 

permanent 
3. att motionen anses besvarad i den del av motionen som avser att 

ändringarna sker i samråd med berörda verksamheter. 

Beslutsmotivering 
Skolgatan är belägen norr om Stadsparken och utgör en viktig länk i vårt centrala 
gatunät. Att stänga av gatan skulle innebära att all fordonstrafik skulle belasta 
Södra Hamngatan för att nå de södra delarna av Centrum. Västra Klevgatan och 
Södra Hamngatan har redan idag höga fordonsrörelser. 

Om motionen skulle bifallas är det en självklarhet att samråd skulle ske med 
berörda verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet har inkommit med en motion där de förslår 

att Skolgatan görs bilfri under sommaren 2021, på prov 

att Skolgatan görs bilfri permanent om testet faller väl ut 

att ändringarna sker i samråd med berörda verksamheter 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-28 § 152 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-09-14 § 210 
Tekniska nämndens beslut 2022-06-14 § 55 
Tjänsteskrivelse 2022-05-23 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 § 28 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. att avslå motionen i den del av motionen som avser att Skolgatan görs bilfri 

på prov 
2. att avslå motionen i den del av motionen som avser att Skolgatan görs bilfri 

permanent 
3. att motionen anses besvarad i den del av motionen som avser att 

ändringarna sker i samråd med berörda verksamheter. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Motionären 
Diariet  
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KF § 120 Ansökan om lån - Strömstad Tennisklubb 
Ärende: KS/2022-0448 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att bevilja lån till Strömstad Tennis och Padel klubb (STPK) om 1 850 000 

kronor för att akut reparera taket i tennishallen. Amorteringstiden sätts 
till 20 år och räntan till STIBOR + 1.5%. Amorteringsbefrielse ges för de 
första 12 månaderna 

2. att en underhållsplan ska tas med i avtalet med Tennisklubben 
3. att det årliga anläggningsbidraget ska oavkortat gå till avräkning av lånet. 

Det innebär att inget anläggningsbidrag utbetalas så länge föreningen har 
en skuld till kommunen 

4. att beviljade medel från fonder och stiftelser som föreningen erhåller för 
omläggning av taket ska destineras till omedelbar inbetalning på lånet. 

Sammanfattning av ärendet 
STPK har funnits sedan 1962 och ligger i anslutning till idrottsanläggningen på 
Vallen. Klubbens anläggning består av 3 utebanor, 2 inomhusbanor och en 
padelbana. Dessutom finns det en bollvägg och 2 små minitennisbanor. De 
sistnämnda sattes upp i samarbete med kommunen och är gratis att använda för 
alla intresserade. Klubben har 75 medlemmar (31/12/2021).  

Taket i tennishallen har sedan en tid läckt in vid nederbörd. Efter besiktning av 
bjälkar beslutades att hallen inte längre var säker nog att kunna bedriva 
verksamhet i. Föreningen är i akut behov av att renovera taket för att kunna 
fortsätta bedriva sin verksamhet. 

Ekonomi  

STPK har de tre senaste åren gjort ett positivt resultat på ca 140 000 kr. STPK 
styrelse bedömer att föreningen även framåt kommer att gå med ekonomiskt 
överskott. Sett till föreningens ekonomiska förutsättningar är amortering på 150 
000 kr per år rimligt. 

För STPKs drift och driftsintäkter är det taket i hallen som är akut och för 
närvarande måste hallen hållas stängd och generar därför inga intäkter. 

Efter möten mellan STPK och kommunens fritidschef och ekonomichef har man 
kommit fram till att STPK kan klara att bära ett lån på 1 850 000 kronor med en 
amorteringstid på intill 20 år. Kommunen har begärt att klubben ansöker om stöd 
i fonder och stiftelser för reparationsjobbet och att alla beviljade medel går till 
omedelbar inbetalning på lånet.  

För att klubben ska ha en tillräcklig buffert för påkommande oförutsedda 
kostnader i förbindelse med processen föreslås att det ges 12 månaders 
amorteringsbefrielse.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om lån -mail 
Information om Strömstad Tennis och Padel klubb 
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Tjänsteskrivelsen  
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2022-09-02 § 45 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-28 § 148 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. att bevilja lån till Strömstad Tennis och Padel klubb (STPK) om 1 850 000 

kronor för att akut reparera taket i tennishallen. Amorteringstiden sätts 
till 20 år och räntan till STIBOR + 1.5%. Amorteringsbefrielse ges för de 
första 12 månaderna 

2. att en underhållsplan ska tas med i avtalet med Tennisklubben 
3. att det årliga anläggningsbidraget ska oavkortat gå till avräkning av lånet. 

Det innebär att inget anläggningsbidrag utbetalas så länge föreningen har 
en skuld till kommunen 

4. att beviljade medel från fonder och stiftelser som föreningen erhåller för 
omläggning av taket ska destineras till omedelbar inbetalning på lånet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jörgen Molin (M) yrkar på att ärendet återremitteras till Finansförvaltningen för 
att hitta annan lösning. 

Mats Granberg (S) yrkar på ett tillägg att det årliga anläggningsbidraget ska 
oavkortat gå till avräkning av lånet. Det innebär att inget anläggningsbidrag 
utbetalas så länge föreningen har en skuld till kommunen samt, att beviljade 
medel från fonder och stiftelser som föreningen erhåller för omläggning av taket 
ska destineras till omedelbar inbetalning på lånet. 

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kultur- och 
fritidsutskottets förslag med Mats Granbergs tillägg och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Strömstads tennisklubb 
Diariet 
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KF § 121 Föreskrift om intervall för rengöring och 
brandskyddskontroll 

Ärende: KS/2022-0496 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta föreskrift om intervall för rengöring och brandskyddskontroll samt 
besluta att fristerna ska tillämpas från och med 1 januari år 2023. 

Beslutet fattas med stöd av 3 kap. 1 § i förordning (2003:789) om skydd mot 
olyckor. 

Sammanfattning av ärendet 
Avtal mellan Strömstad kommun och A. Hj. Skorstensfejeri AB börjar att gälla 1 
januari år 2023. I enlighet med förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
behöver kommunen besluta om frister för sotning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-28 § 153 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-09-14 § 211 
Miljö- och byggnämnden 2022-08-25 § 130 
Tjänsteskrivelse 2022-08-03 
Intervall för rengöring och brandskyddskontroll 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta föreskrift om intervall för rengöring och brandskyddskontroll samt 
besluta att fristerna ska tillämpas från och med 1 januari år 2023. 

Beslutet fattas med stöd av 3 kap. 1 § i förordning (2003:789) om skydd mot 
olyckor. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden; mbn@stromstad.se 
Webbmaster 
Diariet 
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KF § 122 Etappmål budget 2023 plan 2024 
Ärende: KS/2022-0145 

Kommunfullmäktiges beslut 
att nu gällande och av kommunfullmäktige beslutade etappmål förlängs och blir 
gällande även för perioden 2023-2024.  

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommuns Vision 2030 är att vara en attraktiv gränsregion och 
mötesplats vid havet. En internationell småstad med livskvalité, natur och 
friluftsliv i världsklass. Till visionen har två långsiktiga mål kopplats. Ett tillväxtmål 
där kommunen siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030 och ett miljömål där 
Strömstad är en fossiloberoende kommun år 2030.  

Inför budgetåret 2021 beslutade kommunfullmäktige om fyra etappmål att gälla 
för perioden 2021-2022. Nämnder och förvaltningar har nu arbetat mot målen i 
drygt ett år och ser positiva trender inom flera områden.  

Som en del av budgetprocessen har nämnder och förvaltningar tillfrågats om 
ändringar av etappmål med beskrivningar av vad, varför och förväntat resultat 
behöver göras. Fyra nämnder har svarat att nu gällande etappmål kan förlängas så 
som de är formulerade, utan ändringar. Tekniska nämnden önskar inte ta ställning 
till etappmålen med respekt till nästkommande nämnd och överlåter till den att 
besluta i ärendet. 

Som ett nästa steg kommer förvaltningarna att arbeta fram styrtal med måltal för 
perioden 2023-2024 som beslutas av kommunfullmäktige i mål och budget för 
2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 22-05-23 
Vision och etappmål 2023-2024 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-25 § 138 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 101 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att nu gällande och av kommunfullmäktige beslutade etappmål förlängs och blir 
gällande även för perioden 2023-2024.  

Beslutet skickas till 
Samtliga controllers 
Samtliga nämnder 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 29 (29) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-10-20 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 123 Anmälningsärenden 
Ärende: KS/2022-0120 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärende: 

1. Tekniska nämndens beslut 2022-08-30 § 71, svar på medborgarförslag om att 
ge kommuninvånarna kontinuerlig information om förvaltningen av 
sjukhusfastigheten Pilen 5, KS/2021-0361 

2. Tekniska nämndens beslut 2022-09-27 § 83, svar på medborgarförslag om 
farthinder på Karlsgatan, KS/2021-0395 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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