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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2021-10-14 
  
Datum då anslaget sätts upp 2010-11-05 Datum då anslaget tas ned 2021-11-29 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulrika Haugland 
  

 

Tid och plats 2021-10-14 kl 18.00–20.45 
 Aulan, Strömstads gymnasium 
Beslutande  
Ledamöter Kent Hansson (S) 

Mattias Gustafsson (SD) 
Åsa Torstensson (C) 
Ronnie Brorsson (S) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Lars Åke Karlgren (V) 
Marie Rask (S) 
Karla Valdivieso (MP) 
Kerstin Karlsson (L) 
Mats Granberg (S) 
Marielle Alvdal (FI) 
Dag Wersén (M), § 95-112 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Morgan Gustafsson (SD) 

Merry Johansson (S) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Mia Öster (V) 
Leif Andersson (S) 
Hans-Robert Hansson (L) 
John Johansson (SD) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Sven Nilsson (SD) 
Lena Sundberg (S) 
Elisabeth Johansson (C) 
Tore Lomgård (C) 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 
Lars Erik Kristiansen (M), § 95-112 

  
Tjänstgörande ersättare Eva Borg (M), § 95-112 

Ola Persson (M) 
Olle Westling (S) 
Besnik Obertinca (S) 
Sandra Andersson (L) 

Claes Nabrink (L) 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD) 
Hanne Bråthen Hjemgård (KD) 
Eugenia Eriksson (SD) 
Gunnel Nordberg Carlsson (SD) 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (24) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2021-10-14  
   
    

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

 

Övriga närvarande  
Ersättare  
  
Övriga deltagare Gudrun Emilsdottir, förbundschef Samordningsförbundet Väst, § 96 

Anders Paulsson, vice ordförande Samordningsförbundet Väst, § 96 
Ulrika Haugland, kommunsekreterare 
Mats Brocker, kommundirektören, § 113 
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 KS/2021-0268 

KF § 95 Ändring av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att lägga till frågan till föredragningslistan och ta upp den efter 
anmälningsärendena. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande uppger att det kommit in en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
från Tore Lomgård (C) och föreslår att frågan läggs till föredragningslistan och tas 
upp efter anmälningsärendena. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan behandla frågan på det sättet 
och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0108 

KF § 96 Besök av Samordningsförbundet Väst 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Gudrun Emilsdottir, förbundschef och Anders Paulsson, vice ordförande i 
Samordningsförbundet Väst, redogör för Samordningsförbundets uppdrag, 
organisation och insatser. Gudrun Emilsdottir berättar även om två lyckade 
insatser. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0501 

KF § 97 Avsägelse som revisor från Madeleine 
Duckman Nicholls (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Madeleine Duckman Nicholls avsägelse från uppdraget som revisor 
vid Strömstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Madeleine Duckman Nicholls (C) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som 
revisor vid Strömstads kommun. 

Beslutet skickas till 
Madeleine Duckman Nicholls 
HR-avdelningen 
Revisorernas ordförande Ingemar Nordström 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (24) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2021-10-14  
   
    

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

 

 

 KS/2021-0501 

KF § 98 Val av ny revisor 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Bo Tångefjord (C) till ny revisor för Strömstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny revisor efter Madeleine Duckman Nicholls (C) 
som har avsagt sig uppdraget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) föreslår att Bo Tångefjord (C) utses till ny revisor för 
Strömstads kommun 

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

Beslutet skickas till 
Bo Tångefjord 
HR-avdelningen 
Revisorernas ordförande Ingemar Nordström 
Diariet  
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 KS/2021-0502 

KF § 99 Avsägelse som ersättare i Kommunstyrelsen 
och som 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktiges presidium från Simone 
Fischer Cederbratt (M)  

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Simone Fischer Cederbratts (M) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i Kommunstyrelsen och som 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Simone Fischer Cederbratt (M) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som 
ersättare i Kommunstyrelsen och som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktiges 
presidium. 

Beslutet skickas till 
Simone Fischer Cederbratt 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2021-0502 

KF § 100 Val av 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktiges presidie 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Jörgen Molin (M) som ny 2:e vice ordförande i kommunfullmäktiges 
presidium. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktiges 
presidium efter Simone Fischer Cederbratt (M) som har avsagt sig uppdraget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) föreslår att Jörgen Molin (M) utses till ny 2:e vice 
ordförande i Kommunfullmäktiges presidium. 

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  
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 KS/2021-0502 

KF § 101 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Patrik Larsson (M) som ny ersättare i Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Simone 
Fischer Cederbratt (M) som har avsagt sig uppdraget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) föreslår att Patrik Larsson (M) utses som ny 
ersättare i Kommunstyrelsen. 

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

Beslutet skickas till 
Patrik Larsson 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2021-0508 

KF § 102 Avsägelse som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden från Per Stade (M)  

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Per Stades (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Per Stade (M) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Per Stade 
HR-avdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Diariet  
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 KS/2021-0508 

KF § 103 Val av ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Oscar Russberg (M) som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden 
efter Per Stade (M) som har avsagt sig uppdraget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) föreslår att Oscar Russberg (M) utses som ny 
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. 

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

Beslutet skickas till 
Oscar Russberg 
HR-avdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Diariet  
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 KS/2021-0484 

KF § 104 Motion om central badplats från Miljöpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Tekniska nämnden och Strömstad Badanstalt för 
yttrande och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet har inkommit med en motion där de föreslår  
att Strömstad kommun påbörjar arbetet med en central badplats som passar olika 
åldrar och är handikappvänlig 
att Strömstadsborna får vara delaktiga i utformningen av en ny badplats 
att Kallbadhusets öppettider utökas kvällstid. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionen till Tekniska nämnden och Strömstad Badanstalt för 
yttrande och förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Strömstads Badanstalt 
Diariet  
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 KS/2021-0514 

KF § 105 Tillsättande av arvodesberedning 

Kommunfullmäktiges beslut 
att tillsätta en arvodesberedning för att göra en översyn av arvodesreglementet, 
arvodesbilagan och eventuellt tillkommande frågor. 

att varje parti nominerar var sin person till kommunsekreteraren senast den  
29 oktober 2021. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att tillsätta en arvodesberedning för att göra en översyn av 
arvodesreglementet, arvodesbilagan och eventuellt tillkommande frågor. Han 
föreslår även att varje parti nominerar var sin person. Personen måste inte sitta i 
kommunfullmäktige. Nomineringarna ska inlämnas till kommunsekreteraren 
senast den 29 oktober 2021. 

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

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 
Diariet  
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 KS/2021-0285 

KF § 106 Förfrågan om samarbete mellan 
kurortsstäder 

Kommunfullmäktiges beslut 
att inte ingå i detta samarbete mellan kurorter. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet att inte ingå ett samarbete med andra 
kurorter med motiveringen: Strömstad behöver bredda sitt näringsliv och vi anser 
att detta nätverk kan ge Strömstad möjligheter att utvecklas inom flera olika 
sektorer. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har fått ett förslag om att ingå ett vänskaps- och samarbete 
mellan kurorter från Saint-Paul-lés-Dax i Frankrike. 

Beslutsunderlag 
Inbjudan från Saint-Paul-lés-Dax 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att inte ingå i detta samarbete mellan kurorter. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Saint-Paul-lés-Dax; 
Jean-Yves Trevian 
Diariet  
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 KS/2020-0619 

KF § 107 Svar på - Motion om äldres rättighet att 
arbeta i kommunen från Liberalerna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anse motionen besvarad då intentionen i motionen tillämpas i kommunens 
organisation redan idag.  

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har inkommit med en motion där de yrkar 

1. att kommunens anställda ges möjlighet att fortsätta arbeta efter 68/69 års 
ålder 

2. att möjligheten ska gälla samtliga förvaltningar och bolag inom Strömstads 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-25 § 9 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-21 § 80 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-25 § 111 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionen besvarad då intentionen i motionen tillämpas i kommunens 
organisation redan idag.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Hans-Robert Hansson (L) yrkar på återremiss för att komplettera ärendet med ett 
underlag som styrker motionens intentioner och hur detta tillämpas i kommunen 
och dess bolag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag och Nej-röst för att återremittera ärendet. 

Omröstningsresultat 
Med 28 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot 11 ja-röster för återremiss 
beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag. 
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Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 

Kent Hansson S       Ja   
Mattias Gustafsson SD       Ja   
Lars Tysklind L   Sandra Andersson L   Nej 
Åsa Torstensson C         Nej 
Lena Martinsson S   Besnik Obertinca S Ja   
Muhyettin Aslan KD   Hanne Bråthen Hjemgård KD Ja   
Marie Edvinsson Kristiansen M       Ja   
Fredrik Eriksson SD   Eugenia Eriksson SD Ja   
Lars Åke Karlgren V       Ja   
Marie Rask S       Ja   
Karla Valdivieso MP         Nej 
Kerstin Karlsson L         Nej 
Jörgen Molin M   Ola Persson M Ja   
Mats Granberg S       Ja   
Ulf Johansson SD   Gunnel Nordberg Carlsson SD Ja   
Marielle Alvdal FI         Nej 
Helene Andersson Novela S   Olle Westling S Ja   
Dag Wersén M       Ja   
Mette H Johansson L   Claes Nabrink L   Nej 
Anna-Lena Carlsson C         Nej 
Anders Ekström KD   Andreas Friedemann Hildebrand KD Ja   
Bengt Simonsson Fröjd S       Ja   
Morgan Gustafsson SD       Ja   
Merry Johansson S       Ja   
Bengt-Göran Bergstrand M       Ja   
Mia Öster V       Ja   
Leif Andersson S       Ja   
Hans-Robert Hansson L         Nej 
John Johansson SD       Ja   
Bengt Bivrin MP         Nej 
Simone Fischer Cederbratt M   Eva Borg M Ja   
Ligia Morales Ahlgren S       Ja   
Sven Nilsson SD       Ja   
Lena Sundberg S       Ja   
Elisabeth Johansson C         Nej 
Tore Lomgård C         Nej 
Rose-Marie Fagerberg KD       Ja   
Lars Erik Kristiansen M       Ja   
Ronnie Brorsson S     Ja   
Summa 28 11 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Diariet  
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 KS/2021-0086 

KF § 108 Svar på - Motion om koldioxidbudget från 
Feministiskt Initiativ 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit gällande koldioxidbudget. Motionären vill att Strömstads 
kommun skapar ett arbetssätt för årlig utsläppsminskning i form av en 
koldioxidbudget och att detta arbetssätt är på plats senast två år efter motionens 
antagande. 

Frågan finns även i ärendet om Kommunernas klimatlöften (dnr KS/2020-04-01) 
som ska beslutas innan december 2021. Här föreslås av Klimat 2030, till regionens 
samtliga kommuner, 20 stycken olika löften. Ett av dem är ”Vi har en 
koldioxidbudget”. Det innebär i det förslaget att kommunen har en politiskt 
antagen koldioxidbudget och arbetar för en årlig utsläppsminskning i linje med 
vad koldioxidbudgeten visar behövs för att nå Parisavtalet. Alternativt har ett 
politiskt beslut att arbeta för en årlig utsläppsminskning med hänvisning till Västra 
Götalandsregionens koldioxidbudget. 

Beslutsunderlag 
Motion från Feministiskt Initiativ 
Tjänsteskrivelse 2021-08-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-18 § 137 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-25 § 104 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) och Åsa Torstensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Diariet  
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 KS/2021-0273 

KF § 109 Årsplan 2022 för sammanträden  och 
ekonomiprocesser 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna framlagd Årsplan för sammanträden och ekonomiska processer för 
år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har att ta fram ett förslag till årsplan för 
sammanträden och ekonomiprocesser för år 2022 

I jämförelse med årsplanen för 2021 har inga väsentliga förändringar gjorts i 
processerna för budget och uppföljning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-29 § 123 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-08 § 156 
Tjänsteskrivelsen 
Förslag till årsplan 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna framlagd Årsplan för sammanträden och ekonomiska processer för 
år 2022. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar och nämnder 
KS-diariet  
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 KS/2021-0451 

KF § 110 Begäran om avsteg från hamntaxan från 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna det reglerade avsteget från hamntaxan i hamnavtalet mellan 
Tekniska nämnden och Västtrafik. 

Sammanfattning av ärendet 
Västtrafik och Tekniska Förvaltningen har under våren och sommaren enats om 
ett avtalsförslag. Avtalet bygger på Västtrafiks standardmall för kollektiv 
persontrafik med båt. Avtalsförslaget inklusive bilagor bifogas. Avtalet innebär ett 
avsteg från den ordinarie hamntaxan. I stället för att betala hamnavgift enligt 
hamntaxan ersätts kommunen med självkostnad för drifts-, underhålls-, 
avskrivnings- och kapitalkostnad som är hänförlig till den kollektivtrafik som 
bedrivs på Ångbåtskajen och Styrsöbryggan. Principen är i linje med det avtal om 
ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län som tecknades år 
2011 mellan Västra Götalands län och dess kommuner, inklusive Strömstad. 
Hamnområdet förvaltas av Tekniska nämnden som också tecknar avtalet med 
Västtrafik. Avsteg från hamntaxan ska godkännas av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2021-08-31 § 87 
Tjänsteskrivelse 2021-08-12 
Avtalsförslag med bilagor och budget 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-15 § 162 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-29 § 124 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna det reglerade avsteget från hamntaxan i hamnavtalet mellan 
Tekniska nämnden och Västtrafik. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet  
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 KS/2021-0220 

KF § 111 Anmälningsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Medborgarförslag om utvidgat fibernät, KS/2018-0221 

2. Medborgarförslag om återvinningsstation vid Tjärnö skola, KS/2020-0345 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0504 

KF § 112 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Kent 
Hansson (S) från Tore Lomgård (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

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

Han uppger: I en interpellation jag ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 25 mars i år, om vilken politisk vilja majoriteten har för Koster, och då 
speciellt den planerade byggnationen av hyresbostäder på Filjestad, svarade du 
bland annat: "Kommundirektören har utifrån Strömstadsbyggens beslut fått i 
uppdrag att utreda frågan och ta fram underlag som visar vilka eventuella 
möjligheter som finns för en byggnation av hyreslägenheter på Filjestad. 
Kommunfullmäktige kommer i slutändan att få besluta om hur- och om man skall 
gå vidare med projektet". 

Sedan detta svar gavs har en extern exploatör anmält intresse för byggnation av 
bostäder på Filjestad och, enligt den information som lämnats på Tekniska 
nämnden, håller ett avtalsförslag mellan kommunen och exploatören på att tas 
fram.  

Hans fråga till Kommunstyrelsens ordförande:  

• Vad har hänt, och kommer kommunfullmäktige att få någon redovisning 
av kommundirektörens utredning i frågan? 

• Gäller fortfarande beskedet att kommunfullmäktige i slutändan kommer 
att få besluta om hur- och om projektet skall genomföras?  

Kent Hansson (S) uppger att svaret på bägge frågorna är nej. Frågor är ställda 
utifrån en situation som var aktuell i början av året. Nu är situationen en annan 
och frågorna hör hemma i en annan kontext. Eftersom Tore Lomgård sitter med 
både i Strömstadsbyggens styrelse och i Tekniska nämnden så är han säkert fullt 
införstådd med hur ärendet har behandlats och hur det fortfarande behandlas. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Tore Lomgård (C) 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0370 

KF § 113 Utbildning - Styrning och ledning  

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera utbildningen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildning av kommunfullmäktiges ledamöter. En inspelad version av Styrning i 
komplexa organisationer av Tomas Andersson, professor i företagsekonomi, 
Högskolan i Skövde, spelas upp. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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