
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-02-15 KS/2017-0654 
   
    

Plats och  
sammanträdestid 
 

   Kommunfullmäktiges sessionssal 
   2018-02-15 klockan 19:00 – 19:30   

Beslutare  Ronnie Brorsson (S) 
 Peter Dafteryd (C) 
 Lena Martinsson (S) 
 Åsa Torstensson (C) 
 Karla Valdevieso (MP) 
 Mattias Gustafsson (SD) 
 Anna-Lena Carlsson (C) 
 Marie Rask (S) 
 Bengt-Göran Bergstrand (M) 
 Hans-Inge Sältenberg (C) 
Sveza Daceva Filipova (C) 
 Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Eva Borg (M) 
 Ingemar Nordström (L) 
Andreas Nikkinen (MP)  
Elisabeth Johansson (C) 
Terry Bergqvist (S)   
Ulf Johansson (SD) 
Tore Lomgård (C) 
 

 Mette H Johansson (L) 
 Leif Andersson (S) 
 Lars Åke Karlgren (V) 
Peter Sövig (S)   
Anders Karlsson (MP) 
 Anne-Lise Lindmark (L) 
 Peter Heie Ordförande (C) 

   Tjänstgörande ersättare 
David Nikkinen (MP) 
Håkan Eriksson (L) 
Lena Sundberg (S) 
Roland Wiklander (KD) 
Hans- Robert Hansson (L) 
Anette Andersson (L) 
Stig Karlsson (C) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Kent Hansson (S) 
Mia Öster (V) 
Morgan Gustafsson (SD) 

Övriga deltagare 
 

Maria Reinholdsson kommundirektör , Monica Birgersson förvaltningschef 
socialförvaltningen, Nicklas Faritzon förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen, Michael Olsson förvaltningschef miljö- och bygg 
förvaltningen, Roland Kindslätt förvaltningschef tekniska förvaltningen, Carsten 
Sörlie ekonomichef, Joel Wetterberg controller, Håkan Baatz säkerhetssamordnare, 
Elin Barkengren HR specialist samt Åsa Karlsson och Ingemar Edwardsson revisionen 
 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2018-02-15  
 
Sekreterare 

 
 ...........................................................................     Paragrafer §§ 1 -2  

 
 

Ralf Karlsson 

Ordförande  ...........................................................................  
 
 

Peter Heie   

Justerare  ............................................................................................................................  
 Mette H Johansson (L)                               Lena Sundberg (S) 
  

Organ 
 

Kommunfullmäktige ANSLAGSBEVIS  
(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 

Sammanträdesdatum 
 

2018-02-15 

Datum för 
anslagsuppsättning 

 Datum för   
2018-02-16 anslagsnedtagning 2018-03-09 

  

Protokollets 
förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  

Underskrift  .....................................................................  
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 01                                       Dnr: KS/ 2017-0605 

Detaljplan för Strömstad 4:23 m fl  (färjeterminalen)  

Kommunfullmäktiges beslut 

att antaga Detaljplan för Strömstad 4:23 m fl  (färjeterminalen)  

att paragrafen förklaras omedelbart justerat 

Beslutsmotivering  
Framtagandet av en detaljplan regleras i 5 kap plan- och bygglagen. Enligt 5 kap 11 
§ och 18 § PBL ska kommunen genomföra ett samråd och därefter låta planen 
granskas.  
Det aktuella ärendet var utsänt för samråd och granskning under senhösten och 
vintern 2017/18. Under samråd och granskning har statliga myndigheter och 
remissinstanser endast lämnat mindre synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen har 
meddelat att de inte anser att det finns några prövningsgrunder för detaljplanen. 
Detaljplanen kan därför lämnas över till kommunfullmäktige för antagande.  

Sammanfattning av ärendet  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad och uppgradering av 
infrastrukturen vid färjeläget i centrala Strömstad. Utbyggnaden av färjeläget är 
nödvändigt för att kunna ta emot de nya fartyg som börjar trafikera sträckan under 
säsongen 2019.  

Under samråd och granskning har endast ett fåtal synpunkter inkommit från statliga 
myndigheter och remissinstanser. Den mest betydande synpunkten har rört 
geoteknik, där Statens Geotekniska Institut har önskat en tydligare beskrivning av 
hur släntstabiliteten i området påverkas av de föreslagna förändringarna. 
Förvaltningen har förtydligat denna påverkan i underhandskontakt med 
Länsstyrelsen under granskningen. Denna redovisning har godkänts av 
Länsstyrelsen.  
En berörd fastighetsägare (Frykvalla Förvaltning AB, ägare av Sardinen 1) har 
lämnat ett stort antal synpunkter på vad de upplever som bristfälligt 
underlagsmaterial. Fastighetsägaren har flera pågående planärenden hos 
kommunen och upplever att högre krav ställs på dem vid utformning och vilket 
underlagsmaterial som behöver tas fram.  

Fastighetsägarna anger att de upplever att det aktuella ärendet drivits mycket 
forcerat och att deras egen detaljplan för Sardinen 1 tagit mycket längre tid. Miljö- 
och byggförvaltningen bedömer dock att det aktuella planförslaget uppfyller de 
minimikrav som krävs för att en detaljplan ska vara lämplig och möjlig att anta.  
Eftersom planförslaget omfattar en större kommunikationsanläggning som är av 
allmänt intresse har det en sådan dignitet att det inte omfattas av miljö- och 
byggnämndens delegation för antagande. Miljö- och byggnämnden behöver därför 
överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.  

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsen 2018-01-31 

 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-31 
Protokoll miljö- och byggnämnden 2018-01-25 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-16  
Planhandlingar upprättade 2017-12-11, reviderade 2018-01-25 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att antaga Detaljplan för Strömstad 4:23 m fl.  (färjeterminalen)  
 
Motivering att framtagandet av en detaljplan regleras i 5 kap plan- och bygglagen. 
Enligt 5 kap 11 § och 18 § PBL ska kommunen genomföra ett samråd och därefter 
låta planen granskas.  
Det aktuella ärendet var utsänt för samråd och granskning under senhösten och 
vintern 2017/18. Under samråd och granskning har statliga myndigheter och 
remissinstanser endast lämnat mindre synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen har 
meddelat att de inte anser att det finns några prövningsgrunder för detaljplanen. 
Detaljplanen kan därför lämnas över till kommunfullmäktige för antagande.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggnämndens diarium 
Jimmy Magnusson planarkitekt 
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KF § 02                        Dnr: KS/2018-0093 

Tolk förmedling Väst - medlemskap 

Kommunfullmäktiges beslut 

att  Strömstad Kommun söker medlemskap i Kommunalförbundet Tolkförmedling 
Väst. 

att paragrafen förklaras omedelbart justerat 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Tolkförmedling Väst har beslutat att öppna upp för nya medlemmar 
till förbundet. 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. Medlemmarna ska 
därmed beställa samtliga språktolk- och översättningstjänster av förbundet. 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består idag av Västra 
Götalandsregionen, Göteborgs Stad och ytterligare 26 kommuner. 
Tolkförmedling Västs tjänster  
Förbundets tjänster innefattar språktolkning på plats, telefontolkning, distans-
tolkning via ljud och bild samt meddelandeservice. Inom översättningsverksam-
heten förmedlas översättningsuppdrag av text- och ljud. Förbundet har över 1.000 
tolkar och närmare 150 översättare som utför tjänster på cirka 100 olika språk.  
Utbildade och testade tolkar  
Kvalificerade tolkar är grunden för Tolkförmedling Västs verksamhet. Samtliga av 
förbundets tolkar är godkända i skriftliga och muntliga prov i både språk- och 
realiakunskaper och har genomgått en introduktionskurs.  

Beslutsunderlag 
Erbjudan om medlemskap i Tolkförmedling Väst 
Ordförandebeslut kommunstyrelsens ordförande 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att  Strömstad Kommun söker medlemskap i Kommunalförbundet Tolkförmedling 
Väst. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Dafteryd (C) yrkar bifall till förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige  kan anta förslag till beslut och finner att 
så sker 

Beslut skickas till; Tolk förmedling Väst, Kommunstyrelsens diarium, 
Ekonomichefen, Barn- och utbildningsnämndens diarium, Socialnämndens diarium 
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