Kosternämnden protokoll från möte i KSK-huset 31 oktober 2013
Närvarande: Göran Larsson, Lasse Linusson, Lars Flodin, Claes Johansson ( ej under punkt 6 ),
Ima Andersson, Göran Lyth, Lars-Ove Loo
1. Mötesformalia:
Göran Larsson ordförande, även justerare
Lasse Linusson sekreterare
2. Dagordning fastställdes
3. Rapporter
a) Möte med Anders Källgård.
Lasse Linusson meddelade att mötet är bestämt till söndagen den 24 november, ca 13-15 ( vilket
passar båttider från Strömstad ). Källgård ( författare, bl a Sveriges Öar ) kommer att hålla ett
underhållande föredrag om öar och visa bilder. Lasse förser Jan Palmblad, Strömstad kommun, med
uppgifter för affisch och kalendarier. Mötet blir på Naturum ( som är öppet för andra besökare, det är
ok med föreståndaren Maria Bodin ).
b) Möte med Ingela Isaksson, planenheten Länsstyrelsen.
Lars-Ove Loo kontaktar henne med sikte på möte tidigt i januari 2014.
c) Svar från Lars Strandlund.
Tekniske chefen, Strömstad kommun, har svarat på vårt mail angående information/diskussion om
VA-masterplanen för Koster. Inte heller nu ges något besked om information till Kosterborna, trots att
förslag till beslut från förvaltningens sida närmar sig. Ingen av de tillskrivna politikerna i tekniska
nämnden ( Ulf Gustafsson ) eller kommunstyrelsen ( Ronnie Brorsson ) har svarat. Se även punkt 5.
4. Fördjupad Översikts Plan ( FÖP ) Koster.
Vid senaste kommunfullmäktige i Strömstad ställde Göran Lyth ( som representant för
Kosternämnden ) en s k allmänhetens fråga till kommunstyrelsens ordförande Ronnie Brorsson (S). I
frågan radade Göran upp exempel på mål i FÖPen som inte uppfyllts. Frågan var vem som har
ansvaret för uppföljning – och svaret är kommunstyrelsen. Göran frågade också om intresset för dialog
med oss på Koster. Svaret blev i korthet att Brorsson anser att dialog finns/funnits ( diskussionen
återfinns på Strömstad kommuns hemsida, webb-sändning ). I Kosternämnden är dock den allmänna
uppfattningen att dialogen i stort sett har upphört. Diskussionen om hur vi går vidare utmynnade i
följande.
Beslut:
Göran Larsson tar upp frågan om uppföljning av FÖPen i Kosterhavsdelegationen ( november )
Lars-Ove Loo skriver till Länsstyrelsen om behandlingen av FÖPen i kommunen ( före årsskiftet )
Göran Lyth / Göran Larsson gör en skrivelse till Strömstad kommun ( kommunstyrelsen ) med
förslag om att representanter för Kosternämnden träffar KS au med regelbundna intervaller
( omgående).
5. VA masterplanen ( vatten och avloppsfrågan ).
Noterades svaret från Lars Strandlund ( se under rapporter ). Strandlund skriver bl a att utredningen
sannolikt färdigställs innan årets slut vad gäller tekniken. Därefter ska finansiering och
taxekonstruktioner studeras innan politiskt beslut tas. Diskussion om nästa steg från vår sida.
Beslut:
Helena von Bothmer får i uppdrag att åter kontakta de politiker som ännu inte svarat på vår senaste
framställan. ( omgående ). Kravet på information till / diskussion med allmänheten på Koster kvarstår.
Lars Flodin får i uppdrag att författa en skrivelse till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige för att
orientera om våra farhågor angående masterplanen och våra svårigheter att få till stånd en dialog med
ansvariga. ( mitten november ).

6. Skrivelse från Korshamns fiskehamnsförening.
Förelåg skrivelse från hamnföreningen angående problem med viss näringsverksamhet
( cykeluthyrning ) i Ekenäs. Rapporterades även att bygglovavdelningen i Strömstad vill träffa
Kosternämnden för generell diskussion om cykeluthyrningar ( förvaltningen uppger att samtliga
saknar bygglov ). Diskussion, beslut om svar till hamnföreningen. Även svar till Strömstad kommun,
Elin Solvang.
Beslut, svar till Korshamns fiskehamnsförening:
Det är Kosternämndens uppfattning att gällande planbestämmelser liksom andra regler och lagar för
näringsverksamhet skall följas. Samt att överträdelser ska beivras. Ansvaret för detta vilar dock på
respektive tillsynsmyndigheter, bland annat miljö- och byggnadsnämnden.
Beslut, svar till Elin Solvang, avdelningschef bygglov, Strömstad kommun:
Det är Kosternämndens uppfattning att gällande planbestämmelser liksom andra regler och lagar för
näringsverksamhet skall följas. Samt att överträdelser ska beivras. Ansvaret för detta vilar på
respektive tillsynsmyndigheter, bland annat miljö- och byggnadsnämnden.
Allmänna riktlinjer för var lokalisering av t ex cykeluthyrningar på Koster är lämpligt framgår av den
fördjupade översiktsplanen för Koster.
7. Policy angående ärenden som initieras av enskilda. På förekommen anledning ska ledamöter i
Kosternämnden be enskilda som kommer med synpunkter och förslag till nämnden att lämna in dessa
skriftligt, för undvikande av missförstånd och en korrekt hantering.
8. Nästa sammanträde. Torsdag 21 november 17.00 KSK

