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 KS/2022-0102 

KS § 1 Ändring av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 
att lägga till Marie Edvinsson Kristiansens initiativärende om 
arbetsmarknadsinsatser och Kent Hanssons ärende om kommunstyrelsens möten 
fortsatt ska vara stängda. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att få lägga till ett initiativärende om 
arbetsmarknadsinsatser. 

Kent Hansson (S) önskar lägga till en punkt om kommunstyrelsens möten fortsatt 
ska vara stängda. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan lägga till dessa ärenden och finner 
att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0096 

KS § 2 Revidering av kulturstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta förslag till revidering av kulturstrategi, samt att notera inkomna remissvar 
och revideringar av kulturstrategin. 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturansvarig fick i början av 2021 i uppdrag av kultur- och fritidsutskottet att 
revidera kulturstrategin för Strömstads kommun. Kulturstrategin arbetades fram 
första gången 2017 i samråd med föreningsliv och ideella aktörer i Strömstads 
kommun. 

Förslag till revidering av kulturstrategi skickades ut på remiss till gruppledarna 
inom partierna under vår/sommar 2021. Svar har inkommit från fyra partier. 
Kulturstrategin skickades under sommar 2021 även ut till nämnderna och AB 
Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler varvid remissvar har inkommit från 
samtliga. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2021-10-15 § 61 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2021-10-07 
Remissvar AB Strömstadslokaler, AB Strömstadsbyggen 
Remissvar Socialnämnden, Tekniska nämnden, Barn- och utbildningsnämnden, 
Miljö- och byggnämnden  
Remissvar Feministiskt Initiativ 
Remissvar Liberalerna 
Remissvar Centerpartiet 
Remissvar Moderaterna 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 
att anta förslag till revidering av kulturstrategi, samt att notera inkomna remissvar 
och revideringar av kulturstrategin. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S), Åsa Torstensson (C) och Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till 
kultur- och fritidsutskottets förslag 

Beslutet skickas till 
Nämnderna 
Gruppledare för de politiska partierna 
Diariet  
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 KS/2021-0580 

KS § 3 Av- och nedskrivningar av kundfordringar 
2021 

Kommunstyrelsens beslut 
att göra nedskrivningar av osäkra kundfordringar till ett belopp av 489 
656,70  kronor inklusive moms och avskrivningar av kundfordringar till ett belopp 
av 109 148,90 kronor inklusive moms. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun gör årligen bokföringsmässiga av- och nedskrivningar på sina 
kundfordringar då man trots påminnelser och överlåtelse till inkassobolag för 
indrivning inte erhållit betalning. 

Med nedskrivning menas att fordran helt eller delvis skrivas bort från 
balansräkningen och redovisas som en kostnad i resultaträkning. De 
kundfordringar som ska nedskrivas har överlämnats till inkassobolaget Svea 
Ekonomi där åtgärder vidtagits.  

Med avskrivning av fordran menas att vi inte kan räkna med utdelning då kunder 
försatt i konkurs, avlidit eller där förlikning har nåtts. Kundfordringar som ska 
avskrivas ligger också under bevakning hos Svea Ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Nedskrivningar och avskrivningar 2020 
Tjänsteskrivelse 2021-11-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-12-08 § 243 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att göra nedskrivningar av osäkra kundfordringar till ett belopp av 489 
656,70  kronor inklusive moms och avskrivningar av kundfordringar till ett belopp 
av 109 148,90 kronor inklusive moms. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0612 

KS § 4 Kommunstyrelsens överföring av 
investeringar 2021-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
att överföra 1 231 tkr från kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 till 
investeringsbudgeten 2022 för pågående projekt.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar nedanstående förslag till överföring av 
investeringsmedel från 2021 till 2022.  

Underlaget nedan är framtaget den 28 december 2021, innan bokslutet för 2021 
är definitivt stängt för nya verifikationer. Det kan därför innebära att ytterligare 
fakturor bokförs på projekten under 2021 och beloppen för de projekt som förs 
över är därför preliminära och kan komma att bli lägre än vad som anges i denna 
tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-12 § 1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att överföra 1 231 tkr från kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 till 
investeringsbudgeten 2022 för pågående projekt.  

Beslutet skickas till 
Lenita Tengström - ekonomi 
Diariet  
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 KS/2020-0119 

KS § 5 Svar på - Motion om att anställa en 
jämställdhetsstrateg från Marielle Alvdal, 
Feministiskt Initiativ 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att avslå motionen. 

Beslutsmotivering 
Att driva arbetet med jämställdhets och jämlikhetsfrågor ligger inom ansvaret för 
folkhälsoarbetet, arbetet med Agenda 2030 samt för HR-avdelningen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Marielle Alvdal (FI) reserverar sig mot beslutet:  

Det har kommit till min kännedom, och bekräftades under kommunstyrelsemötet, 
att vår HR-ansvariga lägger ca 10-15% av sin arbetstid på just 
jämställdhetsstrategi. Utifrån riktlinjerna för besvarande av motioner som 
lyder “Motionen bifalls: Kommunfullmäktige beslutar helt i enlighet med 
motionen. Motionen avslås: Kommunfullmäktige beslutar att inte genomföra 
motionen. Motionen anses besvarad: Motionen är delvis eller redan genomförd.” 
borde detta mitt yrkande ha gått igenom: “Att motionen anses besvarad med 
hänvisning till att kommunen redan har en anställd som arbetar på deltid med 
jämställdhetsstrategi." Nuvarande hantering av motioner är tyvärr ibland 
godtycklig. 

Sammanfattning av ärendet 
Feministiskt initiativ har inkommit med en motion där de yrkar på att Strömstads 
kommun anställer en jämställdhetsstrateg som kan vara drivande i arbetet med 
att göra Strömstad till en jämställd kommun.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-12-08 § 244 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Motion: Anställ en jämställdhetsstrateg – intensifiera jämställdhetsarbetet i 
Strömstad, Feministiskt initiativ 2020-01-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att avslå motionen. 

Att driva arbetet med jämställdhets och jämlikhetsfrågor ligger inom ansvaret för 
folkhälsoarbetet samt arbetet med Agenda 2030. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar att motionen anses besvarad med hänvisning till att 
kommunen redan har en anställd som arbetar på deltid med 
jämställdhetsstrategi. 

Mats Granberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar avslag men vill att beslutsmotiveringen 
ändras till: Att driva arbetet med jämställdhets och jämlikhetsfrågor ligger inom 
ansvaret för folkhälsoarbetet, arbetet med Agenda 2030 samt för HR-avdelningen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition mellan arbetsutskottets, Marielle Alvdals och 
Marie Edvinsson Kristiansens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Marie Edvinsson Kristiansens förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0120 

KS § 6 Svar på - Motion om jämställdhetsintegrering 
från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

• att bifalla följande attsats: 
att kommunen i alla fall där bakgrundsfakta i form av statistik behövs, tar 
fram könsuppdelad statistik  

• att anse följande attsatser besvarade: 
att Strömstads kommun – i enlighet med regeringens jämställdhetsarbete 
– tillämpar jämställdhetsintegrering 
att varje av tjänstepersoner och/eller politiker berett förslag ska inkludera 
rubriken jämställdhet under konsekvensbeskrivningen och att beslutets 
konsekvenser för kvinnor och män – eller i förekommande fall flickor och 
pojkar – beskrivs 
att varje av tjänstepersoner och/eller politiker berett förslag ska innehålla 
förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella osakliga 
skillnader mellan kvinnor och män 
att varje av tjänstepersoner och/eller politiker berett förslag ska innehålla 
en analys av hur de föreslagna åtgärderna bidrar till kommunens 
jämställdhetsmål. 

Beslutsmotivering 
Jämlikhetsplanen för Strömstads kommun omfattar i allt väsentligt ambitionen 
om jämställdhetsintegrering och tar sin utgångspunkt i de nationella 
jämställdhetsmålen. I planen beskrivs riktlinjer för jämlikhetsarbetet. Planen ska 
vara till hjälp och stöd i verksamhetsutveckling i kommunens förvaltningar och 
bolag. Jämlikhetsperspektivet ska ingå i budget-, planerings-, och 
utvecklingsarbetet. Alla nämnder och styrelser ska bidra till måluppfyllelse.  

Under rubriken folkhälsoperspektiv i mallen för tjänsteskrivelse ingår bl.a. 
jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet. I handbok för ärendehantering beskrivs 
vilka faktorer som ska tas ställning till inom folkhälsoperspektivet.  

På intranätet finns en handledning för tolkning av folkhälsoperspektivet där en 
checklista för jämställda beslut kan läggas till.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Marielle Alvdal (FI) reserverar sig mot beslutet: 

Jag tackar för bifallet till punkten om könsuppdelad statistik, men reserverar mig 
emot att kommunstyrelsen inte även biföll punkt nr 3: "Att varje av 
tjänstepersoner och/eller politiker berett förslag ska inkludera rubriken 
jämställdhet under konsekvensbeskrivningen och att beslutets konsekvenser för 
kvinnor och män – eller i förekommande fall flickor och pojkar – beskrivs". I 
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nuläget ska tjänstepersonerna ta hänsyn till flera perspektiv i underlaget till varje 
fråga: Ekonomi, barnrätt, juridik, folkhälsa samt miljö. I beslutsunderlaget till 
denna fråga står det att jämställdhet inkluderas under “Folkhälsoperspektiv”. I 
handboken står det såhär: "Folkhälsoperspektivet. Beskriv hur förslaget väntas 
påverka hälsofrågor såsom livsstil, tillgång till mötesplatser, jämställdhet, trygghet 
och säkerhet samt möjligheter till delaktighet och inflytande." Dock missas 
systematiskt jämställdhetsperspektivet - det har inte funnits med under Folkhälsa 
så länge jag varit med i kommunfullmäktige. Även när 
“Likabehandlingsperspektiv” någon gång togs med missades könsaspekten. Det är 
därför inkorrekt att påstå att punkten är besvarad - eftersom den inte är delvis 
eller redan genomförd. SKR rekommenderar kommuner att ta in jämställdhet som 
ett eget perspektiv i alla beslutsunderlag - naturligtvis måste jämställdhet vara en 
egen punkt under konsekvensbeskrivning. 

Sammanfattning av ärendet 
Feministiskt initiativ har inkommit med en motion där de yrkar 

Att Strömstads kommun – i enlighet med regeringens jämställdhetsarbete – 
tillämpar jämställdhetsintegrering  

Att kommunen i alla fall där bakgrundsfakta i form av statistik behövs, tar fram 
könsuppdelad statistik 

Att varje av tjänstepersoner och/eller politiker berett förslag ska inkludera 
rubriken jämställdhet under konsekvensbeskrivningen och att beslutets 
konsekvenser för kvinnor och män – eller i förekommande fall flickor och pojkar – 
beskrivs 

Att varje av tjänstepersoner och/eller politiker berett förslag ska innehålla förslag 
på åtgärder för att komma till rätta med eventuella osakliga skillnader mellan 
kvinnor och män 

Att varje av tjänstepersoner och/eller politiker berett förslag ska innehålla en 
analys av hur de föreslagna åtgärderna bidrar till kommunens jämställdhetsmål  

Jämlikhetsplanen för Strömstads kommun omfattar i allt väsentligt ambitionen 
om jämställdhetsintegrering och tar sin utgångspunkt i de nationella 
jämställdhetsmålen. I planen beskrivs riktlinjer för jämlikhetsarbetet. Planen ska 
vara till hjälp och stöd i verksamhetsutveckling i kommunens förvaltningar och 
bolag. Jämlikhetsperspektivet ska ingå i budget-, planerings-, och 
utvecklingsarbetet. Alla nämnder och styrelser ska bidra till måluppfyllelse. 

Under rubriken folkhälsoperspektiv i mallen för tjänsteskrivelse ingår bl.a. 
jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet. 

Det beskrivs i handbok för ärendehantering vilka faktorer som ska tas ställning till 
inom folkhälsoperspektivet. Folkhälsoarbetet har som mål att skapa mer jämlika 
livsvillkor och därmed möjligheter för en jämlik hälsa.  
Alla, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, klasstillhörighet, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller 
ålder ska ges samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. 
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På intranätet finns en handledning för tolkning av folkhälsoperspektivet där en 
checklista för jämställda beslut kan läggas till. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-12-08 § 245 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Motion: Inför jämställdhetsintegrering – intensifiera jämställdhetsarbetet i 
Strömstad, Feministiskt initiativ 2020-01-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

• att bifalla följande attsats: 
att kommunen i alla fall där bakgrundsfakta i form av statistik behövs, tar 
fram könsuppdelad statistik  

• att anse följande attsatser besvarade: 
att Strömstads kommun – i enlighet med regeringens jämställdhetsarbete 
– tillämpar jämställdhetsintegrering 
att varje av tjänstepersoner och/eller politiker berett förslag ska inkludera 
rubriken jämställdhet under konsekvensbeskrivningen och att beslutets 
konsekvenser för kvinnor och män – eller i förekommande fall flickor och 
pojkar – beskrivs 
att varje av tjänstepersoner och/eller politiker berett förslag ska innehålla 
förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella osakliga 
skillnader mellan kvinnor och män 
att varje av tjänstepersoner och/eller politiker berett förslag ska innehålla 
en analys av hur de föreslagna åtgärderna bidrar till kommunens 
jämställdhetsmål. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt yrkar bifall till att-
satsen: att varje av tjänstepersoner och/eller politiker berett förslag ska inkludera 
rubriken jämställdhet under konsekvensbeskrivningen och att beslutets 
konsekvenser för kvinnor och män – eller i förekommande fall flickor och pojkar – 
beskrivs. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Lars Tysklind (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Marielle 
Alvdals förslag och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
arbetsutskottets förslag och nej-röst för Marielle Alvdals förslag. 
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Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för att bifalla arbetsutskottets förslag mot 3 nej-röster för 
Marielle Alvdals förslag samt att en avstod att rösta så beslutar kommunstyrelsen 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 

1 Kent Hansson S       Ja     
2 Mats Granberg S         Nej   
3 Leif Andersson S       Ja     
4 Rose-Marie Fagerberg KD       Ja     
5 Marielle Alvdal FI         Nej   
6 Mattias Gustafsson SD 6 Fredrik Eriksson SD Ja     
7 Lars Tysklind L       Ja     
8 Marie Edvinsson Kristiansen M       Ja     
9 Jörgen Molin M       Ja     

10 Åsa Torstensson C           Avstår 
11 Bengt Bivrin MP         Nej   
  Summa 7 3 1 

Beslutet skickas till 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (22) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-01-19  
   
    

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

 

 

 KS/2021-0408 

KS § 7 Svar på - Motion om förmånscykel för 
anställda i Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
att återremittera ärendet för att komplettera ärendet med ytterligare underlag 
som beskriver vilka effekter förmånen har, både för arbetsgivare och 
arbetstagare. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet yrkar i sin motion att Strömstads kommun erbjuder sin personal 
möjligheten att köpa cykel via bruttolöneavdrag. 

Kommundirektören avser besluta att införa förmånscykel för anställda i 
Strömstads kommun.  

Förslaget är kostnadsneutralt för arbetsgivaren. Förslaget innebär en förmån för 
kommunens personal som ett led i att stärka kommunens varumärke som en 
hälsofrämjande och attraktiv arbetsgivare.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2021-12-08 § 9 
Tjänsteskrivelse 2021-10-14 av HR-chefen 
Motionen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige  

att bifalla motionen  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson (C), Marie Edvinsson Kristiansen (M), Bengt 
Bivrin (MP) och Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till personalutskottets förslag. 

Mats Granberg (S), Kent Hansson (S) och Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar på 
återremiss för ta fram ytterligare underlag för att beskriva vilka effekter förmånen 
har, både för arbetsgivare och arbetstagare. Hur påverkar förmånen 
sjukpenninggrundande inkomst (SIG) och pensionsgrundande inkomst (PGI), 
vilken inkomstnivå måste man ha för att det ska vara förmånligt för den anställde 
etc. Föranleder förmånen extra administrativt arbete för arbetsgivaren och i så fall 
hur mycket? 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
att återremittera ärendet och nej-röst för att avgöra ärendet idag. 

Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för att återremittera ärendet mot 5 nej-röster för att avgöra 
ärendet idag beslutar kommunstyrelsen att återremittera ärendet. 

 

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 

1 Kent Hansson S       Ja   
2 Mats Granberg S       Ja  
3 Leif Andersson S       Ja   
4 Rose-Marie Fagerberg KD       Ja   
5 Marielle Alvdal FI         Nej 
6 Mattias Gustafsson SD 6 Fredrik Eriksson SD Ja   
7 Lars Tysklind L        Nej 
8 Marie Edvinsson Kristiansen M        Nej 
9 Jörgen Molin M       Ja   

10 Åsa Torstensson C         Nej 
11 Bengt Bivrin MP         Nej 

  Summa 6 5 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0623 

KS § 8 Svar på - Motion om iordningställande av 
Slipen från Liberalerna 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad genom att beslut rörande Slipen är taget i 
Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att det avsätts 
medel i investeringsbudgeten för att färdigställa slipen i Myren. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 9 att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för beredning. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-18 § 128 att investera i Slipen (2,8 
miljoner enligt tidigare beräkning) - driftskostnad 250 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-12-08 § 246 
Tekniska nämndens beslut 2021-11-23 § 128 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-25 § 9 
Motionen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad genom att beslut rörande Slipen är taget i 
Kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Tysklind (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0601 

KS § 9 Initiativärende - Coronabonus 

Kommunstyrelsens beslut 
att avslå förslaget. 

Beslutsmotivering 
Det finns ingen tvekan om att flera yrkesgrupper i organisationen har utsatts för 
stora påfrestningar och gjort ett fantastiskt arbete under pandemin och att de för 
det förtjänar stor respekt. Många av våra kommunmedborgare som inte har 
offentliga anställningar har haft och har fortfarande en mycket osäker 
arbetssituation då effekterna av coronapandemin slagit hårt mot kommunens 
näringsliv. Många arbetstagare har mist sina anställningar och många företag 
jobbar för sin existens. Våra kommunanställda har i det perspektivet trygga 
anställningar med säkra inkomster varje månad. Inkomster som i och med 
ordinarie årliga löneförhandlingar också ökat under pandemin. Löneökningar 
förhandlas årligen mellan fackförbunden och arbetsgivarorganisationer. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Tysklind (L) och Kerstin Karlsson (L) har lämnat in ett initiativärende där de 
yrkar att en del av överskottet i årets budget används till en engångssumma för 
samtlig personal i kommunen beräknat på 1500 kr för heltid. 

Strömstads kommuns personal har under pandemin tagit ett stort ansvar när det 
gällt att driva all verksamhet framåt trots stora påfrestningar. Liberalerna anser 
att det motiverar ett extra erkännande i form av en ”coronabonus”. 

Alla verksamheter har mött nya utmaningar med stängd gräns och pandemi. Med 
kreativitet, stort engagemang, nya arbetssätt och god samarbetsförmåga har det 
gått över förväntan, och en fullgod service för medborgarna har upprätthållits. 

Vi önskar att bonusen betalas ut till alla medarbetare som arbetat minst 
motsvarande 50 procents tjänstgöringsgrad under perioden 1 mars 2020 till 31 
oktober 2021. Det gäller såväl timanställda som vikarier och fast anställd personal. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 § 186 att remittera ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

Beslutsunderlag 
Initiativärendet 
Kommunstyrelsens beslut 2021-12-01 § 186 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-12 § 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå förslaget. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), Kent Hansson (S), Rose-Marie Fagerberg (KD) 
och Mats Granberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Lars Tysklind (L) och Åsa Torstensson (C) yrkar bifall till initiativärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Lars Tysklinds 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. 
Ja-röst förarbetsutskottets förslag och nej-röst för Lars Tysklinds förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster för att bifalla arbetsutskottets förslag mot 3 nej-röster för Lars 
Tysklinds förslag beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. 

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 

1 Kent Hansson S       Ja   
2 Mats Granberg S       Ja  
3 Leif Andersson S       Ja   
4 Rose-Marie Fagerberg KD       Ja   
5 Marielle Alvdal FI       Ja  
6 Mattias Gustafsson SD 6 Fredrik Eriksson SD Ja   
7 Lars Tysklind L        Nej 
8 Marie Edvinsson Kristiansen M       Ja  
9 Jörgen Molin M       Ja   

10 Åsa Torstensson C         Nej 
11 Bengt Bivrin MP         Nej 

  Summa 8 3 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0105 

KS § 10 Information från kommundirektören 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera information till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören informerar om  

• Utvecklingsarena Strömstad och dess samarbeten med Innovatum och 
Insperia 

• Avtal med Smart Innovation Norway 
• Vuxen- och lärlingsutbildningar i Strömstad 
• Ny fritidschef anställd 
• Badbolaget kommer att upphöra som aktiebolag, men verksamheten ska 

vara kvar. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0104 

KS § 11 Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Delegationsbeslut  arrangörsbidrag - Kosterhavsfestivalen 2021 - 
Kammarmusiken Koster - Strömstad ek.för., KS/2021-0114 

2. Delegationsbeslut arrangörsbidrag - Adventsstjärnan 27/11 2021 - 
Strömstad Tanums Konståkningsklubb, KS/2021-0572 

3. Delegationsbeslut arrangörsbidrag - Div. 2 - Strömstad ridklubb, KS/2021-
0589 

4. Delegationsbeslut - Ansökan om grund- och aktivitetsbidrag - Strömstad 
gymnastikklubb, KS/2021-0527 

5. Delegationsbeslut - Ansökan om grund- och aktivitetsbidrag - Strömstad 
Skateboardklubb, KS/2021-0568 

6. Delegationsbeslut - Ansökan om grund- och aktivitetsbidrag - Strömstad 
Cykelklubb, KS/2021-0556 

7. Delegationsbeslut - Ansökan om grund- och aktivitetsbidrag - Strömstad 
Badmintonklubb, KS/2021-0573 

8. Delegationsbeslut - Ansökan om grund- och aktivitetsbidrag - Överby ibk, 
KS/2021-0579 

9. Delegationsbeslut - Ansökan om grund- och aktivitetsbidrag - Strömstad 
Ridklubb, KS/2021-0582 

10. Delegationsbeslut - Ansökan om grund- och aktivitetsbidrag - PRO 
Strömstad, KS/2021-0588 

11. Delegationsbeslut - Upphandling - livesändning 
Kommunfullmäktigemöten, KS/2021-0614 

12. Delegationsbeslut- Yttrande gällande skuldsanering 2021-11-17, KS/2021-
0598 

13. Styrelseprotokoll Sof i Väst 2021-12-10 och Verksamhetsplan 2022-2024, 
KS/2021-0108 

14. Fyrbodals kommunalförbund - Direktionens årshjul 2022, KS/2021-0352 
15. Ordförandebeslut - Fyrbodals rekommendation avseende Regional 

överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet, 
KS/2021-0493 

16. Ordförandebeslut - samrådsyttrande  Vindpark Vidar, KS/2021-0539 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0106 

KS § 12 Initiativärende om arbetsmarknadsinsatser 
2022 

Kommunstyrelsens beslut 
att remittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) har lämnat in ett initiativärende där hon föreslår 
att 600 tkr ur tillgängliga medel under finansförvaltningen avsätts för 
arbetsmarknadsinsatser under 2022 om inte kommunen får extern finansiering. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Marie Edvinsson Kristiansen (M) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att ärendet remitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott 
för beredning. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0109 

KS § 13 Fråga om öppna 
kommunstyrelsesammanträden under 
pandemin 

Kommunstyrelsens beslut 
att fortsatt ha stängda kommunstyrelsemöten så länge pandemin pågår 

att juridiska undersöka om det finns möjlighet att lagligt tillåta media att vara med 
att digitalt bevaka kommunstyrelsemötena utan att för den skull behöva öppna 
för allmänheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden uppger att han fått en förfrågan från media att få vara med digitalt 
vid kommunstyrelsemötena. Det har tidigare gjorts en överenskommelse att 
under pandemin ha stängda möten. Kent Hansson vill därför lyfta frågan för att få 
kommunstyrelsens syn på frågan.  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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