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KF § 101 Ändring av föredragningslistan 
Ärende: KS/2022-0225 

Kommunfullmäktiges beslut 
att lägga till tre frågor från Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C) och 
Åsa Torstensson (C) samt avsägelsen från Karin Lindeqvist (SD) som revisor vid 
Strömstads kommun och finner att så sker. 

att ta upp ärendet om Samverkansavtal gällande digitala hjälpmedel. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga till tre frågor från Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth 
Johansson (C) och Åsa Torstensson (C) samt en avsägelse från Karin Lindeqvist 
(SD) som revisor. vid Strömstads kommun. 

Ordföranden frågar om ärendet Samverkansavtal gällande digitala hjälpmedel kan 
tas upp. Ärendet är brådskande och kommer direkt från Socialnämnden och har 
inte hunnits beredas av kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan lägga till de tre frågorna från 
Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C) och Åsa Torstensson (C) samt 
avsägelsen från Karin Lindeqvist (SD) som revisor och finner att så sker. 

Ordföranden frågar även om kommunfullmäktige enhälligt kan besluta att ta upp 
ärendet om Samverkansavtal gällande digitala hjälpmedel och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 102 Medborgarförslag om att övergångsstället vid 
Coop tas bort 

Ärende: KS/2022-0440 

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

Delegation ges till Tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sten Fagerberg har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att 
övergångsstället vid bron mot Coop tas bort. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Sten Fagerberg 

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

Delegation ges till Tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
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KF § 103 Fråga till kommunstyrelsens ordförande från 
Anna-Lena Carlsson (C) 

Ärende: KS/2022-0500 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna-Lena Carlsson (C) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Kent 
Hansson (S): 

Har Strömstads kommun garantier från Västra Götalandsregionen för att röntgen 
blir kvar på Pilen 5? 

Kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) svarar: 

Aleris, är för närvarande verksamhetsutövare av specialistsjukvården i 
sjukhusfastigheten Pilen 5 där röntgen ingår. 

Inför den nya upphandlingen som ska gälla från och med den 1/11 i år delades 
upphandlingen upp. Det gjordes en upphandling av röntgenverksamheten och en 
upphandling av den rena sjukvårdsverksamheten. 

Upphandlingen av röntgenverksamheten vanns av företaget Aleris Röntgen som 
nu har bytt namn till Evidia. Evidia är ett riktigt röngtenföretag som har 
verksamhet i stora delar av Sverige. Avtalet med Västra Götalandsregionen 
avseende röntgenverksamheten på Pilen 5 gäller i 4 år från och med 1/11. 
Därefter ska det göras ny upphandling. 

Efter samtal med verksamhetschef på Evidia Sverige så är satsningen i Strömstad 
långsiktig. Evidia har tagit över alla anställda och man ser en potential i att 
verksamheten utökas. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Anna-Lena Carlsson (C) 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 104 Fråga till Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande från Elisabeth Johansson (C) 

Ärende: KS/2022-0503 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Johansson (C) har ställt en fråga till Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Lena Martinsson (S): 

Har arbetet med införandet av det så kallade porrfiltret genomförts fullt ut? 

Lena Martinsson (S) svarar: Kommunens IT avdelning driftsatte ett filter i samband 
med att beslutet togs. Filtret blockerar porrsidor när de digitala devicerna är 
uppkopplade på kommunens elev-, personal- eller gästnät, det vill säga filtret 
ligger på nätnivå och sitter i kommunens brandvägg. Skulle en elev surfa till nån 
sida som är klassade som Pornografi, så hamnar man i en blocksida med följande 
information: Web Page Blocked. Om eleverna kopplar upp sina datorer 
hemmavid, på privata nät så fungerar inte kommunens filterskydd, då vårt skydd 
endast omfattar våra kommunala nät. Här måste varje vårdnadshavare själva ta 
ansvar och ombesörja att har motsvarande filter på sitt hemmanät och på 
barnens mobiltelefoner. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 105 Fråga till kommunstyrelsens ordförande från 
Åsa Torstensson (C) 

Ärende: KS/2022-0504 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Kent 
Hansson: 

Kommer du Kent Hansson, som ytterst politiskt ansvarig, ta ansvar för den kritik 
som framförts vad gäller hantering av det som är att betecknas offentliga 
handlingar och åtgärda de brister i myndighetsutövande och offentlighet som 
statsvetaren pekar ut som anmärkningsvärda? 

Kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) svarar:  

Du har helt rätt i att alla som är förtroendevalda har ett eget ansvar i att hantera 
alla handlingar som är att beteckna som offentliga på ett transparent och 
rättssäkert sätt. Jag vill dock tydligt klargöra att det under innevarande 
mandatperiod inte förekommit någon som helst mailkonversation på min privata 
mail där jag har varit inblandad i något som kan kopplas till otillbörlig påverkan i 
någon fråga. Det du väljer att inte kommentera när du hänvisar till artikeln i 
Strömstads tidning när du citerar statsvetaren Folke Johansson är att han säger att 
det ”är okej för förtroendevalda att använda privata mailadresser för interna 
diskussioner”. Den händelse som beskrivs i tidningen där jag blev kontaktad på 
min privata mail var just intern information som inte handlade om någon ansökan 
eller någon form av påverkan. Därför diariefördes inte heller mailet.  

Alla som har ett förtroendeuppdrag i Strömstads kommun har en kommunmail. 
Min åsikt är att den ska användas eftersom vi eftersträvar transparens och 
öppenhet och våra mailkorgar ska tåla en genomlysning. 

Mycket kan jag ta ansvar för, men hur varje enskild förtroendevald agerar kan jag 
inte ta ansvar på annat sätt än att påtala vikten av en noggrann hantering av de 
handlingar som kan anses som offentliga. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 106 Motion om att tillsammans med Bengtsfors 
kommun och eventuellt Lysekils kommun, 
bilda kommunalförbund med VG-regionen 
övertar Aleris närsjukhusverksamhet, från 
Anders Ekström, Kristdemokraterna 

Ärende: KS/2022-0424 

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

Sammanfattning av ärendet 
Anders Ekström, Kristdemokraterna, har inkommit med en motion där han 
föreslår att Strömstads kommun tillsammans med Bengtsfors kommun och 
eventuellt Lysekils kommun bildar ett kommunalförbund med VG regionen och 
övertar Aleris Närsjukhusverksamhet som efter 31 oktober 2022 upphör på 
Strömstads, Bäckefors och Lysekils sjukhus inklusive bassängerna på sjukhusen.  

Beslutsunderlag 
Motionen 

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 § 107 Motion om multiarena från Lars Tysklind, 
Liberalerna 

Ärende: KS/2022-0453 

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

Sammanfattning av ärendet 
Lars Tysklind och Sandra Andersson, Liberalerna, har inkommit med en motion där 
de föreslår att det skapas en arbetsgrupp med personer från i första hand 
föreningslivet för att kartlägga behoven av lokaler för olika sporter. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

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

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Diariet 
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KF § 108 Motion om att upprätta naturreservat i 
området kring Bohusleden från Bengt Bivrin, 
Miljöpartiet 

Ärende: KS/2022-0460 

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

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet, har inkommit med en motion där han föreslår 

1. att kommunen påbörjar arbetet med att upprätta ett naturreservat i området 
kring Bohusleden och Mällby Kyrkogård, i syfte att skydda värdefull natur, 
sällsynta arter och säkra människors tillgång till attraktiva 
rekreationsområden. 

2. att entren till Bohusleden (vid Ringvägen) rustas upp med bättre information 
och skyltning samt fler parkeringsplatser. 

3. att det görs en översyn av de stigar och leder kommunen har skötselansvar 
för. Målsättningen med översynen ska vara att identifiera 
förbättringspotential och att stärka friluftslivet i  Strömstad. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

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

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet 
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KF § 109 Motion om ett bygger med möjlighet till 
socialt umgänge från Simone Fischer (M) och 
Hans-Robert Hansson (L) 

Ärende: KS/2022-0484 

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

Sammanfattning av ärendet 
Simone Fischer, Moderaterna och Hans-Robert Hansson, Liberalerna har 
inkommit med en motion där de föreslår  

att se över möjligheten för ett bygge gärna centralt i Strömstad inspirerad av det 
västdanska exempel där möjlighet till socialt umgänge, exempelvis kulspel och 
andra aktiviteter, kök där boende kan vara delaktiga och matsal, trädgård etc. kan 
tänkas in i bygget och arkitekturen från början. 

att tänka in möjligheter att fortfarande kunna uppleva naturen i vårt område: 
havet/bad, skog och intryck från landet. 

att testa konceptet redan nu med en aktiv mötesplats med spel, umgänge, 
aktiviteter i mån av plats på fastigheten Pilen 5 eller annan ägnad fastighetslokal. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

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

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Diariet 
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KF § 110 Motion om solkraftsplan från Tore Lomgård 
och Morgan Gutke, Centerpartiet 

Ärende: KS/2022-0487 

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

Sammanfattning av ärendet 
Tore Lomgård och Morgan Gutke, Centerpartiet, har inkommit med en motion där 
de föreslår att Strömstads kommun som komplement till befintlig vindkraftsplan 
upprättar en solbruksplan som beslutsunderlag för framtida utbyggnad av 
solkraft. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

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

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Diariet 
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KF § 111 Motion om behov av boendeparkering 
centralt i Strömstad från Simone Fischer 
Cederbratt (M) 

Ärende: KS/2022-0483 

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

Sammanfattning av ärendet 
Simone Fischer, Moderaterna, har inkommit med en motion där hon föreslår  

1. att se över behovet av parkeringsplatser för boende i centrala Strömstad som 
idag inte kan hyra in sig i Strömstadsbyggens eller Orvelins parkeringsplatser. 

2. att ta fram fler förslag på hur gator och andra ytor kan reserveras för boende 
som många andra städer har typ Uddevalla. 

3. att återuppta frågan om bygge av parkeringshus centralt, exempelvis 
Järnvägsparkeringen, där fastboende och öbor ska ges möjlighet att hyra en 
fast plats. Man kan via arkitektur, kamerabevakning och ljussättning säkra 
tryggheten för de som ska till och från parkeringshuset. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

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

Beslutet skickas till 
Motionären 
Tekniska nämnden: tn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
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KF § 112 Motion med anledning av brist på behöriga 
lärare från Anders Ekström, 
Kristdemokraterna 

Ärende: KS/2022-0486 

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

Sammanfattning av ärendet 
Anders Ekström, Kristdemokraterna, har inkommit med en motion där han 
föreslår  

1. att Strömstads kommun, politiken, skolledning och lärare gör en långsiktig 
handlingsplan med förslag på åtgärder och behov för att Strömstad skall bli 
en skolkommun i toppen och inte ligga i botten 

2. att det görs avslutsintervjuer med skolpersonal/behöriga lärare som slutar i 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

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

Beslutet skickas till 
Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden; bun.diarie@stromstad.se 
Diariet 
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KF § 113 Svar på - Motion om återvinningscentralen 
2.0 från Liberalerna 

Ärende: KS/2020-0620 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att anse motionens första att-sats besvarad då en översyn av schemaläggning 

och kostnadsberäkning har gjorts och då det från brukarnas håll inte finns 
någon efterfrågan på utökade öppettider 

2. att avslå motionens andra att-sats då renhållningsverksamheten finansieras 
via avgifter och taxekollektivet. 

Beslutsmotivering 
1. Tekniska förvaltningen har stämt av behovet av utökade öppettider på 

återvinningscentralen med verksamhetens personal samt besökande till 
anläggningen. Man kan konstatera att det per i dag inte framkommit att det 
finns en efterfråga på utökande öppettider. 

Besöksfrekvens för perioden april 2021 – april 2022 visar att återvinningscentralen 
haft relativt få besökare under de lördagar och torsdagskvällar som 
återvinningscentralen varit öppen. Under lördagarna har antalet besökare varit 
mellan 60-178 besökare och under torsdagskvällarna har man haft mellan 11-51 
besökare. 

Att utöka öppettiderna med minst två vardagskvällar och lördagar varje 
vecka skulle innebära en ökning av timkostnaden på ungefär 400 000 kr per år. 
Därutöver tillkommer driftkostnader för anläggningen samt att personal behöver 
rekryteras.  

Renhållningsverksamheten finansieras via avgifter och taxekollektivet och ingår 
därför inte i tekniska nämndens budgetram på samma sätt som skattekollektivet. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår 

1. att det i enlighet med tidigare utredning (KS/2019-0432) om 
återvinningscentralens öppettider görs en översyn av schemaläggningen och 
en kostnadsberäkning. 

2. att tekniska nämndens budgetram utökas i enlighet med detta. 

I enlighet med ”Motion om återvinningscentralen, KS/2019-0432” har en 
utredning gjorts om möjligheten att Återvinningscentralen på Österröd kan ha 
öppet minst två vardagskvällar och lördagar varje vecka. Nu behövs en översyn av 
schemaläggningen och en kostnadsberäkning så att tekniska förvaltningen kan få 
den rambudget som krävs. I enlighet med Vision 2030 i Strömstad och Agenda 
2030 (Globalt), behöver kommunen ge befolkningen större möjligheter att 
återvinna sitt avfall för ett hållbart samhälle. 
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Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-25 § 9 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 
Tekniska nämndens beslut 2022-05-17 § 41 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-06-08 § 159 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-24 § 126 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. att anse motionens första att-sats besvarad då en översyn av schemaläggning 

och kostnadsberäkning har gjorts och då det från brukarnas håll inte finns 
någon efterfrågan på utökade öppettider 

2. att avslå motionens andra att-sats då renhållningsverksamheten finansieras 
via avgifter och taxekollektivet. 

Beslutet skickas till 
Hans-Robert Hansson 
Lars Tysklind 
Kerstin Karlsson 
Mette H Johansson 
Sandra Andersson 
Claes Nabrink 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
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KF § 114 Revidering av Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 

Ärende: KS/2021-0536 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har gett tekniska förvaltningen i uppgift att se över och 
revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Framför allt, 20 § Fyrverkerier och 
andra pyrotekniska varor. 

Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De ska hjälpa till 
att skapa ordning på offentliga platser och se till att människors hälsa eller 
egendom inte kommer till skada. 

Kommunfullmäktige i Strömstad beslutade den 16 december 2021 § 138, att anta 
nya lokala ordningsföreskrifter. De lokala ordningsföreskrifterna anmäldes till 
Länsstyrelsen den 22 december 2021. 

Länsstyrelsen har i beslut 5 januari 2022 tillfälligt upphävt Strömstads 
kommunfullmäktige beslut och förlängt tiden för prövning till den 22 februari 
2022. 

Länsstyrelsen har nu prövat de anmälda föreskrifterna och upphävt § 14, 20, 21 
och 24, övriga föreskrifter har Länsstyrelsen inget att erinra mot. 

Gatuavdelningen har undersökt vilka kommuner som har beslutat om fyrverkerier 
i närtid, och utformat § 20 med den strängaste utformningen som godkänts av 
Länsstyrelsen i vår region. 

Gatuavdelningen har därför omarbetat de föreskrifter som blivit upphävda och 
lämnar följande förslag till ändring. 

•  14 Ambulerande försäljning får till ytan uppta maximalt 1,5m x 1,5m, får 
endast ske på Oscarsplatsen enligt kartbilaga och kräver tillstånd från 
polismyndigheten. Maximalt 5 tillstånd per dag tillåts. 

•  20 Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – 
fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton, 
påskafton och valborgsmässoafton under 20.00-01.00. Det är alltid förbjudet 
att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från vårdinrättning 
och särskilt boende. 

•  21 Ridning är förbjuden i motionsspåren Erlandseröd och Tjärndalen enligt 
kartbilaga. 

Uthyrning och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon  
§ 24 För att ställa ut cyklar, elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon på offentlig 
plats i syfte att hyra ut dem krävs tillstånd. Uthyraren måste också betala avgift 
enligt beslutad taxa per fordon i årlig avgift. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-24 § 127 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-10 § 173 
Tekniska nämndens beslut 92022-06-14 § 53 

Tjänsteskrivelse 2022-05-23 av gatuchef Conny Hansson 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter, KF 2021-12-16 § 138 

Länsstyrelsens beslut angående lokala ordningsföreskrifter -213-56976-2021  

Förslag till reviderade allmänna ordnigsföreskrifter 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Webbmaster 
KS Diarie 
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KF § 115 Revidering av Allmänna lokala föreskrifter för 
torghandel 

Ärende: KS/2022-0397 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala föreskrifter för torghandel. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden gav tekniska förvaltningen i uppdrag att revidera föreskriften 
Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, 2019-05-20. 

Allmänna lokala föreskrifter för torghandel föreskriver vad som gäller för 
torghandel i Strömstads kommun. Föreskrifterna reglerar bland annat var 
torghandel får ske, hur platserna fördelas, tider för försäljning, vilka varor som får 
säljas, hur försäljningen ska bedrivas och hur överträdelser ska hanteras. 
Föreskrifterna antogs av kommunfullmäktige 1995-12-14 och har setts över i sin 
helhet och uppdateras efter rådande förhållanden och gällande lagstiftningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-24 § 128 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-10 § 174 
Tekniska nämndens beslut 2022-06-14 § 52 
Tjänsteskrivelse, Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, 2022-05-20 
Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, KF 1995-12-14 
Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, reviderad 2022-05-20 
Torgplatser - karta 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala föreskrifter för torghandel. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Webbmaster 
Diariet 
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KF § 116 Policy för upphandling 
Ärende: KS/2021-0567 

Kommunfullmäktiges beslut 
att återremittera ärendet för rättelse av språkliga och sakliga fel. 

Sammanfattning av ärendet 
De tidigare två styrdokumenten, Policy för inköp och upphandling samt Regler för 
inköp och direktupphandling föreslås att ersättas av tre styrdokument för att 
bättre följa kommunens styrdokument, Regler för hantering av handlingar Dnr: 
KS/2012-0386.  

Det medför att förslaget delas upp i följande styrdokument: 

• Policy; som anger vårt allmänna förhållningssätt till något och ger principer 
som vägledning för bedömningar, men innehåller inga tydliga regler.  

• Riktlinjer; som ger mer konkret stöd för ett visst handlande och avser främst 
frågor rörande verkställighet.  

• Regler; som ger mer exakta gränser för tjänstemännens/ 
politikers/styrelseledamöters handlande. 

Mot bakgrund av lagförändring och ändrade rutiner har förvaltningen tagit fram 
förslag på reviderade styrdokument för inköp och upphandling med hänsyn till: 

• Mer tyngd mot Hållbar utveckling 
• Tydliggörande av roller och ansvar 
• Textinnehåll har omarbetats och omformulerats något i ett förtydligande 

syfte och för att underlätta uppföljning. 

Genom det upphandlingssamarbete som finns etablerat inom NoBo önskar 
kommunen fortsatt att behålla flera av de befintliga gemensamma principer och 
arbetssätt i kommande styrdokument. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-24 § 133 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-06-08 § 155 
Tjänsteskrivelsen 
Förslag: Regler för inköp och direktupphandlingar 
Förslag: Riktlinjer för inköp och direktupphandlingar 
Förslag: Policy för inköp och upphandling 
Tidigare: Regler för inköp och direktupphandling 
Tidigare: Policy för inköp och upphandling 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna förslag till reviderad policy, riktlinjer samt regler för inköp och 
upphandling vilka ersätter tidigare styrdokument för inköp och upphandling, 
KS/2017-0310. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Dag Wersén (M) yrkar på att ärendet återremitteras av sammanfattningsvis 
följande: 

Förslaget till upphandlingspolicy innehåller språkliga ofullkomligheter av delvis 
inte obetydlig karaktär. Förslaget är också felaktigt och motsägelsefullt ifråga om 
ansvar och fördelning av ansvar. Förhållandet mellan kommunens egen 
upphandling och upphandling tillsammans med andra parter, till exempel andra 
kommuner och regioner enligt samarbetsavtal, behöver beaktas. Förhållandet 
mellan intresset av långsiktighet och val av lokala leverantörer kan behöva 
beröras. 

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

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst 
för att avgöra ärendet idag och nej-röst för att återremittera ärendet. 

Omröstningsresultat 
Med 26 nej-röster och 3 som avstår att rösta så beslutar kommunfullmäktige att 
återremittera ärendet för rättelse av språkliga och sakliga fel. 

Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Kent Hansson S         Nej   
Mattias Gustafsson SD         Nej   
Lars Tysklind L         Nej   
Åsa Torstensson C           Avstår 
Lena Martinsson S         Nej   
Muhyettin Aslan KD         Nej   
Marie Edvinsson Kristiansen M         Nej   
Fredrik Eriksson SD   Eugenia Eriksson SD   Nej   
Lars Åke Karlgren V   Stellan Nilsson V   Nej   
Marie Rask S   Besnik Obertinca S   Nej   
Karla Valdivieso MP         Nej   
Kerstin Karlsson L         Nej   
Jörgen Molin M         Nej   
Mats Granberg S       Nej   
Ulf Johansson SD   Gunnel Nordberg Carlsson SD   Nej   
Marielle Alvdal FI         Nej   
Helene Andersson Novela S   Petra Hedström S   Nej   
Dag Wersén M         Nej   
Mette H Johansson L         Nej   
Anna-Lena Carlsson C           Avstår 
Anders Ekström KD   Andreas Friedemann Hildebrand     Nej   
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Bengt Simonsson Fröjd S         Nej   
Morgan Gustafsson SD         Nej   
Merry Johansson S         Nej   
Bengt-Göran Bergstrand M   Ola Persson M   Nej   
Mia Öster V         Nej   
Leif Andersson S         Nej   
Hans-Robert Hansson L         Nej   
John Johansson SD         Nej   
Bengt Bivrin MP         Nej   
Simone Fischer Cederbratt M         Nej   
Ligia Morales Ahlgren S   Olle Westling S   Nej   
Sven Nilsson SD         Nej   
Lena Sundberg S         Nej   
Elisabeth Johansson C           Avstår 
Tore Lomgård C         Nej   
Rose-Marie Fagerberg KD         Nej   
Lars Erik Kristiansen M         Nej   
Ronnie Brorsson S       Nej   
Summa   36 3 

 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Webbmaster 
KS-diarie 
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KF § 117 Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser 

Ärende: KS/2022-0256 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation ställa sig 
bakom förslag på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 

2. att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation ställa sig 
bakom förslag på Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagande av Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård är två starka processer starkt 
sammankopplade till varandra. Under det gångna året har dessa båda processer 
hanterats i länet och varit på remiss till samtliga parter, däribland Fyrbodals 
kommuner. Kommunerna har getts flera möjligheter till att påverka förslagen, 
både direkt genom remissvar och genom kommunalförbundets ansvariga 
tjänstepersoner. Sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter på både 
innehåll och för modernisering av innevarande gemensamma hälso- och 
sjukvårdsavtal till stor del tagits tillvara. Förslaget till en gemensam färdplan för 
omställning till en god och nära vård motsvarar i stort kommunernas framförda 
önskemål. 

Fyrbodal förbundsdirektion beslutade den 31 mars 2022 att rekommendera 
Fyrbodals kommuner ställa sig bakom revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet 
med tillhörande överenskommelser samt Färdplan – länsgemensam strategi för 
god och nära vård. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-24 § 131 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-10 § 176 
Socialnämndens beslut 2022-06-23 § 90 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 signerad av Lena Olsson, Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 
Fyrbodals protokoll från direktionsmöte 2022-03-31 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation ställa sig 
bakom förslag på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 

2. att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation ställa sig 
bakom förslag på Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), Lars Tysklind (L) och Anna-Lena Carlsson (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund; karin.engstrom@fyrbodal.se, diarienummer RS 
2022-00967 
Fyrbodals kommunalförbund; karin.engstrom@fyrbodal.se, diarienummer RS 
2022-00968 
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
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KF § 118 Utökad budgetram för Socialnämnden 
Ärende: KS/2021-0189 

Kommunfullmäktiges beslut 
att komplettera och utöka Socialnämndens ram med 8,6 mnkr. avseende 
volymökningar inom hemtjänsten och för: 

• Utökad nattbemanning till Jägarens särskilda boende 
• Fortsatt finansiering av en arbetsmarknadskonsulent 
• Finansiering för deltagande i gemensam Mini-Maria i Fyrbodal 
• Placeringar Socialpsykiatri 
• Lokalkostnader relaterat till ökade volymer Insatser i Hemmet 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har genom två beslut äskat om en utökad budgetram för 2022 på 
tillsammans 10 mnkr., 5 mnkr. i varje beslut. Det har genom arbete i förvaltningen 
synliggjorts att vissa kostnader har uteblivit och behovet har sjunkit något. I 
prognosen knuten till tertialbokslutet har underskottet estimerats till 8,6 mnkr. 
för 2022.  

Socialnämnden bör ha rimliga förutsättningar för att lösa sitt uppdrag och 
kommunledningsförvaltningen förslår därför att nämndens budgetram utökas 
med 8,6 mnkr. för att uppnå en budget i balans. 

Orsaken till dagens situation beror på att omsorgsbehoven hos brukarna inom 
Socialnämndens ansvarsområde kommer att öka. Ökningen är redan nu synlig i 
verksamheten vilket medför att nämnden inte inom ram klarar av att finansiera 
ovanstående kostnadsökningar. Andelen personer över 80 år är den åldersgrupp 
som påverkar beviljade timmar mest. Under åren 2015-2022 så har antalet 
personer som är 80 år och äldre ökat med 102 personer. Under 2022-2024 
förväntas ökningen bli lika stor, det vill säga, antalet 80 år och äldre ökar nu med 
lika många på 2 år som tidigare på 7 år. Utöver detta sker även förändringen mot 
nära vård vilket innebär att alltmer vård kommer att ges i hemmen, det vill säga 
att individen kan få betydande mer sjukvård i hemmet istället för att vara på 
sjukhus. Denna förändring kommer att fortsätta och kommer också att påverka 
antalet beviljade timmar för hemtjänsten att utföra. 

Socialnämnden har det senaste halvåret noterat en kraftig ökning gällande antalet 
beviljade timmar inom hemtjänsten. Detta ledde till en negativ budgetpåverkan 
2021 som förväntas öka under 2022. Anledningen till att volymökningen inte 
lyftes i samband med budget 2022 härrör till att ökningen kom sent på året och 
initialt inte förväntades bestå. Antalet beviljade timmar fluktuerar normalt från 
månad till månad men tydliga ökningar skedde, dels i juni-augusti (redovisas i 
statistiken i september), dels november/december (redovisas i statistiken i 
januari). Den nergång som brukar komma efter stora ökningar uteblev. Detta 
bedömdes vara pandemirelaterat då många brukare väntat med att ansöka om 
stöd. Under januari inledde förvaltningen en dialog med arbetsutskott och i början 
av februari fördes dialog om situationen på ett extrainsatt KSAU om hur den 
ökade kostnaden för volymökningarna skulle hanteras. 
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I nedan bild framgår antalet beviljade timmar i Hemtjänsten inklusive HSL-timmar, 
det vill säga insatser som delegerats från Hemsjukvårdens sjuksköterskor till 
undersköterskor i Hemtjänsten, för hela 2021. 

 
Socialnämnden har budget för att utföra i genomsnitt 5 500 beviljade timmar i 
månaden. Den nuvarande prognosen gör gällande att cirka 6 400 beviljade timmar 
i månaden kommer behöva utföras under 2022. Differensen om cirka 900 timmar 
per månad, eller cirka 11 000 timmar på helår, beräknas leda till en 
budgetavvikelse om 5,0 mnkr. Som en referens leder en volymökning på 100 
timmar i månaden till en merkostnad på närmare 550 tkr på helår.  

 
Förvaltningen bedömer, utifrån den demografiska utvecklingen, att nivån på 
beviljade timmar kommer hålla i sig.  

Utöver detta så arbetar förvaltningen aktivt med att nå måltalen gällande 
brukartider samt pågående insatser avseende arbetsmiljön i syfte att sänka 
sjukfrånvaron. 

Dessutom har nämnden har fått krav ställda till sig från tillsynsmyndigheten 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att nattbemanningen på det särskilda 
boendet Jägaren inte uppfyller lagens krav på tillsyn och säkerhet för brukare. 
Som en konsekvens av detta behöver nämnden utöka bemanningen på natt med 
en person vilket på årsbasis motsvarar 2,0 årsarbetare till en kostnad av 1,35 
mnkr/år.  

Strömstad fick till följd av pandemin covid-19 en kraftigt ökad arbetslöshet. 
Arbetslösheten är på väg neråt men behoven hos dem som står allra längst från 
arbetsmarknaden kvarstår och dessa individer riskerar att uppbära 
försörjningsstöd under en längre period om inga insatser ges. Förvaltningen såg 
att arbetsmarknadskonsulenterna som fanns under 2021 gjorde att individerna 
snabbare kom ut i egen försörjning. Syftet är att fortsätta stötta individer i att 
komma ut i egen försörjning och förkorta tiden som en individ befinner sig i 
försörjningsstöd. Fortsatt finansiering av en arbetsmarknadskonsulent 
motsvarande en kostnad av 0,75 mnkr/år.  

Mini-Maria är en integrerad mottagning där kommun och region erbjuder 
samordnade insatser till ungdomar med missbruk och psykisk ohälsa och deras 
anhöriga. Den bärande tanken med en Fyrbodalgemensam mottagning är att alla 
resurser ska finnas samlade och på så sätt kunna erbjuda rätt stöd och hjälp till 
den unge på ett samlat sätt. För att möta målgruppen med dessa behov ses denna 
insats som viktig då insatsen saknas idag. Finansiering av Mini-Maria är 0,2 
mnkr/år.  

Förvaltningen har det senaste halvåret noterat en kraftig ökning gällande antalet 
beviljade timmar inom hemtjänsten. Detta ledde till en negativ budgetpåverkan 
2021 och detta förväntas kvarstå under 2022. Prognosen på antalet beviljade 
timmar avviker cirka 20 % mot budget. Förvaltningen bedömer, utifrån den 

2021 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt

Beviljad tid inkl. HSL 5 352 4 720 5 230 4 977 5 061 5 107 5 762 6 121 6 124 6 136 6 053 6 685 67 327

2022 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt
Prognostiserade timmar inkl HSL 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 76 992
Budget 2022 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 66 000
Differans -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -10 992
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demografiska utvecklingen, att nivån på beviljade timmar kommer hålla i sig. 
Förvaltningen fortsätter arbeta vidare med analysen av ökningen och lyfter detta 
som ett ärende under mars månad. Utöver detta så arbetar förvaltningen aktivt 
med att nå måltalen gällande brukartider samt pågående insatser avseende 
arbetsmiljön i syfte att sänka sjukfrånvaron. Då behovet ökat hos brukarna krävs 
mer personal för att utföra insatserna, vilket redan nu kräver större lokaler för att 
tillgodose en god arbetsmiljö. Lokalkostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,7 
mnkr. 

Under föregående år ökade antalet externa placeringar inom socialpsykiatrin. 
Finansieringen för befintliga placeringar fördelas i dagsläget mellan budget i 
ordinarie ram, migrationsmedel samt centralt avsatta medel på 
finansförvaltningen. Kring årsskiftet har ytterligare placeringar beviljats vilka 
förväntas kvarstå under lång tid. Kostnaden för dessa bedöms vara på 
sammanlagt 2,0 mnkr per år, vilket inte kan finansieras inom ordinarie ram.  

Förvaltningen ser även ökade kostnader relaterat till pandemin så som 
skyddsmateriell, ökad sjukfrånvaro, arbetskläder men dessa kostnader är än så 
länge svårbedömda, därav är de inte medräknade. 

Beslutsunderlag 
Beslut SN §32 SN/2022-0005 daterat 2022-02-24 
Beslut SN §40 SN/2022-0005 daterat 2022-03-24 
Tjänsteskrivelse 2022-06-10 av ekonomichef Carsten Sörlie 
IVO begäran om komplettering 
Socialnämndens beslut § 11 Tillsyn Jägaren komplettering 
Resultat arbetsmarknadsstöd 2021 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-02 signerad verksamhetschef Anna Almen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-06-15 § 164 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-24 § 132 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att komplettera och utöka Socialnämndens ram med 8,6 mnkr. avseende 
volymökningar inom hemtjänsten och för: 

• Utökad nattbemanning till Jägarens särskilda boende 
• Fortsatt finansiering av en arbetsmarknadskonsulent 
• Finansiering för deltagande i gemensam Mini-Maria i Fyrbodal 
• Placeringar Socialpsykiatri 
• Lokalkostnader relaterat till ökade volymer Insatser i Hemmet 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. 

Beslutet skickas till 
SN Diarie 
Malin Holm 
Carina Dalenius 
KS Diarie  
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KF § 119 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 vi 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 vi 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 protokoll 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.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Tysklind (L), Marielle Alvdal (FI) och Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Samtliga controllers 
Diariet 
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KF § 120 Revidering av Årsplan 2022 för 
sammanträden  och ekonomiprocesser 

Ärende: KS/2021-0273 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att ändra datum för Kommunfullmäktiges sammanträde vad gäller Mål och 
budget 2023 för att ge politiken mer tid efter valet för diskussion och 
ställningstagande. 

2. att flytta Kommunfullmäktiges möte från 17 november till 29 november. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen fick i uppdrag från budgetberedningen att se över 
tidsfaktorerna i budgetprocessen speciellt med tanke på att det var ett valår och 
man vill ge mer tid till den nya majoriteten i budgetarbetet. 

Kommunallagen ställer vissa datumkrav särskild med hänsyn till kommunalskatten 
och det är det tagit hänsyn till i förslaget. Det betyder att Kommunstyrelsen, som 
tidigare, måste besluta skattesatsen på sitt möte i november. 

Däremot föreslås flytta kommunstyrelsens nästa möte från 30. November till 15. 
november för beslut om Mål och budget 2023 och plan 2024–2026. 

Samtidigt förslå för Kommunfullmäktiges presidium att flytta Kommunfullmäktige 
från 17. November till 29. november för beslut om Mål och budget 2023 och plan 
2024–2026. 

Beslutsunderlag 
Tidplan för budgetprocess reviderat. 
Tjänsteskrivelse 2022-08-01 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-10 § 183 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-24 § 135 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
1. att ändra datum för Kommunfullmäktiges sammanträde vad gäller Mål och 
budget 2023 för att ge politiken mer tid efter valet för diskussion och 
ställningstagande. 

2. att föreslå för Kommunfullmäktiges presidium att flytta Kommunfullmäktiges 
möte från 17 november till 29 november. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att ändra andra attsatsen till att föreslå Kommunfullmäktige 
besluta att flytta Kommunfullmäktiges möte från 17 november till 29 november. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt första att-satsen 
och finner att så sker. 
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och ordförandens 
förslag vad gäller andra att-satsen och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
Budgetberedningen 
Ekonomiavdelningen 
KS Diarie 
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KF § 121 Äskande inför 2023 - Samordningsförbundet 
Väst (Sof Väst) 

Ärende: KS/2022-0043 

Kommunfullmäktiges beslut 
att ställa sig bakom styrelsen i Samordningsförbundet Väst sitt beslut om äskande 
till medlemmarna om utökat bidrag till förbundet.  

Det innebär bidrag på 253 275 kronor från Strömstad och totalt från alla 
kommuner 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst är en finansiell samordning mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, 
Strömstad, Tanum och Uddevalla.  

Varje år före den 30 november ska Samordningsförbundet Väst fastställa budget.  

Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna.  

Samordningsförbundets bidrag från parterna:  

2018 9 388 tkr  

2019 9 402 tkr  

2020 9 358 tkr  

2021 9 520 tkr  

2022 10 110 tkr  

Bidraget ökade 2022 med 590 000 kr totalt på grund av att Melleruds kommun 
kom med i förbundet, det hade annars varit oförändrat, det vill säga samma som 
2021.  

Samordningsförbundet har under 2022 disponibla medel på 12 093 tkr.  

Skillnaden på bidrag och disponibla medel beror på eget kapital från tidigare år.  

Det mesta av de disponibla medlen kommer att användas för planerade insatser 
under 2022.  

Största delen av förbundets kostnader används till personal.  

Förbundet använder som planerat större delen av det egna kapitalet under året 
och dessutom beräknas löneutvecklingen inför 2023 bli högre än föregående år, 
innebära det minskade insatser de kommande åren om inte bidragit från 
medlemmarna ökar.  

Medel för finansiell samordning enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser  
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5 § Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella 
samordningen. Den eller de regioner som deltar ska bidra med en fjärdedel av 
medlen och den eller de kommuner som deltar med en fjärdedel.  

Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, 
ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa kommuner 
sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer 
överens om.   

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra 
Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla.  

Enligt § 11 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst har kommunerna 
enats om att fördelningen dem emellan baseras på varje kommuns 
befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1 november det år val har ägt rum. 

Ett utökat stöd till förbundet ger möjlighet till att samordnade resurserna kan 
användas i större omfattning, för gemensamma bedömningar och insatser. Detta i 
syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen försörjning samt uppnå ökad 
hälsa och livskvalitet. 

Beslutsunderlag 
Samordningsförbundet Väst; Sammanträdesprotokoll nr 2 – 2022 
Samordningsförbundet Väst äskande inför 2023 
Samordningsförbundet Väst Tjänsteutlåtande om äskande 2023 
Samordningsförbundet Väst Minnesanteckningar medlemssamråd – 2022-03-22 
Tjänsteskrivelsen 
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2022-06-08 § 156 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-24 § 134 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att ställa sig bakom styrelsen i Samordningsförbundet Väst sitt beslut om äskande 
till medlemmarna om utökat bidrag till förbundet.  

Det innebär bidrag på 253 275 kronor från Strömstad och totalt från alla 
kommuner 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden diarie 
Samordningsförbundet Väst; gudrun.emilsdottir@sofvast.se 
KS diarie 
  

mailto:gudrun.emilsdottir@sofvast.se
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KF § 122 Årsredovisning 2021 - Fyrbodals 
kommunalförbund 

Ärende: KS/2021-0352 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna årsredovisningen för året 2021. 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2021. 

Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund har tillstyrkt att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i detsamma.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-24 § 138  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-06-08 § 160 

Fyrbodals kommunalförbund, direktionen, protokoll 2022-05-12 § 54 

Årsredovisning 2021 

Revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2021 

Revisionsberättelse 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna årsredovisningen för året 2021. 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund; kansli@fyrbodal.se 
Diariet 
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KF § 123 Organisationsöversyn - 
tjänstemannaorganisationen 

Ärende: KS/2022-0449 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera denna återrapportering av beställt uppdrag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Rose-Marie Fagerberg (KD) begära och beviljas protokollsanteckning. 
Kristdemokraterna invänder/reserverar sig mot Organisationsöversyn-
tjänstemannaorganisation, då denna rapport inte överensstämmer med beställt 
uppdrag. Beställt uppdrag av fullmäktige KF beslut 2019-11-21 - att under året 
påbörja översyn av drift- och förvaltningsorganisation. Ingen beställare, politiken, 
har getts möjlighet att lämna synpunkter på översynen. Ej heller har 
kommuninvånarna, de som betalar, fått möjlighet att lämna synpunkter. 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 

I den av kommunfullmäktige fastslagna budgeten för verksamhetsåret 2020 ingick 
det ett uppdrag för kommundirektören att genomföra en översyn av 
tjänstemannaorganisationen med syfte att identifiera strukturella 
utvecklingsområden med avsikt att skapa en mer ändamålsenlig organisation.  

Då Covid-situationen drabbade kommunen under våren 2020 hemställde 
kommundirektören till kommunstyrelsens ordförande att framflytta denna 
utredning tills situationen hade balanserats och det skulle finnas utrymme att 
genomföra uppdraget. Detta beviljades och nu har uppdraget genomförts under 
perioden augusti 2021 tom juni 2022. 

Arbetet har processletts av extern konsult. Denna handling är en återrapportering 
av det utförda uppdraget.  

I grunden har kommunen idag en väl balanserad verksamhet väl anpassad för att 
möta uppdraget och uppsatta politiska mål.  

Översynen visar att det inte finns några större ekonomiska, kvalitativa eller andra 
strategiska vinster att finna i att minska eller öka antalet nämnder eller deras 
förvaltningar. Nuvarande organisationella inriktning är väl inarbetat och det har 
under de senaste åren arbetats med att kontinuerligt anpassa och effektivisera i 
syfte att upprätthålla en ändamålsenlig organisation vars syfte är att klara det 
kommunala uppdraget och den politiska inriktningen. 

Verksamhetsåren 2018 och 2019 präglades av ett större arbete med att finna 
möjliga kostnadsreduceringar och skapa effektiviseringar. Bedömningen är att 
identifierade kostnadsreduceringar effektuerats men effektiviseringseffekter över 
förvaltningsgränserna i stort sett har uteblivit.  

Kommunens verksamheter och ekonomi har sakta vuxit i omfattning under de 
senaste åren och i dagsläget bedöms att kommunen har en god balans mellan 
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ekonomisk stabilitet och förmåga till kvalitativ leverans. Detta utgör en god 
plattform för att fortsätta en balanserad tillväxt där nuvarande storlek på 
personalstyrka inom ledning och administration i stort kan vidmakthållas även vid 
en fortsatt reglerad tillväxt. Däremot har vi identifierat ett behov av utökning av 
resurser där personalstyrkan måste följa uppdragets storlek vid tillväxt, läs bland 
annat en ökande omsorgsverksamhet och området för barn- och utbildning. Detta 
handlar alltså om de resurser längst ut som möter brukare och kunder. Detta 
ökade behov bedöms i dagsläget komma att påverka kommunens totala 
ekonomiska manöverutrymme framöver.  

Under processen framkom det att det behövdes en extra genomlysning inom 
verksamhetsområdet Städ och måltid. Återrapportering från denna genomlysning 
bifogas. Kommundirektören finner i nuläget dock ingen anledning att 
rekommendera en organisationsjustering. Anledningen är att det inte har 
identifierats tillräckligt starka ekonomiska och kvalitativa skäl. 

Utöver detta har även rekommendationerna från den tidigare översynen av de 
kommunala bolagen vägts in då vissa rekommenderade åtgärder från den 
rapporten är påverkande. Som konsekvens av denna kommer det en separat 
tjänsteskrivelse gällande en kommunövergripande organisationsjustering kopplat 
till verksamheten inom AB Strömstads Badanstalt 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-24 § 143 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-17 § 194 
Tjänsteskrivelse 
Rapport – översyn måltid och städ 24 maj 2022 
Slutrapport - Översyn tjänstemannaorganisation 2 augusti 2022  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att notera denna återrapportering av beställt uppdrag. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 124 Ändring av bolagsordning för AB Strömstad 
Badanstalt 

Ärende: KS/2022-0476 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att ändra bolagsordningens paragraf 5 så att styrelsen ska bestå av lägst en 

och högst fem ledamöter med lägst noll och högst tre ersättare 
2. att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att besluta om att 

anta ny bolagsordning 

Sammanfattning av ärendet 
AB Strömstads badanstalt ska enligt nuvarande bolagsordning ha en styrelse som 
består av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många personliga 
suppleanter. Förnärvarande består styrelsen av fyra ledamöter och tre 
suppleanter. Styrelsen har därmed vakanser som måste åtgärdas. 
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med Bolagsverket som 
meddelade att de under hösten kommer granska vilka bolag som har vakanser 
som inte åtgärdats. Efter genomförd granskning kommer bolagsverket att fatta 
beslut om att förklara styrelsen i de bolag som inte åtgärdat vakanserna för 
obehöriga. För att åtgärda de vakanser som finns i styrelsen föreslår 
kommunledningsförvaltningen att bolagsordningens paragraf 5 ändras så att 
styrelsen ska bestå av lägst en och högst fyra ledamöter med lägst noll och högst 
tre ersättare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-22 av kommundirektören 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-24 § 145 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. att ändra bolagsordningens paragraf 5 så att styrelsen ska bestå av lägst en 

och högst fem ledamöter med lägst noll och högst tre ersättare 
2. att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att besluta om att 

anta ny bolagsordning 

Beslutet skickas till 
AB Strömstads Badanstalt 
Diariet 
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KF § 125 Anmälningsärenden 
Ärende: KS/2022-0120 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

Revisorernas revisionsplan Strömstad 2022, KS/2022-0426 

Tekniska nämndens svar 2022-06-14 § 56 på medborgarförslag om 
kontinuitetsskogsbruk, KS/2021-0180 

Tekniska nämndens svar 2022-06-14 § 57 på medborgarförslag om säkrare 
gångväg och avlämningsplats vid Valemyrskolan, KS/2021-0193 

Tekniska nämndens svar 2022-06-14 § 58 på medborgarförslag om att skydda 
skog med höga naturvärden i Strömstads kommun, KS/2021-0368 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 126 Samverkansavtal gällande digitala hjälpmedel 
Ärende: KS/2022-0489 

Kommunfullmäktiges beslut 
att ställa sig bakom förslag om samverkansavtal gällande digitala hjälpmedel. 

Sammanfattning av ärendet 
I syfte att främja högre grad av användning av välfärdsteknik och att 
användningen ska vara jämlikt spridd över länets olika delar, har ett arbete pågått 
med att identifiera och föreslå utökad samverkan. Den befintliga strukturen för 
samverkan kring hjälpmedel föreslås utökas till att även omfatta detta utökade 
uppdrag i form av digitala hjälpmedel. 

Deadline för svar är satt till 2022-10-07 om kommunerna vill ställa sig bakom 
förslaget till samverkansavtal digitala hjälpmedel. 

Västkoms styrelse och Fyrbodal förbundsdirektion rekommenderar kommunerna 
att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal digitala hjälpmedel. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll 2022-08-25 § 97 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-15 av Lena Olsson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 
Samarbetsavtal digitala hjälpmedel 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att ställa sig bakom förslag om samverkansavtal gällande digitala hjälpmedel. 

Beslutet skickas till 
SN Diarie 
KS Diarie 
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KF § 127 Ordföranden har ordet 
Ärende: KS/2022-0224 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) reflekterar över mandatperioden som gått samt 
tackar berörda tjänstemän och ledamöter för den gångna mandatperioden. 

2:e vice ordförande Jörgen Molin (M) tackar ordförande Ronnie Brorsson för den 
gångna mandatperioden. 

Kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) tackar av kommunfullmäktiges 
presidium, både nuvarande och tidigare avgångna ledamöter, under denna 
mandatperiod. 

1:e vice ordförande Mats Granberg (S) avtackar Ronnie Brorsson (S) och Simone 
Fischer Cederbratt (M) för den gångna mandatperioden, då de inte kandiderar till 
nästa mandatperiod. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 128 Avsägelse som förtroendevald revisor från 
Karin Lindeqvist (SD) 

Ärende: KS/2022-0505 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Karin Lindeqvists avsägelse från uppdraget som revisor i kommunen. 

att utse Niclas Andersson (SD) till ny revisor i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 
Karin Lindeqvist (SD) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som revisor i 
kommunen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Karin Lindeqvists 
avsägelse från uppdraget som revisor i kommunen och finner att så sker. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) föreslår att Niclas Andersson (SD) utses till ny revisor i 
kommunen. 

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