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Kommunfullmäktige 2021-12-09 Ärende: KS/2021-0045 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Datum: Torsdag 2021-12-16 
Tid: 18.00 
Plats: Aulan, Strömstads gymnasium 

På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa 
kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads 
gymnasium. 

Program 
Sammanträdets öppnande 
Upprop 
Val av justerare 
Tidpunkt för justering måndag den 20 december 2021 kl 15.30 

Ärenden 

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande 

1 Medborgarförslag om att kommunen ska 
behålla Crusellska och bygga om det till äldre-
/mellanboende 

KS/2021-0563 

2 Frågestund 

3 Inkomna motion 

4 Personuppgiftspolicy KS/2020-0618 Helena Magnusson 

5 Revidering av Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 

KS/2021-0536 

6 Svar på - Motion om Strömstad - besöksmål 
med en spännande Hällristningsresa genom 
kommunen från Centerpartiet 

KS/2021-0337 

7 Svar på - Motion om att Strömstads kommun, 
hos regeringen, ansöker om att på försök överta 
befogenheter och ekonomiska resurser från 
Arbetsförmedlingen för att möta den ökade 
arbetslöshet som nu lokalt följer i pandemins 
spår, från Centerpartiet 

KS/2020-0526 

8 Svar på - Motion om att utreda möjligheten för 
Strömstadsbyggen att bygga ägarlägenheter, då 
brist på bostäder försvårar rekrytering av 
personal till kommunen, från 
Kristdemokraterna 

KS/2020-0140 

9 Svar på -Motion om Inkubator -utveckling 
istället för avveckling från Liberalerna 

KS/2020-0372 
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Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande 

10 Redovisning av medborgarförslagen 2021 KS/2021-0276  

11 Redovisning av motioner 2021 KS/2021-0164  

12 Granskning av verkställighet och redovisning av 
kommunfullmäktiges beslut 2021 

KS/2021-0277  

13 Anmälningsärenden   

21 Föredrag av Jennie Gillerstedt, Bohusläns 
museum om Demokrati 100 år - kvinnlig 
rösträtt 

  

 
  

Ronnie Brorsson 
ordförande 

Ulrika Haugland 
kommunsekreterare 
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Ledamöter Ersättare 
Kent Hansson (S) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Lars Tysklind (L) 
Åsa Torstensson (C) 
Lena Martinsson (S) 
Muhyettin Aslan (KD) 
Ronnie Brorsson (S), Ordförande 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Lars Åke Karlgren (V) 
Marie Rask (S) 
Karla Valdivieso (MP) 
Kerstin Karlsson (L) 
Jörgen Molin (M) 
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande 
Ulf Johansson (SD) 
Marielle Alvdal (FI) 
Helene Andersson Novela (S) 
Dag Wersén (M) 
Mette H Johansson (L) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Anders Ekström (KD) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Morgan Gustafsson (SD) 
Merry Johansson (S) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Mia Öster (V) 
Leif Andersson (S) 
Hans-Robert Hansson (L) 
John Johansson (SD) 
Bengt Bivrin (MP) 
Simone Fischer Cederbratt (M), 2:e vice 
ordförande 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Sven Nilsson (SD) 
Lena Sundberg (S) 
Elisabeth Johansson (C) 
Tore Lomgård (C) 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 
Lars Erik Kristiansen (M) 

Eva Borg (M) 
Ola Persson (M) 
Mikael Nabrink (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Elin Douglasson (C) 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD) 
Hanne Bråthen Hjemgård (KD) 
Johanna Ekeroth (S) 
Olle Westling (S) 
Petra Hedström (S) 
Besnik Obertinca (S) 
Lena Almèn (S) 
Pia Tysklind (S) 
Stellan Nilsson (V) 
Kerstin Eriksson (V) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Anders Karlsson (MP) 
Sanja Lilli Gohlke (OPOL) 
Eugenia Eriksson (SD) 
Gunnel Nordberg Carlsson (SD) 
Linda Nordin (FI) 
Joar Alvdal (FI) 
Sandra Andersson (L) 
Claes Nabrink (L) 



l(id~<J/u ~"'--""--J-~ 

h~~ &~ 

~ 11T/a,vJJ»vl!?kM~ 

t,å; faL!tj~ /iJL ~1~1 -
,I ö ,,.,...., ö -

-,M7V,zi l,C;~~ 

iJ:Jck-~ F pM ~ d,c;Ju. 

CUim/2tart /it»v 9 ~ c0J:21. 

~~~~ 
~ J!; U/Jµ-tu 

~e~ ~ 3 ,1flv!cUJJ 

1/5:23/ 6~ Af. 0526 JZJ()i 

STROMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2021 -11- 0 9 
Dnr .~.i.-<.()2/.:;-:.??.~J.. . 
~Han_cll.n{:: ......................... . 

Ärende

1



Kallelse/föredragningslista 1 (1) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

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

KS/2021-0574 

KF § 132 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motion 1 till Kommunstyrelsen för beredning 

att remittera motionerna 2 och 4 till Socialnämnden för beredning 

att remittera motion 3 till Tekniska nämnden för beredning 

att remittera motion 5 till Kommunfullmäktiges presidie för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om att införa rättvisa schemasystem i kommunen från
Feministiskt Initiativ, KS/2021-0574

2. Motion om att återinföra serviceteamet från Feministiskt Initiativ,
KS/2021-0575

3. Motion om hyrcyklar från Miljöpartiet, KS/2021-0600
4. Motion om att ett Trygghetsboende planeras och byggs i centrala

Strömstad från Liberalerna, KS/2021-0605
5. Motion om förtroendemannautbildning med syfte att stärka i

förtroendemannarollen och säkra demokratiska processer, KS/2021-0606

Ärende

3



Motion till Kommunfullmäktige

Datum: 2021-11-04

Partinamn: Feministiskt initiativ Strömstad

Ledamotens namn: Marielle Alvdal

Varför är minutmål rimligt i hemtjänsten men absurt i tekniska

nämnden? Inför rättvisa schemasystem i kommunen!

Motivering till motionen

Inom den kvinnodominerade hemtjänsten - som ingår i Socialnämndens verksamhet - nyttjar man för

närvarande ett schemasystem där arbetsuppgifter kan ha en angiven tidsgräns, ner till minutnivå.

Detta anses spara pengar och vara främjande för effektiviteten.

Vi i Feministiskt initiativ ifrågasätter dels att denna typ av tidskrav anses vara rimliga - och än mer att

de bara gäller för vissa delar av kommunens anställda. Andra kommunala verksamheter, exempelvis

den mansdominerade Tekniska nämnden, har oss veterligen inga motsvarande tidskrav på minutnivå

för att färdigställa sina arbetsuppgifter. Jobbar man med schemaplanering lika intensivt inom

tekniska nämnden som man gör inom socialnämnden? Finns det planer på att sätta minutmål även

på tekniska nämnden, för att exempelvis ta sig från en ände av stan till den andra; så att om det är kö

i trafiken så ligger de efter hela dagen och kanske inte hinner ta lunch? Vi vill förtydliga att syftet med

att lyfta denna fråga inte är att dra ner på kvaliteten inom tekniska nämnden - utan att reflektera

över hur vi gör skillnad på personalvård inom mans- respektive kvinnodominerade yrken.

Arbetsförhållandena ska vara jämlika.

Vi är övertygade om att vi i Strömstad - om vi genomför en förändring - kommer att få en bättre vård.

Rekrytering av vårdpersonal kommer bli lättare och sjuktalen sjunka. Med en mänskligare

schemaläggning kommer också ensamheten att minska och välmåendet öka hos både äldre och

personal. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

1. Att kommunen ser över schemaläggningen inom Tekniska nämnden och Miljö- och

byggnämnden - mansdominerade verksamheter i kommunen - på minutnivå, liksom man

redan har gjort i den kvinnodominerade hemtjänsten.

2. Om man kommer fram till att det är orimligt att schemalägga individer på minutnivå inom

manligt dominerade verksamheter - ska den sortens schemaplanering genast avskaffas även

från kvinnligt dominerade kommunala arbetsplatser.

3. Att kommunen, oavsett resultat av ovanstående yrkanden, ser över schemaläggningen inom

sina kvinnligt dominerade verksamheter - i syfte att eliminera minutmål och detaljstyrning.

4. Att det redan under utredningens gång läggs in mer marginaltid och luft i schemat inom

hemtjänstens verksamhet.

Undertecknat

Marielle Alvdal, kommunfullmäktigeledamot, för Feministiskt initiativ Strömstad



Motion till Kommunfullmäktige

Datum: 2021-11-04

Partinamn: Feministiskt initiativ Strömstad

Ledamotens namn: Marielle Alvdal

Återinför serviceteamet!

Motivering till motionen

Hemtjänsten är en kvinnodominerad verksamhet inom kommunen, inom socialnämndens

ansvarsområde. I Strömstad finns ett serviceteam, med anställda som tar hand om inköp och

städ. Nyligen har kommunen dragit ner på serviceteamet. Detta samtidigt som

undersköterskorna redan vittnar om en oerhört stressig arbetssituation med höga sjuktal.

Konsekvenserna av att Serviceteamet reducerades är att utbildade undersköterskor måste ta

av tid som inte finns för att dammsuga och städa. Det blir mindre tid för omvårdnad. Det har

argumenterats för att personalen får vara längre tid hos de äldre när de är där och städar,

men så väldigt djupa samtal kan man inte ha över ljudet från dammsugaren. De som arbetar

inom hemtjänsten är utbildade för att ta hand om människor.

Vi undrar om man jobbar lika intensivt med schemaplanering och personalplanering inom de

mansdominerade nämnderna, som tekniska nämnden? Städar de också på arbetstid? Vet de

ens var dammsugaren står? Arbetsförhållandena ska vara jämlika.

Det är inte rimligt att våra fantastiska undersköterskor - som redan skyndar, bränner ut sig

och känner otillräcklighet - ska ta på sig ytterligare sidouppgifter, som städ. Vi är övertygade

om att vi i Strömstad - om vi genomför en förändring - kommer att få en bättre vård.

Rekrytering av vårdpersonal kommer bli lättare och sjuktalen sjunka. Feministiskt initiativ

anser att ett omtag måste göras. Det är dags att uppvärdera kvinnors arbete!

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

1. Att man beräknar kostnaden för att återinföra serviceteamet till sin tidigare nivå.
2. Att serviceteamet återinförs i sin helhet.
3. Att man utreder möjligheten att utvidga serviceteamet ytterligare.

Undertecknat

Marielle Alvdal, kommunfullmäktigeledamot, för Feministiskt initiativ Strömstad





Liberalerna Strömstad
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2021-12-01

Motion om trygghetsboende 

Yrkande 

Liberalerna föreslår: 

• att ett Trygghetsboende planeras och byggs i centrala Strömstad.

Motivering 

Trygghetsboende (eller seniorboende) är en boendeform på den ordinarie 

bostadsmarknaden som riktar sig till äldre som efterfrågar ett boende som är 

utformat för att fungera bekvämt och med tillgång till social samvaro med andra 

äldre. I eller i anslutning till ett trygghetsboende ska det finnas tillgång till en 

gemenskapslokal för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Det ska även 

finnas tillgång till daglig personal eller gemensamma tjänster som exempelvis 

kan erbjuda de boende på trygghetsboendet service eller hjälpa till att anordna 

aktiviteter. Till skillnad från ett äldreboende finns dock inte sjukvårdpersonal 

dygnet runt på ett trygghetsboende. 

• Trygghetsboende ska möta behoven hos äldre personer som känner sig

otrygga och eller ensamma i sina nuvarande bostäder.

• Det ska finnas tillgång till en gemensamhetslokal.

• Tillgång till personal som ger stöd och service för trygghet och aktiviteter

ska finnas samt möjlighet att äta gemensamma måltider.

• Boendet ska inte vara behovsprövat enligt Socialtjänstlagen utan ska

finnas på den öppna och vanliga bostadsmarknaden.

mailto:stromstad@liberalerna.se


Liberalerna Strömstad   

   

     Liberalerna Strömstad  · www.stromstad.liberalerna.se · stromstad@liberalerna.se Sidan 2 av 2 

 

Slutsats: 

Att tillskapa ett eller flera Trygghetsboende i kommunen för en åldrande 

befolkning gör att behovet av Särskilt boende (SÄBO) reduceras efter 2030. 

Att den ökande ohälsan bland äldre att känna otrygghet och ensamhet kan 

minska. 

Att ett centralt boende är viktigt då de boende önskar gångavstånd till 

Strömstads aktiviteter. 

Att även hus/lägenheter frigörs till personer/familjer som behöver större boende 

eller inflytande till kommunen. 

 

Agenda 2030 förslag: 

    
 

För Liberalerna 

 

 

Hans-Robert Hansson 

Lars Tysklind 

Kerstin Karlsson 

Mette H Johansson 

Sandra Andersson 

Claes Nabrink 

mailto:stromstad@liberalerna.se
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Centerpartiet 

STRÖMSTAD 

STRÖMSTADS KOMf~UN 
Kommunstyrelsen 

Dnr .~J.J.:~~9.f .. 
Handl.nr ............ ./. ............. . 

20211201 

Motion 

Till Kommunfullmäktige 

100 år av demokrati - kräver återkommande förtroendemanna utbildning! 

( 1919 genomfördes det första valet till kommunala församlingar med allmän och lika rösträtt 

för kvinnor såväl som för män. Demokratins utveckling behöver ständigt diskuteras och är 

starkt beroende av engagerade människor som är beredda att ta på sig förtroendeuppdrag 

och fritidsuppdrag som politiskt förtroendevalda i kommunen. SKR lyfter fram den ökade 

( ) utsattheten som förtroendevalda i kommunsverige upplever med ökat hot, hat och 

påverkanstryck i olika ärenden. Partierna med dess förtroendevalda har ansvar att tillse och 

försvara att beslut och processer i nämnder och styrelser genomförs rättssäkert. Alla 

kommuninvånare måste veta att beslut fattas rättssäkert. Därtill är kommunrevisionens 

arbete, som är kommunfullmäktiges organ, viktigt att följa upp. 

Kommunrevisionen lyfter i en nyligen lämnad rapport som EV genomfört för deras räkning, 

ett antal frågor som berör jäv och otillåten påverkan i plan och bygglovsärenden. 

" I granskningen framkommer samstämmiga uppgifter om agerande som uppfattas som jäv 

och otillåten påverkan i plan- och bygglovsärenden avseende enskilda förtroendevalda. 

Enligt vår bedömning finns risk att lagstridigt agerande förekommer samt risk för att ärenden 

) inte hanteras likvärdigt." 

Det är naturligtvis oerhört allvarliga påpekande i en revisionsrapport och är viktigt att 

kommunfullmäktige ser allvarligt på. Därför bör kommunfullmäktige ta fram en 

genomförandeplan för aktuell och relevant utbildning riktat till alla förtroendevalda inom 

den kommunala organisationen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås Strömstads kommunfullmäktige besluta 

- att kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att arbeta fram en utbildningsplan med 

genomförandeplan för politiskt förtroendevalda inom Strömstads kommun, med syfte att 

stärka förtroendevalda i förtroendemannarollen och säkra demokratiska processer . 

. rl <;;;;tn~t,JJ 
Asa Torstensson ( C ) 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

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

KS/2020-0618 

KS § 139 Personuppgiftspolicy 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att anta policyn

2. att publicering av protokoll och kallelser fortsatt sker på webb i förekommande
fall med personuppgifter (i den mån de inte kan maskas bort och inte bedöms
kunna leda till skada för enskild), då det allmänna intresset att ta del av dess
handlingar är stort.

Sammanfattning av ärendet 
Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning; GDPR. GDPR står för 
General Data Protection Regulation och är ett regelverk för hur man får behandla 
personuppgifter. Dataskyddsförordningen har till syfte att bland annat skydda 
fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter, samt att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för 
skyddet av personuppgifter. I dataskyddsförordningen ställs bland annat krav på 
att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att behandlingen av 
personuppgifter görs i enlighet med förordningen, vilket medför ett ökat 
dokumentationskrav. 

Policyn fastställer Strömstads kommuns viljeinriktning och övergripande mål för 
hantering av personuppgifter i kommunens verksamheter och bolag. 

Policyn kommer att kompletteras med riktlinjer och rutiner. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20 § 196 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 27 maj 2021 
Förslag till personuppgiftspolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. att anta policyn

2. att publicering av protokoll och kallelser fortsatt sker på webb i förekommande
fall med personuppgifter (i den mån de inte kan maskas bort och inte bedöms
kunna leda till skada för enskild), då det allmänna intresset att ta del av dess
handlingar är stort.

Beslutet skickas till 
Webbmaster 
Diariet

Ärende
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

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

KS/2020-0618 

KSau § 196 Personuppgiftspolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. att anta policyn

2. att publicering av protokoll och kallelser fortsatt sker på webb i förekommande
fall med personuppgifter (i den mån de inte kan maskas bort och inte bedöms
kunna leda till skada för enskild), då det allmänna intresset att ta del av dess
handlingar är stort.

Beslutsmotivering 
Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning; GDPR. GDPR står för 
General Data Protection Regulation och är ett regelverk för hur man får behandla 
personuppgifter. Dataskyddsförordningen har till syfte att bland annat skydda 
fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter, samt att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för 
skyddet av personuppgifter. I dataskyddsförordningen ställs bland annat krav på 
att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att behandlingen av 
personuppgifter görs i enlighet med förordningen, vilket medför ett ökat 
dokumentationskrav. 

Policyn fastställer Strömstads kommuns viljeinriktning och övergripande mål för 
hantering av personuppgifter i kommunens verksamheter och bolag. 

Policyn kommer att kompletteras med riktlinjer och rutiner. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning; GDPR. GDPR står för 
General Data Protection Regulation och är ett regelverk för hur man får behandla 
personuppgifter. Dataskyddsförordningen har till syfte att bland annat skydda 
fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter, samt att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för 
skyddet av personuppgifter. I dataskyddsförordningen ställs bland annat krav på 
att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att behandlingen av 
personuppgifter görs i enlighet med förordningen, vilket medför ett ökat 
dokumentationskrav. 

Policyn fastställer Strömstads kommuns viljeinriktning och övergripande mål för 
hantering av personuppgifter i kommunens verksamheter och bolag. 

Policyn kommer att kompletteras med riktlinjer och rutiner. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 27 maj 2021 
Förslag till personuppgiftspolicy 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

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

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

1. att anta policyn

2. att publicering av protokoll och kallelser fortsatt sker på webb i förekommande
fall med personuppgifter (i den mån de inte kan maskas bort och inte bedöms
kunna leda till skada för enskild), då det allmänna intresset att ta del av dess
handlingar är stort.

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-05-27 Ärende: KS/2020-0618 
KS - Administrativ avdelning 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405 

Kommunstyrelsen 

Personuppgiftspolicy 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

- Att anta policyn
- Att publicering av protokoll och kallelser Fortsatt sker på webb i

förekommande fall med personuppgifter (i den mån de inte kan maskas
bort och inte bedöms kunna leda till skada för enskild), då det allmänna
intresset att ta del av dess handlingar är stort

Sammanfattning av ärendet 
Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning; GDPR. GDPR står för 
General Data Protection Regulation och är ett regelverk för hur man får behandla 
personuppgifter. Dataskyddsförordningen har till syfte att bland annat skydda 
fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter, samt att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för 
skyddet av personuppgifter. I dataskyddsförordningen ställs bland annat krav på 
att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att behandlingen av 
personuppgifter görs i enlighet med förordningen, vilket medför ett ökat 
dokumentationskrav. 

Policyn fastställer Strömstads kommuns viljeinriktning och övergripande mål för 
hantering av personuppgifter i kommunens verksamheter och bolag. 

Policyn kommer att kompletteras med riktlinjer och rutiner. 

Ärendet 
Inom Strömstads kommun och de kommunalt ägda bolagen hanterar vi 
personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver 
för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan handla om 
personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, 
verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats, eller är Strömstadsbo 
och har kontakt med kommunens eller bolagens verksamheter. Respektive 
nämnd/styrelse är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som 
verksamheten hanterar. 

Strömstads kommun inklusive de kommunalt ägda bolagen värnar om den 
personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna 
personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personlig 
information. Syftet är att den som vänder sig till oss ska känna sig trygg med att vi 
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hanterar personuppgifter på ett respektfullt sätt, att vi inte hanterar 
personuppgifter i onödan och att vi ser till att personuppgifter vi hanterar inte 
hamnar i orätta händer. Den beskriver också den registrerades rättigheter och hur 
de kan göras gällande.  

Kontroll av efterlevnad samt kontinuerligt förbättringsarbete återrapporteras till 
dataskyddsombud vid tillsyn en gång per år. Efterlevnaden av hanteringen av 
personuppgifter följas upp via internkontroll. 

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen: 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Förslaget bedöms innebära en ökad mognad i hantering av personuppgifter, vilket 
bedöms ge en ökad tillit och därmed trygghet, till verksamheten. Barns 
personuppgifter bedöms av lagstiftningen som extra skyddsvärda. 

Hänvisar till Barnkonventionen art. 4: Genomförande av rättigheterna. 
”Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa 
åtgärder och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna 
konvention.” 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Förslaget kan ha påverkan på verksamheternas ekonomi. Informationssäkerhet 
finns med i budget. Informationssäkerhet är en grundförutsättning för att uppnå 
kvalitet och effektivitet i verksamheten, samt en förutsättning vid upphandling, 
digitalisering och mobilitet. Att inte följa lagstiftning, förordningar och krav kring 
informationssäkerhet kan bli extremt kostsamt, både i pengar, men även i form av 
tillit till verksamheten. 

Folkhälsoperspektiv 
Förslaget bedöms innebära en ökad mognad i hantering av personuppgifter, vilket 
bedöms ge en ökad tillit och därmed trygghet, till verksamheten. 

Juridiskt perspektiv 
All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga 
integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning GDPR, General 
Data Protection Regulation, se mer information på www.imy.se. 

Miljöperspektiv 
Förslaget bedöms inte påverka denna aspekt. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 27 maj 2021 
Förslag till personuppgiftspolicy 

https://www.imy.se/
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Personuppgiftspolicy för Strömstads kommun 
inklusive kommunalt ägda bolag 
Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Strömstads kommun inklusive de kommunalt ägda bolagen värnar om din personliga 
integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna personuppgiftspolicy 
förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Syftet är att du som 
vänder dig till oss ska känna dig trygg med att vi hanterar personuppgifter på ett 
respektfullt sätt, att vi inte hanterar personuppgifter i onödan och att vi ser till att 
personuppgifter vi hanterar inte hamnar i orätta händer. Den beskriver också dina 
rättigheter och hur du kan göra dem gällande.  

Det är viktigt att du tar del av och förstår personuppgiftspolicyn och känner dig trygg med 
vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid 
eventuella frågor. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk 
person. Det kan t ex vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga 
behandlingar är att vi samlar in, registrerar, organiserar, strukturerar, lagrar, bearbetar, 
överför eller raderar uppgifter. 

Insamling och användning av data 

Vilken information samlar vi in? 
Inom Strömstads kommun och de kommunalt ägda bolagen hanterar vi personuppgifter i 
många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd 
och den service vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, 
fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats, 
eller är Strömstadsbo och har kontakt med kommunens eller bolagens verksamheter.  

Denna personuppgiftspolicy täcker all information som vi samlar in, till exempel från kontakt 
per telefon eller mejl och på möten, webbplatser och sociala medier.  

Information som Du ger till oss 
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett 
antal olika sätt, såsom när du kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, 
brev eller telefon, när du anmäler dig till ett möte, ett seminarium eller liknande, när du 
anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information 
kan vara: 

 Person- och kontaktinformation – namn, adressinformation, e-postadress,
mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.



Information vi samlar in om dig  
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig kan vi också 
komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra 
kan vara:  
 

 Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt 
adressuppgifter till dig.  

 Uppgifter från andra myndigheter.  
 Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag. 

Kamerabevakning 
Strömstads kommun inklusive kommunalt ägda bolag kan kamerabevaka vissa platser. Är 
det en offentlig plats eller byggnad krävs tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten. I 
anslutning till de bevakade platserna finns tydlig information om att kamerabevakning sker. 
Syftet med bevakningen är – förutom att skapa trygghet och säkerhet - att förebygga, 
förhindra och utreda brott och skadegörelse. På skolor kan kamerabevakning förekomma 
inomhus för att säkerställa elever och anställdas trygghet och säkerhet. Bevakning sker 
endast vid tillfällen då det anses nödvändigt för tryggheten och säkerheten på skolan och i 
enlighet med kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR).  

Vad gör vi med informationen? 
 
Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
Inom Strömstads kommun och de kommunalt ägda bolagen hanterar vi personuppgifter i 
många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd 
och den service vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, 
fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats, 
eller är Strömstadsbo och har kontakt med kommunens eller bolagens verksamheter. Det 
kan t ex vara för att: 
 

 Tillhandahålla förskola och skola för barn och ungdomar, och erbjuda skolhälsovård 
och kulturskola. 

 Utföra vårt uppdrag inom plan- och bygg, t ex hantera bygglov och planera mark.  
 Ta hand om våra gator och tillhandahålla parkering. 
 Ta hand om avfall och tillhandahålla vatten och avlopp. 
 Utöva tillsyn inom områdena alkohol och tobak, miljö och livsmedel. 
 Utföra vårt uppdrag för de som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare. 
 Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och 

bostadsanpassning, flyktingmottagande. 
 Lokala arbetsmarknadsåtgärder och integration på arbetsmarknaden. 
 Samverka med externa aktörer inom näringsliv och turism. 
 Genomföra val. 
 Nämnderna ska kunna fatta beslut i ärenden och personuppgifter kan t ex 

förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll. 
 Ta hand om initiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda. 



 Administrera uppgifter om kunder och leverantörer, t ex för att tillhandahålla
kommunala tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar.

 Administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer.
 Hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister.
 Informera och marknadsföra kommunens och bolagens verksamheter i olika

sammanhang.
 Rekrytera nya medarbetare.

Vad har vi för laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter? 
Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som 
anges där. Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling: 

 Samtycke
 Avtal
 Rättslig förpliktelse
 Skydd för grundläggande intressen
 Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
 Efter en intresseavvägning

Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen och bolagen grundar sig på att vi utför 
en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi 
behandlar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. När vi 
använder bilder inhämtar vi ditt samtycke till behandlingen. 

Webbpublicering av personuppgifter i protokoll och diarier m.m. 
Kommunen får publicera information på internet från vissa allmänna handlingar även om 
informationen omfattar personuppgifter, så som namn, adress, e-post och 
fastighetsbeteckning. De allmänna handlingar som avses är sådana som utgör eller ingår i: 

 diarium (som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen),
 kallelse till ett sammanträde med fullmäktige eller nämnd,
 kungörelse om sammanträde med fullmäktige, eller
 justerat protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd

Uppgifter som direkt pekar ut enskilda, såsom namn, adress och fastighetsbeteckning, får 
publiceras bara om dessa och övriga publicerad uppgifter, enskilt eller sammantaget, inte 
kan antas leda till att den registrerades personliga integritet kränks. 

Kontroll av handlingar före publicering 
En första kontroll ska göras i samband med registrering av handlingar i 
ärendehanteringssystem. Samma regler gäller för länkade dokument. Det är den som 
registrerar handlingen, eller den som ger annan i uppdrag att registrera en handling, som ska 
kontrollera innehållet i handlingen. Observera att handlingar även kan innehålla uppgifter 
som omfattas av sekretess. Detta ska också markeras i ärendehanteringssystemen vid 
registrering.  Innan publicering av handlingar sker ska ytterligare en kontroll göras, för att 
säkerställa att handlingarna inte innehåller personuppgifter som inte får publiceras. 



Rättslig grund för publicering – uppgift av allmänt intresse 
I kommunens arbete ingår att sprida viktig information till medborgarna kopplat till de 
viktiga samhällsfunktioner, som vi fått i uppdrag att ansvara för av riksdag och regering. I 
arbetet med dessa uppdrag behöver vi hantera de personuppgifter som är nödvändiga för 
att kunna utföra uppgiften och stödjer oss då på den rättsliga grunden uppgift av allmänt 
intresse. 

Ansvar för webbpublicering 
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som utförs 
inom nämndens verksamhetsområde. Det innebär att nämnden är ytterst ansvarig för vad 
som publiceras i nämndens diarium, i kallelser och protokoll. 

Information till de registrerade 
I anslutning till webbpublicering av diarium, kallelser och protokoll på kommunens hemsida, 
ska information om personuppgiftsbehandlingen finnas. 

Kommer vi dela vidare din information? 
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda 
om vi har en laglig skyldighet att lämna ut uppgifterna, och till personuppgiftsbiträden som 
behandlar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: 
 

1. Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer) 
2. Marknadsföring och information (reklambyråer, mediebyråer, utskrift och sociala 

medier) 
3. IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av 

våra IT-lösningar) 
4. Transporter (logistikföretag, taxi- och bussbolag för persontransporter) 
5. Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, 

företagshälsovård) 

Var behandlar vi dina personuppgifter? 
Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa 
situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller 
underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom 
EU/EES.  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Strömstads kommun och de kommunalt ägda bolagen sparar dina personuppgifter för den 
tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina 
personuppgifter eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets 
begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.  

Offentlighetsprincipen 
Vår informationshantering omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket 
kring allmän handling. Det betyder att handlingar, till exempel brev, e-post, 
direktmeddelanden på sociala medier, vilka inkommit till kommunen eller bolagen blir 
allmänna handlingar. Läs mer på stromstad.se, se här. 

http://stromstad.se/kommunochpolitik/beslutinsynochrattssakerhet/offentlighandling.4.b5400fe1453b28b6b71e6c6.html


Vad har du för rättigheter som registrerad? 
Som registrerad har du rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som 
behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att 
personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen ska rättas, 
blockeras eller raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte 
personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. Vill du begära registerutdrag gör du det 
enklast genom att maila oss på kommun@stromstad.se. 

Hur hanterar vi personnummer? 
Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till 
ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt 
skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som 
möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer. 

Vad är cookies och hur använder vi det? 
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker. På Strömstads kommuns och de 
kommunalt ägda bolagens webbplatser används cookies och användningen regleras i lagen 
om elektronisk kommunikation. En cookie är en textfil, som webbplatsen sparar på din dator 
för att ge dig tillgång till olika funktioner och därmed underlätta för dig att få information. 
Vill du undvika cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. 
Du kan läsa mer om cookies på stromstad.se, se här, eller på post- och telestyrelsens 
webbsida, www.pts.se. 

Hur skyddas dina personuppgifter? 
Strömstads kommun och de kommunalt ägda bolagen värnar om din integritet. Vi arbetar 
därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje 
enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen 
sker enligt gällande lag. 

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet? 
Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, 
och den som anser att personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt kan lämna in ett 
klagomål.  

Vem är dataskyddsombud? 
Kommunens nämnder och bolag har ett gemensamt dataskyddsombud. Vid frågor kring 
integritets- och dataskydd, nås dataskyddsombudet dso.stromstad@jpinfonet.se eller 042-
495 42 52. 
Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga 
organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet 
ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för 
Integritetsskyddsmyndigheten. 
  

mailto:kommun@stromstad.se
http://www.stromstad.se/specialsidor/omwebbplatsen.4.2af6fd8a14aa9f76aeea2ff.html
http://www.pts.se/
mailto:dso.stromstad@jpinfonet.se


Kontaktuppgifter 
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den nämnd inom 
Strömstads kommun som ansvarar för verksamheten. Strömstads kommuns nämnder är 
Kommunledningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Teknisk förvaltning, Miljö- och 
byggförvaltning och Barn- och utbildningsförvaltning. Inom bolagen är det respektive bolags 
styrelse. 
Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller denna 
personuppgiftspolicy vänligen kontakta kommunen på följande e-postadress: 
kommun@stromstad.se 
Organisationsnummer: 212000-1405 
Adress: Norra Bergsgatan 23, 452 80 Strömstad, Tel vx: 0526-190 00 

Ändring av personuppgiftspolicyn 
Vi kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy. Vi kommer meddela ändring på 
www.stromstad.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i personuppgiftspolicyn. Du kan 
alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner. 

mailto:kommun@stromstad.se


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-01 

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

KS/2021-0536 

KS § 161 Revidering av Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 

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

att ordningsföreskrifterna ska aktualiseras varje mandatperiod. 

Kommunstyrelsens beslut 
att första meningen i § 18 ändras till: Hundar ska hållas kopplade i offentliga 
miljöer, naturreservat, lekplatser, begravningsplatser, kyrkogårdar samt i 
Tjärndalens motionsspår och Erlandseröds elljusspår.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ulf Gustafsson (S) begär och beviljas följande protokollsanteckning: I samband 
med besvarandet av Medborgarförslag om att förbjuda fyrverkerier så gav 
Kommunfullmäktige Tekniska nämnden i uppdrag att göra en översyn av de lokala 
ordningsföreskrifterna och i samband med revideringen begränsa eller förbjuda 
fyrverkerier. Samt att Tekniska nämnden (eller lämplig tjänsteperson) kontaktar 
SKR och anmäler Strömstads intresse att samarbeta kring frågan om nationellt 
fyrverkeriförbud om andra intressenter finns. I förslaget finns en begränsning av 
tiden som fyrverkerier är tillåtna och kontakt har tagit med SKR och därmed är 
uppdraget genomfört. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i beslut 2019-06-18 § 151 gett Tekniska nämnden i 
uppdrag att se över lokala ordningsföreskrifter med mål att begränsa eller 
förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun. 

Tekniska nämnden har gett tekniska förvaltningen i uppgift att se över och 
revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Framförallt, 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 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 212 
Tekniska nämndens beslut 2021-10-26 § 114 
Tjänsteskrivelse, Allmänna lokala ordningsföreskrifter, 2021-10-01 
Förslag på reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Ärende

5



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-01 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar på ändring av första meningen i § 18: Hundar ska hållas 
kopplade i offentliga miljöer, naturreservat, lekplatser, begravningsplatser, 
kyrkogårdar samt i Tjärndalens motionsspår och Erlandseröds elljusspår.  

Marielle Alvdal (FI) yrkar, med instämmande från Bengt Bivrin (MP), på att § 20 
ändras till: Användning av fyrverkerier är förbjudet på offentlig plats samt 
att kommunstyrelsen beslutar att kontakta Länsstyrelsen i syfte att förbjuda 
fyrverkerier i Strömstad. 

Jörgen Molin (M) yrkar, med instämmande från Marielle Alvdal (FI) på att 
ordningsföreskrifterna ska aktualiseras varje mandatperiod. 

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
ändringsyrkande gällande § 18 och finner att kommunstyrelsen bifaller 
ändringsyrkandet. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
ändringsyrkande gällande första meningen i § 20 och finner att kommunstyrelsen 
avslår ändringsyrkandet. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
avslag och nej-röst för bifall. 

Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster för avslag mot 3 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att 
avslå ändringsyrkandet. 



PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-01 

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

Ledamot Parti Ja Nej 

Mats Granberg S Ja 
Leif Andersson S Ja 
Rose-Marie Fagerberg KD Nej 
Marielle Alvdal FI Nej 
Mattias Gustafsson SD Ja 
Lars Tysklind L Ja 
Marie Edvinsson 
Kristiansen M Ja 
Jörgen Molin M Ja 
Åsa Torstensson C Ja 
Bengt Bivrin MP Nej 
Kent Hansson S Ja 
Summa 8 3 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
ändringsyrkande gällande andra meningen i § 20 och finner att kommunstyrelsen 
avslår ändringsyrkandet. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Jörgen Molins 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet. 

Beslutet skickas till 
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-11-17 

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

KS/2021-0536 

KSau § 212 Revidering av Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i beslut 2019-06-18 § 151 gett Tekniska nämnden i 
uppdrag att se över lokala ordningsföreskrifter med mål att begränsa eller 
förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun. 

Tekniska nämnden har gett tekniska förvaltningen i uppgift att se över och 
revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Framförallt, 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 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2021-10-26 § 114 
Tjänsteskrivelse, Allmänna lokala ordningsföreskrifter, 2021-10-01 
Förslag på reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige 

att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Beslutet skickas till 
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad 

TN/2021-0373 

TN § 114 Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Tekniska nämndens beslut 
att efter revidering enligt nedanstående yrkanden föreslå kommunfullmäktige 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. Framförallt, 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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Allmänna lokala ordningsföreskrifter, 2021-10-01 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, KF 2006-06-19 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, reviderad 2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Uno Nilsson (S) yrkar att § 18 ändras från "Hundar ska hållas kopplade i offentliga 
miljöer, naturreservat, lekplatser, begravningsplatser och kyrkogårdar." till 
"Hundar ska hållas kopplade i offentliga miljöer, naturreservat, 
lekplatser, begravningsplatser, kyrkogårdar och motionsspår." 

Rolf Rask (S) yrkar att § 23 ändras från "Start och landning med helikopter är 
förbjuden inom tätbebyggt område. Undantag polishelikopter som utför 
räddningstjänst, helikopter från försvarsmakten eller helikopter som utför 
nyttotransport." till "Start och landning med helikopter är förbjuden inom 
tätbebyggt område. Undantag polis-, ambulans- eller sjöräddningshelikopter som 
utför räddningstjänst, helikopter från försvarsmakten eller helikopter som utför 
nyttotransport. 

Andreas Nikkinen (MP) yrkar att texten "Fyrverkerier tillåts endast på nyårsafton 
och påskafton under tiden 23:00-01:00" under § 20 ska ersättas med "Användning 
av fyrverkerier är förbjudet på offentlig plats." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Uno Nilssons yrkande och finner att tekniska 
nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad 

Ordföranden ställer proposition på Rolf Rasks yrkande och finner att tekniska 
nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på Andreas Nikkinens yrkande och finner att 
tekniska nämnden avslår yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Gatuchef Conny Hansson 
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Tekniska förvaltningen 2021-10-01 Ärende: TN/2021-0373 
Gatuavdelningen   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Tekniska nämnden 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta 

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. Framförallt, 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. 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter skyddar barn för att utsättas för risker på 
offentlig plats. 

Folkhälsoperspektiv 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter skall se till att människors hälsa eller 
egendom inte skadas. 

Juridiskt perspektiv 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter stärker ordningslagen på ett lokalt plan.  

Miljöperspektiv 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter skyddar mot mycket av det som kan vara 
störande, såsom buller, fyrverkerier etc.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Allmänna lokala ordningsföreskrifter, 2021-10-01 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, KF 2006-06-19 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, reviderad 2021 
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 2021-10-01 Ärende: TN/2021-0373 
   

 

   

  

Conny Hansson 
gatuchef 
0526-191 56 
conny.hansson@stromstad.se 

  
  
  
  

  

Beslutet skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text.





  
  
  
  
  

STRÖMSTADS   
KOMMUN   

  
MILJÖNÄMNDEN  

 
  

  
  
  
  

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter  

  
  
  
  



Antaget av Kommunfullmäktige 2006-06-19 § 60,  
1995-12-14, med tillägg 1996-05-23 § 19,  
2002-02-14 § 14a och 2002-04-24 § 15a  

  

ALLMÄNNA LOKALA  
ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS 
KOMMUN   
Beslutade av Kommunfullmäktige 1995-12-14  med tillägg i § 19 1996-05-23 , § 14 och 14 a 
2002-02-14, § 15 a 2002-04-24 och § 60 2006-06-19.  

Strömstads kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
(1993:1617).   

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde   
§ 1 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 
ordningslagen (1993:1617).  

  
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Strömstads kommun ska upprätthållas.   
Bestämmelserna i 20 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd 
av användningen av pyrotekniska varor.  
 
§2 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § 
första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.   
 
Bestämmelsen i 21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.   
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om 
torghandel.  
 
§3 
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2  
§ andra stycket ordningslagen följande områden jämställas med offentlig plats:  

 anläggningar för lekplatser,  
 Idrottsplatser 
 camping eller friluftsliv 
 Badplatser  
 Järnvägsområden  
 Begravningsplatser och kyrkogårdar.  

 
§ 4 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 §, 14 §, 
20 §, 21 §, 22 § och 24 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.    

  



Lastning av varor med mera  
§ 5 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad 
som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill 
eller dålig lukt.   
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar 
och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.  
 
Schaktning, grävning med mera   
§ 6 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.   
 
Störande buller 
§ 7 

 Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel stenkrossning, 
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 
Containrar   
§ 8  

 Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas upp på en offentlig plats, är 
skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer.  Polismyndighetens tillstånd krävs för uppställning av container på offentlig 
plats. 

 
 Markiser, flaggor, skyltar och växtlighet.   
 § 9 
 Markiser, flaggor, skyltar träd eller växtlighet får inte sättas upp så att de skjuta ut över en 

gångbana på lägre höjd än 2,30 2,5 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 4,6 meter.  ) 
  

Affischering och gatupratare 
§ 10 

 Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp 
på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som är belägna på eller vetter mot offentlig 
plats. Affischering på träd är förbjudet. 

 Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar 
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där 
rörelsen finns.  

 Vid utplacering av gatupratare eller liknande skylt av bocktyp på offentlig plats krävs tillstånd 
av polismyndigheten. 

  
Högtalarutsändning   
§ 11 

 Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.   

  
Insamling av pengar   
§ 12 

 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.   

  
     När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.  

 



Förtäring av alkohol  
§ 13

Spritdrycker, vin och starköl Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel får, såvida inte
särskilt tillstånd föreligger, inte förtäras inom område i centrala Strömstad, vilket begränsas av 
Norra Hamngatan från Skeppsbrokajen, Övre bron, Östra Klevgatan, Kyrkan (kyrko- gården), 
Buktegatan, del av Vatulandsgatan,  
Färjeterminalen, Torskholmen, Strandpromenaden, Laholmen, Torget, Nedre bron och  
Norra Hamngatan.   

Ambulerande försäljning  
14 §  
Tillståndskrav för ambulerande försäljning  

För ambulerande försäljning på följande platser krävs polismyndighetens tillstånd: Södra 
Hamngatan, Badhusgatan, Skolgatan, Östra Klevgatan, Norra Hamngatan, Stadsparken, 
samt för Torget och Strandpromenaden med undantag för förbud reglerat i 14 § a 1 och för 
Oscarsplatsen med undantag för förbud reglerat i 14 § a 3.På Oscarsplatsen tillåts det 
ambulerande försäljning.  

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentligt plats i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 
1 § ordningslagen  

14 § a  Förbud mot ambulerande försäljning  

1. Förbud mot ambulerande försäljning på Strandpromenaden från Nordvästra hörnet av
fastigheten 4:25 (badhuset) till 5.0 meter sydväst om fastigheten Strömstad 4:25 samt på
träbryggan från Oscarsplatsen längs Strandpromenaden till Torskholmen

2. Förbud mot ambulerande försäljning av livsmedel på trottoarer vid livligt trafikerade gator
(genomfartsleder) Oslovägen, Övre Bron, Södra Hamngatan, Badhusgatan och Uddevalla
vägen.

3. Förbud mot ambulerande försäljning gäller för följande platser under tiden 1 juni – 31
augusti årligen:

- Området från Nedre bron, Torget, del av Ångbåtskajen (Kosterbåtarnas tilläggsplats).
-Oscarsplatsen södra delen innefattande tillfartsväg till Södra hamnen.
-Strandpromenaden, Plagen med tillhörande anslutningsväg från Badhusgatan.

Regler för ambulerande handel på Oscarsplatsen tiden 1/6 – 31/8. 

1. Ansökan om tillstånd för ambulerande handel sker hos polismyndigheten, som lämnar
ansökan på remiss till Miljö tekniska förvaltningen.

2. Maximalt 5 tillstånd för ambulerande handel medges på Oscarsplatsen.
3. Uppställningstid för ambulerande handel; maximalt två timmar per dygn, måndag till

fredag kl. 08.00 – 18.00.  måndag till söndag 8:00-20:00
4. Uppställningstid för övriga platser där förbud ej gäller är maximalt 2 timmar.
5. Vagnarnas storlek får maximalt vara 1,5 x 1,5 meter.
6. Ansökningar för tillstånd för ambulerande handel ska vara inkomna under tiden 1/1 – 31/3.
7. Vid fler ansökningar än minst 5 inkomna under ansökningstiden sker fördelning av tillstånd

genom lottning (notarius publicus).
8. Är Oscarsplatsen ej fulltecknad efter fördelning av tillstånd sker fördelning efter

datumstämplade inkomna ansökningar till maximalt 5 tillstånd.
9. Tillstånd ska medföras vid försäljning.



Camping 
§ 15

15 §  Camping får inte ske på följande platser: Torget, Kyrkogårdarna, Stadsparken samt
offentliga platser enligt ordningslagen 2 § punkt 2.  

15 § a Camping- och eldningsförbud råder på del av fastigheten Strömstad 4:16 belägen vid 
Myrens varvsområde med gräns i väst mot Nils Ljunggrens väg, gräns i söder mot Conoce 
Jet Nordic AB, gräns i öster mot Strömstad Camping och gräns åt nordost mot Myrens 
uppställningsplats för båtar, bilar mm.   
Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller annan övernattning utomhus får inte ske på 
offentlig plats eller plats som enligt §3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats. . 
Camping hänvisas till de platser som särskilt inrättats för detta ändamål.  

Badförbud  
§ 16

Bad är förbjudet inom hamnområdet förutom där det råder 5 knops fart förut vid uppmarkerade
områden vid  Kallbadhuset och Skurveskär. Se bifogad karta. den del av hamnområdet som är
beläget öster om räta linjer dragna från Röudden,kallbadhuset. Nötholmen över Skurveskär till
Myren och i närheten av markerade kablar. Undantag gäller för badbryggor vid Lokstallarna och
Laholmen.

Hundar  
§ 17

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i § 18 och § 19 . Det som sägs i
dessa paragrafer gäller inte ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

§ 18
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden:

Hundar ska hållas kopplade i offentliga miljöer, naturreservat, lekplatser, 
begravningsplatser, kyrkogårdar samt i Tjärndalens motionsspår och Erlandseröds 
elljusspår 

Hundar får inte vistas på offentlig badplats. 

Torget, medan försäljning pågår och i allmän park eller plantering under tiden 1 april tom 
30 september.  

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 
områden.  

När en hund inte hålls koppplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer.  

Hundar får inte vistas på begravningsplats, kyrkogård, anläggning för bad eller på badplats.  

§ 19
Inom följande områden ska föroreningar efter hundar plockas upp: inom centrala

Strömstad, vilket begränsas av Norra Hamngatan från Skeppsbroplatsen, Övre bron, Östra
Klevgatan, Kyrkan (kyrkogården) Buktegatan, del av Vatulandsgatan, Färjeterminalen,
Torskholmen, Strandpromenaden, Laholmen, Torget, Nedre bron och Norra Hamngatan,
inom hela Strömsdalen från Galärstigen vid Roddklubben och från Galärstigen vid
Karlsgatan till påfart Karlsgatan vid Kristorp, samt



- inom grönområde på Valemyr, Nilsemyren, Folkets Park och Bojarområdet  som
begränsas av bl a bebyggelse mot Vitsipp- och Blåsippstigen, Repslagarbanan,
bebyggelse mot Manilla- och Hampstigen, Pålsteks- och Skotsteksgatan och Kölstigen,
Kebalvägen, bebyggelse mot Nilsemyrsvägen, Hantverks- och Smedjegatan och
Skomakaregatan samt Valemyrs skolområde.

Avföring efter hundar ska plockas upp på alla områden som är inom detaljplanen. Detta 
inkluderar gångbanor, gator, torg och parkmark eller mark som jämställs med offentlig 
plats och påsarna ska slängas i avsedd behållare.   

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
§ 20

Fyrverkerier tillåts endast på nyårsafton och påskafton under tiden 23:00-01:00

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från sjukhuset är det 
ett sjukhus? och servicehusen, Jägaren, Odelsberg och Beateberg.   

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från 
vårdinrättning och särskilt boende.   

Ridning och löpning  
§ 21
Ridning får inte ske i följande motionsspår: Tjärndalen.

Ridning är förbjuden i motionsspår 

Avgift för att använda offentlig plats  
§ 22

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Avgift för tillstånd för ambulerande handel: 

Kommunal avgift för varje tillstånd för ambulerande handel uttages med 3000:- (inkl. moms) per 
kalenderår.   

Start och landning med helikopter 
§ 23

Start och landning med helikopter är förbjuden inom tätbebyggt område. det, på bifogade karta,
avgränsade området. Undantag polis-, ambulans- eller sjöräddningshelikopter som utför
räddningstjänst, helikopter från försvarsmakten eller helikopter som utför nyttotransport.

Helikopter som utför nyttotransport ska hänvisas till infartsparkeringen vid Bojar för omlastning,
start och landning.

Enskilda eller företag som önskar start- och landningsplats för helikopter hänvisas till Näsinge
flygfält.

§ 24
Uthyrare till enpersonsfordon (både el och manuellt framförda), som sparkcyklar eller cyklar,
måste ansöka om tillstånd för sin uthyrning i förväg. Uthyraren måste också betala avgift enligt
beslutad taxa per fordon i årlig avgift.



Överträdelse av lokal ordningsföreskrift  
§ 25
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av ordningsföreskrifterna 5-9 §§, 10 §
första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första och andra styckena, 14 § a 1-3, 15 och 16
§§, 18-21 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

_______________________ 
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KS § 168 Svar på - Motion om Strömstad - besöksmål 
med en spännande Hällristningsresa genom 
kommunen från Centerpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad.  

Beslutsmotivering 
Motionen har en god intention men då Länsstyrelsen inte kan medge ökning av 
kommunens årliga fornvårdsbidrag samt då det inom kommunen inte finns 
utrymme för ökade kostnader är detta inte möjligt att genomföra.  

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har inkommit med en motion där kommunfullmäktige föreslås 
besluta: 

 att Strömstads kommun tar initiativ till samtal med Länsstyrelsen Västra
Götaland i syfte att överlägga om vilka möjligheter det finns att lyfta fram
och synliggöra fler hällristningar inom kommunen än vad som gjorts
hitintills och därmed bidra med ökad kunskap om och tillgänglighet av
hällristningarna för en bredare allmänhet samt

 att analysera vilka konsekvenser och ansvar som kan komma åläggas
kommunen om Länsstyrelsen ser positivt på att tillgängliggöra ökat antal
hällristningar i Strömstads kommun

Enligt svar från Länsstyrelsen så ser Länsstyrelsen mycket positivt på att 
kommunen förstår platsernas potential för turist- och besöksnäringen och gärna 
vill lyfta fram och synliggöra fler hällristningslokaler.  

Dock bedömer inte Länsstyrelsen att det är möjligt inom befintliga ekonomiska 
ramar. Länsstyrelsens anslag för fornvård är hårt ansträngt och medger inte en 
ökning av kommunens årliga fornvårdsbidrag. Att tillgängliggöra ytterligare platser 
förutsätter därför att kommunen är beredd att svara för de utökade kostnader 
som skulle bli följden. 

Länsstyrelsen har idag ett bra samarbete med Strömstads kommun, 
arbetsmarknadsenheten. Arbetslaget vårdar flera platser som omfattas av årliga 
skötselbidraget från Länsstyrelsen samt fyra besöksmål som omfattar 
hällristningar. Arbetslaget arbetar hårt för att alla dessa åtta besöksmål ska vara 
väl skötta och tillgängliga för besökare. 

Länsstyrelsen anser att arbetslagets insatser håller hög nivå men att det likafullt 
finns behov av utökad vård för att de befintliga fyra hällristningslokalerna även 
fortsättningsvis ska vara attraktiva som besöksmål. T ex behövs ny trappa och 
ramp vid Massleberg L1968:6295 samt anläggning av parkeringsytor och nya 

Ärende
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grindar vid Jörlov L1968:6223. Även vid Massleberg L1968:5160 behövs yta för 
parkering iordningställas då den idag är obefintlig.  

Skyltningen vid samtliga fyra hällristningslokaler svarar heller inte mot dagens 
krav och förväntningar och skulle därför kunna göras om. 

Arbetsmarknadsenheten ser positivt på förslaget i motionen men är tydliga med 
att detta inte är möjligt inom befintlig budget. Det kommer att kräva en fast 
arbetsstyrka på 3-4 personer. 

Gällande de åtgärder som Länsstyrelsen anser bör genomföras så kan trappa och 
ramp vid Massleberg åtgärdas inom befintlig budget.  

När det gäller skyltning så ligger ansvaret hos Länsstyrelsen att tar fram 
skylt/informationstavla och montering sker av arbetsmarknadsenheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 216 
Tjänsteskrivelse 2021-09-10 
Motion från Center partiet Strömstad - besöksmål med en spännande 
Hällristningsresa genom kommunen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att anse motionen besvarad.  

Beslutet skickas till 
Diariet
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KSau § 216 Svar på - Motion om Strömstad - besöksmål 
med en spännande Hällristningsresa genom 
kommunen från Centerpartiet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att anse motionen besvarad. 

Beslutsmotivering 
Motionen har en god intention men då Länsstyrelsen inte kan medge ökning av 
kommunens årliga fornvårdsbidrag samt då det inom kommunen inte finns 
utrymme för ökade kostnader är detta inte möjligt att genomföra.  

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har inkommit med en motion där kommunfullmäktige föreslås 
besluta: 

 att Strömstads kommun tar initiativ till samtal med Länsstyrelsen Västra
Götaland i syfte att överlägga om vilka möjligheter det finns att lyfta fram
och synliggöra fler hällristningar inom kommunen än vad som gjorts
hitintills och därmed bidra med ökad kunskap om och tillgänglighet av
hällristningarna för en bredare allmänhet samt

 att analysera vilka konsekvenser och ansvar som kan komma åläggas
kommunen om Länsstyrelsen ser positivt på att tillgängliggöra ökat antal
hällristningar i Strömstads kommun

Enligt svar från Länsstyrelsen så ser Länsstyrelsen mycket positivt på att 
kommunen förstår platsernas potential för turist- och besöksnäringen och gärna 
vill lyfta fram och synliggöra fler hällristningslokaler.  

Dock bedömer inte Länsstyrelsen att det är möjligt inom befintliga ekonomiska 
ramar. Länsstyrelsens anslag för fornvård är hårt ansträngt och medger inte en 
ökning av kommunens årliga fornvårdsbidrag. Att tillgängliggöra ytterligare platser 
förutsätter därför att kommunen är beredd att svara för de utökade kostnader 
som skulle bli följden. 

Länsstyrelsen har idag ett bra samarbete med Strömstads kommun, 
arbetsmarknadsenheten. Arbetslaget vårdar flera platser som omfattas av årliga 
skötselbidraget från Länsstyrelsen samt fyra besöksmål som omfattar 
hällristningar. Arbetslaget arbetar hårt för att alla dessa åtta besöksmål ska vara 
väl skötta och tillgängliga för besökare. 

Länsstyrelsen anser att arbetslagets insatser håller hög nivå men att det likafullt 
finns behov av utökad vård för att de befintliga fyra hällristningslokalerna även 
fortsättningsvis ska vara attraktiva som besöksmål. T ex behövs ny trappa och 
ramp vid Massleberg L1968:6295 samt anläggning av parkeringsytor och nya 
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grindar vid Jörlov L1968:6223. Även vid Massleberg L1968:5160 behövs yta för 
parkering iordningställas då den idag är obefintlig.  

Skyltningen vid samtliga fyra hällristningslokaler svarar heller inte mot dagens 
krav och förväntningar och skulle därför kunna göras om. 

Arbetsmarknadsenheten ser positivt på förslaget i motionen men är tydliga med 
att detta inte är möjligt inom befintlig budget. Det kommer att kräva en fast 
arbetsstyrka på 3-4 personer. 

Gällande de åtgärder som Länsstyrelsen anser bör genomföras så kan trappa och 
ramp vid Massleberg åtgärdas inom befintlig budget.  

När det gäller skyltning så ligger ansvaret hos Länsstyrelsen att tar fram 
skylt/informationstavla och montering sker av arbetsmarknadsenheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-10 
Motion från Center partiet Strömstad - besöksmål med en spännande 
Hällristningsresa genom kommunen 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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Kommunstyrelsen 

Motion om Strömstad - besöksmål med en spännande 
Hällristningsresa genom kommunen från Centerpartiet 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta  

att anse motionen besvarad. 

Motionen har en god intention men då Länsstyrelsen inte kan medge ökning av 
kommunens årliga fornvårdsbidrag samt då det inom kommunen inte finns 
utrymme för ökade kostnader är detta inte möjligt att genomföra.  

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har inkommit med en motion där kommunfullmäktige föreslås 
besluta: 

 att Strömstads kommun tar initiativ till samtal med Länsstyrelsen Västra
Götaland i syfte att överlägga om vilka möjligheter det finns att lyfta fram
och synliggöra fler hällristningar inom kommunen än vad som gjorts
hitintills och därmed bidra med ökad kunskap om och tillgänglighet av
hällristningarna för en bredare allmänhet samt

 att analysera vilka konsekvenser och ansvar som kan komma åläggas
kommunen om Länsstyrelsen ser positivt på att tillgängliggöra ökat antal
hällristningar i Strömstads kommun

Enligt svar från Länsstyrelsen så ser Länsstyrelsen mycket positivt på att 
kommunen förstår platsernas potential för turist- och besöksnäringen och gärna 
vill lyfta fram och synliggöra fler hällristningslokaler.  

Dock bedömer inte Länsstyrelsen att det är möjligt inom befintliga ekonomiska 
ramar. Länsstyrelsens anslag för fornvård är hårt ansträngt och medger inte en 
ökning av kommunens årliga fornvårdsbidrag. Att tillgängliggöra ytterligare platser 
förutsätter därför att kommunen är beredd att svara för de utökade kostnader 
som skulle bli följden. 

Länsstyrelsen har idag ett bra samarbete med Strömstads kommun, 
arbetsmarknadsenheten. Arbetslaget vårdar flera platser som omfattas av årliga 
skötselbidraget från Länsstyrelsen samt fyra besöksmål som omfattar 
hällristningar. Arbetslaget arbetar hårt för att alla dessa åtta besöksmål ska vara 
väl skötta och tillgängliga för besökare. 
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Länsstyrelsen anser att arbetslagets insatser håller hög nivå men att det likafullt 
finns behov av utökad vård för att de befintliga fyra hällristningslokalerna även 
fortsättningsvis ska vara attraktiva som besöksmål. T ex behövs ny trappa och 
ramp vid Massleberg L1968:6295 samt anläggning av parkeringsytor och nya 
grindar vid Jörlov L1968:6223. Även vid Massleberg L1968:5160 behövs yta för 
parkering iordningställas då den idag är obefintlig.  

Skyltningen vid samtliga fyra hällristningslokaler svarar heller inte mot dagens 
krav och förväntningar och skulle därför kunna göras om. 

Arbetsmarknadsenheten ser positivt på förslaget i motionen men är tydliga med 
att detta inte är möjligt inom befintlig budget. Det kommer att kräva en fast 
arbetsstyrka på 3-4 personer. 

Gällande de åtgärder som Länsstyrelsen anser bör genomföras så kan trappa och 
ramp vid Massleberg åtgärdas inom befintlig budget.  

När det gäller skyltning så ligger ansvaret hos Länsstyrelsen att tar fram 
skylt/informationstavla och montering sker av arbetsmarknadsenheten. 

Ärendet 
Centerpartiet har inkommit med en motion där kommunfullmäktige föreslås 
besluta 

 att Strömstads kommun tar initiativ till samtal med Länsstyrelsen Västra
Götaland i syfte att överlägga om vilka möjligheter det finns att lyfta fram
och synliggöra fler hällristningar inom kommunen än vad som gjorts
hitintills och därmed bidra med ökad kunskap om och tillgänglighet av
hällristningarna för en bredare allmänhet samt

 att analysera vilka konsekvenser och ansvar som kan komma åläggas
kommunen om Länsstyrelsen ser positivt på att tillgängliggöra ökat antal
hällristningar i Strömstads kommun

Länsstyrelsen ser mycket positivt på att kommunen förstår platsernas potential 
för turist- och besöksnäringen och gärna vill lyfta fram och synliggöra fler 
hällristningslokaler. Tyvärr bedömer inte Länsstyrelsen att det är möjligt inom 
befintliga ekonomiska ramar. Länsstyrelsens anslag för fornvård är hårt ansträngt 
och medger inte en ökning av kommunens årliga fornvårdsbidrag. Att 
tillgängliggöra ytterligare platser förutsätter därför att kommunen är beredd att 
svara för de utökade kostnader som skulle bli följden.   

Värt att notera i sammanhanget är också att Länsstyrelsen, när det gäller 
exponeringen av hällristningar, inte längre tillåter målning av hällristningar som 
inte är en del av redan tillgängliggjorda lokaler. Tidigare var det vanligt att fylla i 
hällristningar med färg för att underlätta möjligheten att se dem men idag vet vi 
att färg kan skada stenen. Att lyfta fram och tillgängliggöra ”nya” 
hällristningslokaler innebär därför att de förblir omålade och kommer att behöva 
förses med olika former av visualiseringsinsatser för att kunna ses, t ex belysning 
eller någon form av digital utrustning. Oavsett vilket är sådana åtgärder relativt 
kostsamma. 
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Länsstyrelsen har idag ett bra samarbete med Strömstads kommun, 
arbetsmarknadsenheten. Arbetslaget vårdar flera platser som omfattas av årliga 
skötselbidraget från Länsstyrelsen:  

Blomsholm https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/besoksmal/kulturmiljoer/blomsholm.html 

Grönehög 

Dårskilds högar https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/besoksmal/kulturmiljoer/darskilds-hogar.html 

Skee gravfält https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/besoksmal/kulturmiljoer/skee-prastgards-gravfalt.html 

 

Samt 4 besöksmål som omfattar hällristningar:  

Jörlov L1968:6223 (flera ytor i ett större område) 

Massleberg L1968:6295 

Massleberg L1968:5160 se även: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/besoksmal/kulturmiljoer/massleberg.html 

Torp L1969:3260 

Hällristningar som ska visas upp för besökare har behov av omfattande insatser 
för att vara inbjudande. De är dessutom skötselkrävande under hela året eftersom 
det behövs återkommande lövblåsning, rengöring, eventuell täckning/avtäckning 
höst och vår, kantskärning, slyröjning, klippning, krattning och tillsyn/översyn av 
skyltar/skyltställ, stigar, parkeringar, spänger, ramper, grindar mm till respektive 
plats.   

Arbetslagets insatser håller hög nivå men likafullt finns det behov av utökad vård 
för att de befintliga fyra hällristningslokalerna även fortsättningsvis ska vara 
attraktiva som besöksmål. T ex behövs ny trappa och ramp vid Massleberg 
L1968:6295 samt anläggning av parkeringsytor och nya grindar vid Jörlov 
L1968:6223. Även vid Massleberg L1968:5160 behövs yta för parkering 
iordningställas då den idag är obefintlig.  

Skyltningen vid samtliga fyra hällristningslokaler svarar heller inte mot dagens 
krav och förväntningar och skulle därför kunna göras om.  

Arbetsmarknadsenheten ser positivt på förslaget i motionen men är tydliga med 
att detta inte är möjligt inom befintlig budget. Det kommer att kräva en fast 
arbetsstyrka på 3-4 personer. 

Gällande de åtgärder som Länsstyrelsen anser bör genomföras så kan trappa och 
ramp vid Massleberg åtgärdas inom befintlig budget. 

När det gäller skyltning så ligger ansvaret hos Länsstyrelsen att tar fram 
skylt/informationstavla och montering sker av arbetsmarknadsenheten. 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/kulturmiljoer/blomsholm.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/kulturmiljoer/blomsholm.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/kulturmiljoer/darskilds-hogar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/kulturmiljoer/darskilds-hogar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/kulturmiljoer/skee-prastgards-gravfalt.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/kulturmiljoer/skee-prastgards-gravfalt.html
https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6979e8a0-6c17-4263-85af-60a5f6a60edf
https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5aec1afc-f464-481e-8a86-4759ea9c1425
https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ed4c9fe2-151a-48aa-b49d-26f011163d4b
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/kulturmiljoer/massleberg.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/kulturmiljoer/massleberg.html
https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/86dbb019-19f7-4121-99b8-b1faf75791a3
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Perspektiv 

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Kommunen har enligt barnkonventionen skyldighet att leva upp till barnets 
rättigheter. Enligt artikel 31 har alla barn rätt till vila och fritid, till lek och 
rekreation, kommunen ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i 
det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av 
lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för 
rekreations och fritidsverksamhet. Att tillgängliggöra besöksmål med framkomliga 
stigar, trappor och ramper skapar förutsättningar för att alla barn till fullo kan 
delta i det kulturella livet. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc.) 
Enligt Länsstyrelsen finns inga ekonomiska ramar för att lyfta fram och synliggöra 
fler hällristningslokaler. Att tillgängliggöra ytterligare platser förutsätter därför att 
kommunen är beredd att svara för utökade kostnader.  Hällristningar som ska 
visas upp för besökare har behov av omfattande insatser för att vara inbjudande. 
Skötsel krävs året runt.  

Att lyfta fram och tillgängliggöra ”nya” hällristningar kommer att innebära olika 
former av visualiseringsinsatser för att hällristningarna ska kunna ses, då det 
längre inte är tillåtet att fylla i hällristningar med färg. Dessa åtgärder är enligt 
Länsstyrelsen relativt kostsamma.   

Folkhälsoperspektiv 
Att tillgängliggöra och lyfta fram fler hällristningar inom kommunen bidrar till 
etappmålen Attraktivt att bo, besöka och verka i samt en hållbar kommun där vi 
ska arbeta för att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att 
attrahera fler invånare bl.a. genom ett rikt kulturliv samt tillgänglig natur med 
höga natur- och upplevelsevärden. Att tillgängliggöra besöksmål med framkomliga 
stigar, trappor och ramper skapar förutsättningar för att alla invånare och 
besökare ska kunna ta del av det platsen erbjuder.   

Juridiskt perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Miljöperspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-10 
Motion från Center partiet Strömstad - besöksmål med en spännande 
Hällristningsresa genom kommunen 
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Terése Lomgård 
folkhälsostrateg, t.f. utv. chef 
0526-191 21 
terese.lomgard@stromstad.se 

Mats Brocker 
kommundirektör 
0526- 190 10 
mats.brocker@stromstad.se 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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KF § 50 Motion om Strömstad - besöksmål med en 
spännande Hällristningsresa genom 
kommunen från Centerpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson, Centerpartiet, har inkommit med en motion där hon uppger att 
iStrömstads kommun genomförs nu en uppdaterad dokumentation av 
kommunens hällristningar av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns 
Hällristningar. Hon föreslår  

1. att Strömstads kommun tar initiativ till samtal med Länsstyrelsen Västra 
Götaland i syfte att överlägga om vilka möjligheter det finns att lyfta fram 
och synliggöra fler hällristningar inom kommunen än vad som gjorts 
hitintills och därmed bidra med ökad kunskap om och tillgänglighet av 
hällristningarna för en bredare allmänhet samt 

2. att analysera vilka konsekvenser och ansvar som kan komma åläggas 
kommunen om Länsstyrelsen ser positivt på att tillgängliggöra ökat antal 
hällristningar i Strömstads kommun.  

Beslutsunderlag 
Motion Åsa Torstensson (C) 

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

Beslutet skickas till 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
Diariet



Strömstad 

20210609 

Motion 

Till Kommunfullmäktige 

Strömstad - besöksmål med en spännande Hällristningsresa genom kommunen. 

I Strömstads kommun genomförs nu en uppdaterad dokumentation av kommunens hällristningar av Stiftelsen 
för dokumentation av Bohusläns Hällristningar! Viktig uppdaterad dokumentation för eftervärlden men även 
för oss här och nu att så småningom i bokform kunna ta del av alla de fantastiska hällristningarna som finns 
inom kommunen.  
Det finns hällristningar som inte tidigare varit kända, andra som är unika i sina motiv, de som är ovanligt stora 
eller rika i sin utformning på annat sätt. Strömstad har fantastiska hällristningar som borde vara mer synliga 
och tillgängliga för allmänheten. Det finns naturligtvis stora begränsningar just i tillgängligheten då flera 
hällristningar ligger i direkt anslutning till privata hus, gårdar och trädgårdar där det inte går att öppna upp dem 
för allmänheten. Men det finns andra hällar vars läge inte borde upplevas som störande för markägare och 
med möjlighet att ordna tex parkeringsytor. För att kunna synliggöra och lyfta fram Strömstads kommuns 
hällristningar måste detta ske i samverkan med och beslut av Länsstyrelsen men också naturligtvis i nära 
samverkan med aktuella markägare. 
Strömstadskommun har stora möjligheter att med sina intressanta hällristningar utveckla kommunen som en 
intressant ”Hällristningskommun ” med möjlighet att göra en hällristningsresa inom kommunen som nytt 
besöksmål där spännande dåtid knyts ihop med nutida intresse för vår egen historia och naturupplevelser.  

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

-att Strömstads kommun tar initiativ till samtal med Länsstyrelsen Västra Götaland i syfte att överlägga om
vilka möjligheter det finns att lyfta fram och synliggöra fler hällristningar inom kommunen än vad som gjorts
hitintills och därmed bidra med ökad kunskap om och tillgänglighet av hällristningarna för en bredare
allmänhet samt

-att analysera vilka konsekvenser och ansvar som kan komma åläggas kommunen om Länsstyrelsen ser
positivt på att tillgängliggöra ökat antal hällristningar i Strömstads kommun

Åsa Torstensson ( C ) 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-01 

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

KS/2020-0526 

KS § 169 Svar på - Motion om att Strömstads kommun, 
hos regeringen, ansöker om att på försök 
överta befogenheter och ekonomiska 
resurser från Arbetsförmedlingen för att 
möta den ökade arbetslöshet som nu lokalt 
följer i pandemins spår, från Centerpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad. 

Beslutsmotivering 
Arbetsförmedlingen utreder för närvarande ansvarsfördelningen mellan stat och 
kommun. Socialnämnden rekommenderar att avvakta med att agera i frågan tills 
läget blivit klarare och beskeden kring hur arbetsförmedlingen konkret ska stärka 
sitt samarbete med kommunerna kommit. Kommundirektören ställer sig bakom 
Socialnämndens rekommendation efter dialog med arbetsförmedlingen. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet, Åsa Torstensson, har inkommit med en motion om att Strömstads 
kommun, hos regeringen, ansöker om att på försök överta befogenheter och 
ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen för att möta den ökade 
arbetslöshet som nu lokalt följer i pandemins spår. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-29 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Arbetsförmedlingen har tre övergripande uppdrag: 

 Verksamhetsområdet Direkt erbjuder förmedlingsservice till arbetsgivare
och arbetssökande i hela landet via digitala tjänster och telefon.

 Verksamhetsområdet Arbetsgivare tillhandahåller service lokalt och
regionalt med utgångspunkt i arbetsgivares behov.

 Verksamhetsområdet Arbetssökande tillhandahåller service utifrån
arbetssökandes behov lokalt och regionalt. De fysiska kontoren
organiseras i sex regioner.

Individ- och familjeomsorgen samt näringslivsfunktionen ser inget behov av att 
Strömstads kommun ansöker om att överta verksamhetsområdet Arbetsgivare. 

Däremot gör redan idag de arbetsmarknadskonsulenter som arbetar på Individ- 
och familjeomsorgen i Strömstad många av de arbetsuppgifter som 
Arbetsförmedlingen erbjuder gentemot arbetssökande. 

Ärende
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 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-12-01  
   

 
   

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

Individ- och familjeomsorgen samt näringslivsfunktionen ställer sig positiva till att 
ansöka om att bli leverantör för stödet Rusta och matcha. 

Nästa utlysning för upphandling beräknas till hösten/vintern 2021/2022. 

Yttrande från Socialnämnden har inhämtats i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 217 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Socialnämndens beslut 2021-10-21 § 146 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Kommunfullmäktige 2020-10-29 (2020-10-29 KF §137) 
Motion om att Strömstads kommun, hos regeringen, ansöker om att på försök 
överta befogenheter och ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen för att 
möta den ökade arbetslöshet som nu lokalt följer i pandemins spår, från 
Centerpartiet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar bifall till motionen. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Åsa 
Torstenssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  
   

 
   

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

 KS/2020-0526 

KSau § 217 Svar på - Motion om att Strömstads kommun, 
hos regeringen, ansöker om att på försök 
överta befogenheter och ekonomiska 
resurser från Arbetsförmedlingen för att 
möta den ökade arbetslöshet som nu lokalt 
följer i pandemins spår, från Centerpartiet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Beslutsmotivering 
Arbetsförmedlingen utreder för närvarande ansvarsfördelningen mellan stat och 
kommun. Socialnämnden rekommenderar att avvakta med att agera i frågan tills 
läget blivit klarare och beskeden kring hur arbetsförmedlingen konkret ska stärka 
sitt samarbete med kommunerna kommit. Kommundirektören ställer sig bakom 
Socialnämndens rekommendation efter dialog med arbetsförmedlingen. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet, Åsa Torstensson, har inkommit med en motion om att Strömstads 
kommun, hos regeringen, ansöker om att på försök överta befogenheter och 
ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen för att möta den ökade 
arbetslöshet som nu lokalt följer i pandemins spår. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-29 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Arbetsförmedlingen har tre övergripande uppdrag: 

 Verksamhetsområdet Direkt erbjuder förmedlingsservice till arbetsgivare 
och arbetssökande i hela landet via digitala tjänster och telefon. 
 

 Verksamhetsområdet Arbetsgivare tillhandahåller service lokalt och 
regionalt med utgångspunkt i arbetsgivares behov. 
 

 Verksamhetsområdet Arbetssökande tillhandahåller service utifrån 
arbetssökandes behov lokalt och regionalt. De fysiska kontoren 
organiseras i sex regioner. 

Individ- och familjeomsorgen samt näringslivsfunktionen ser inget behov av att 
Strömstads kommun ansöker om att överta verksamhetsområdet Arbetsgivare. 

Däremot gör redan idag de arbetsmarknadskonsulenter som arbetar på Individ- 
och familjeomsorgen i Strömstad många av de arbetsuppgifter som 
Arbetsförmedlingen erbjuder gentemot arbetssökande. 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-11-17 

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

Individ- och familjeomsorgen samt näringslivsfunktionen ställer sig positiva till att 
ansöka om att bli leverantör för stödet Rusta och matcha. 

Nästa utlysning för upphandling beräknas till hösten/vintern 2021/2022. 

Yttrande från Socialnämnden har inhämtats i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Socialnämndens beslut 2021-10-21 § 146 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Kommunfullmäktige 2020-10-29 (2020-10-29 KF §137) 
Motion om att Strömstads kommun, hos regeringen, ansöker om att på försök 
överta befogenheter och ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen för att 
möta den ökade arbetslöshet som nu lokalt följer i pandemins spår, från 
Centerpartiet 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-11-01 Ärende: KS/2020-0526 
KS - Administrativ avdelning   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Motion om att Strömstads kommun, hos regeringen, ansöker 
om att på försök överta befogenheter och ekonomiska resurser 
från Arbetsförmedlingen för att möta den ökade arbetslöshet 
som nu lokalt följer i pandemins spår, från Centerpartiet 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att anse motionen besvarad. 

Beslutsmotivering 
Arbetsförmedlingen utreder för närvarande ansvarsfördelningen mellan stat och 
kommun. Socialnämnden rekommenderar att avvakta med att agera i frågan tills 
läget blivit klarare och beskeden kring hur arbetsförmedlingen konkret ska stärka 
sitt samarbete med kommunerna kommit. Kommundirektören ställer sig bakom 
Socialnämndens rekommendation efter dialog med arbetsförmedlingen. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet, Åsa Torstensson, har inkommit med en motion om att Strömstads 
kommun, hos regeringen, ansöker om att på försök överta befogenheter och 
ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen för att möta den ökade 
arbetslöshet som nu lokalt följer i pandemins spår.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-29 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Arbetsförmedlingen har tre övergripande uppdrag: 

 Verksamhetsområdet Direkt erbjuder förmedlingsservice till arbetsgivare 
och arbetssökande i hela landet via digitala tjänster och telefon. 
 

 Verksamhetsområdet Arbetsgivare tillhandahåller service lokalt och 
regionalt med utgångspunkt i arbetsgivares behov. 
 

 Verksamhetsområdet Arbetssökande tillhandahåller service utifrån 
arbetssökandes behov lokalt och regionalt. De fysiska kontoren 
organiseras i sex regioner. 

Individ- och familjeomsorgen samt näringslivsfunktionen ser inget behov av att 
Strömstads kommun ansöker om att överta verksamhetsområdet Arbetsgivare. 



2 (2) 

2021-11-01 Ärende: KS/2020-0526 

Däremot gör redan idag de arbetsmarknadskonsulenter som arbetar på Individ- 
och familjeomsorgen i Strömstad många av de arbetsuppgifter som 
Arbetsförmedlingen erbjuder gentemot arbetssökande.  

Individ- och familjeomsorgen samt näringslivsfunktionen ställer sig positiva till att 
ansöka om att bli leverantör för stödet Rusta och matcha.  

Nästa utlysning för upphandling beräknas till hösten/vintern 2021/2022. 

Yttrande från Socialnämnden har inhämtats i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Socialnämndens beslut 2021-10-21 § 146 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Kommunfullmäktige 2020-10-29 (2020-10-29 KF §137) 
Motion om att Strömstads kommun, hos regeringen, ansöker om att på försök 
överta befogenheter och ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen för att 
möta den ökade arbetslöshet som nu lokalt följer i pandemins spår, från 
Centerpartiet 

Terése Lomgård 
Folkhälsostrateg, t.f. utv. chef 
0526-191 21 
terese.lomgard@stromstad.se 

Mats Brocker 
kommundirektör 
0526- 190 10 
mats.brocker@stromstad.se 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2020-10-29  
   

 
   

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

 KS/2020-0490, KS/2020-0507, KS/2020-0518, 
KS/2020/0519, KS/2020-0520, KS/2020-0526 

KF § 137 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om sanering av Canningområdet, förstärkning av kajen samt byggande 
av bro från Liberalerna, KS/2020-0490 

2. Motion om trygghet för dem som rör sig i Strömstad från Moderaterna, 
KS/2020-0507 

3. Motion om att skapa alternativa undervisningsgrupper från Feministiskt 
Initiativ, KS/2020-0518 

4. Motion om att använda könsneutralt språk i kommunens dokument från 
Feministiskt Initiativ, KS/2020-0519 

5. Motion om att använda transinkluderade ansökningar, blanketter och enkäter 
från Feministiskt Initiativ, KS/2020-0520 

6. Motion om att Strömstads kommun, hos regeringen, ansöker om att på försök 
överta befogenheter och ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen för att 
möta den ökade arbetslöshet som nu lokalt följer i pandemins spår, från 
Centerpartiet, KS/2020-0526 

Beslutsunderlag 
Motionerna 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet



) 

) 

) 

20201016 

Till Strömstads Kommunfullmäktige 

Motion 

Från Åsa Torstensson, Centerpartiet 

STROMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -10- 1 6 
0nr .!.9/. d9.!o

1 
... . -~ -~~~ .. 

Handl.nr ........ . ........ ....... ... , 

Att Strömstads kommun, hos regeringen, ansöker om att på försök överta 
befogenheter och ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen för att möta 
den ökade arbetslöshet som nu lokalt följer i Pandemins spår. 

Arbetsmarknaden i Strömstads kommun har i stora delar slagits ut under 

Covid-19 pandemin. Detta framför allt beroende av den stängda 

svensk/norska gränsen som slagit ut stora delar av handel och besöksnäring. 
Även om gränserna förr eller senare öppnas så räknar många analytiker med 

att ett ändrat beteendemönster hos befolkningen generellt kan komma bestå 

övertid. Och att detta gäller allmänt som effekt av pandemin och inte bara för 
Sverige. Strömstads kommun måste ha beredskap för att det "normala" inte 

återvänder i samma utsträckning vad gäller arbetstillfällen och låg 

arbetslöshet och att det kommer ta tid för företagen att våga anställa igen. 
Därför bör kommunen ta egna initiativ och uppvakta regeringen med aktiva 
förslag som kan vara till fördel för kommunen och intressant för regeringen 

att medverka i och som kan innebära utveckling av idag statliga verksamhet. 
Arbetsförmedlingen har under senare år genomfört stora 

organisationsförändringar som påverkat närvaron i kommunerna och så även 

för Strömstad. Mycket av den service som Arbetsförmedlingen ger sker idag 

via digitala tjänster och sökande hänvisas till dessa. Det kommer dock 
troligen inledningsvis att efterfrågas fysisk närvaro för att kunna ge relevant 
och nära service till de arbetssökande för att de ska komma vidare på 

arbetsmarknaden, till utbildning eller eget företagande. De flesta kommer 
från samma bransch och kanske inte har så bred erfarenhet av 



arbetsmarknaden i övrigt eller den utbildning som lcan behövas för att 

komma vidare till ny sysselsättning. Ett kommunalt ansvar kan också på 

smidigt sätt samverka med de näringslivsresurser som står till förfogande och 
gemensamt stötta enskildas företagsideer och därmed nyföretagande. 

Strömstads kommun bör därför uppvakta regeringen och erbjuda ett 

utvecklingsförslag där kommunen, de kommande åren, på försök övertar 

ansvar, resurser och befogenheter från Arbetsförmedlingen. Resurser som är 
inriktade på stöd och vägledning för arbetssökande och även befogenheter 

som till exempel upphandling av riktade utbildningsinsatser. Detta kan vara 

lämpligt då det är troligt att den nära och lokalt etablerade servicen kommer 
att efterfrågas och kan göra skillnad både för den enskilde och för kommunen 

med syfte att snabbt kunna agera och ge rätt stöd. För regeringens del ges det 

med detta förslag möjlighet att studera och utvärdera försök med ändrat 
( ) huvudmannaskap för Arbetsförmedlingen där en liten kommun kan vara ett 

bra exempel att följa. 

) 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta 

-Att Strömstads kommun, hos regeringen, ansöker om att på försök överta 

befogenheter och ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen för att möta 

den ökade arbetslöshet som nu lokalt följer i Pandemins spår. 

Dag som ovan 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-01 

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

KS/2020-0140 

KS § 176 Svar på - Motion om att utreda möjligheten 
för Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter, då brist på bostäder 
försvårar rekrytering av personal till 
kommunen, från Kristdemokraterna 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad då Strömstadsbyggen uppgett att de enligt 
ägardirektiven har som föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, 
bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter 
samt gemensamhetsanläggningar. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, 
förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till 
fastighetssektorn. Utifrån ägardirektivet har AB Strömstadsbyggen möjlighet att 
bygga och äga ägarlägenheter.  

Sammanfattning av ärendet 
Anders Ekström, Kristdemokraterna har inkommit med en motion med anledning 
av brist på bostäder i Strömstad som försvårar rekrytering av personal. 
Kristdemokraterna yrkar: att möjligheten för Strömstadsbyggen AB eller annan att 
bygga ägarlägenheter utreds, lägenheterna köps och ägs på samma sätt som övrig 
fast egendom, vilket skulle möjliggöra för kommunens förvaltningar att äga en 
eller flera lägenheter som kan erbjudas för inflyttning utan besittningsrätt vid 
rekrytering av personal som inte är skrivna i kommunen 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Remissvar från Strömstadsbyggen 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 av kommundirektören 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 222 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad då Strömstadsbyggen uppgett att de enligt 
ägardirektiven har som föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, 
bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter 
samt gemensamhetsanläggningar. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, 
förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till 
fastighetssektorn. Utifrån ägardirektivet har AB Strömstadsbyggen möjlighet att 
bygga och äga ägarlägenheter.  

Beslutet skickas till 
Diariet

Ärende
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-11-17 

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

KS/2020-0140 

KSau § 222 Svar på - Motion om att utreda möjligheten 
för Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter, då brist på bostäder 
försvårar rekrytering av personal till 
kommunen, från Kristdemokraterna 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad då Strömstadsbyggen uppgett att de enligt 
ägardirektiven har som föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, 
bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter 
samt gemensamhetsanläggningar. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, 
förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till 
fastighetssektorn. Utifrån ägardirektivet har AB Strömstadsbyggen möjlighet att 
bygga och äga ägarlägenheter.  

Sammanfattning av ärendet 
Anders Ekström, Kristdemokraterna har inkommit med en motion med anledning 
av brist på bostäder i Strömstad som försvårar rekrytering av personal. 
Kristdemokraterna yrkar: att möjligheten för Strömstadsbyggen AB eller annan att 
bygga ägarlägenheter utreds, lägenheterna köps och ägs på samma sätt som övrig 
fast egendom, vilket skulle möjliggöra för kommunens förvaltningar att äga en 
eller flera lägenheter som kan erbjudas för inflyttning utan besittningsrätt vid 
rekrytering av personal som inte är skrivna i kommunen 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Remissvar från Strömstadsbyggen 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 av kommundirektören 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad då Strömstadsbyggen uppgett att de enligt 
ägardirektiven har som föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, 
bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter 
samt gemensamhetsanläggningar. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, 
förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till 
fastighetssektorn. Utifrån ägardirektivet har AB Strömstadsbyggen möjlighet att 
bygga och äga ägarlägenheter.  
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 Kommunstyrelsen 

Motion om att utreda möjligheten för Strömstadsbyggen att 
bygga ägarlägenheter från Kristdemokraterna 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad då Strömstadsbyggen uppgett att de enligt 
ägardirektiven har som föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, 
bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter 
samt gemensamhetsanläggningar. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, 
förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till 
fastighetssektorn. Utifrån ägardirektivet har AB Strömstadsbyggen möjlighet att 
bygga och äga ägarlägenheter.  

Sammanfattning av ärendet 
Anders Ekström, Kristdemokraterna har inkommit med en motion med anledning 
av brist på bostäder i Strömstad som försvårar rekrytering av personal. 
Kristdemokraterna yrkar: att möjligheten för Strömstadsbyggen AB eller annan att 
bygga ägarlägenheter utreds, lägenheterna köps och ägs på samma sätt som övrig 
fast egendom, vilket skulle möjliggöra för kommunens förvaltningar att äga en 
eller flera lägenheter som kan erbjudas för inflyttning utan besittningsrätt vid 
rekrytering av personal som inte är skrivna i kommunen 

Perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv  

Beslutsunderlag 
Motionen 
Remissvar från Strömstadsbyggen 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 av kommundirektören 
  

Mats Brocker 
kommundirektör 
0526- 190 10 
mats.brocker@stromstad.se 
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2021-10-25 Ärende: KS/2020-0140 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Diariet



Svar till Kommunstyrelsen

MMotionssvarr omm attt utredaa möjlighetenn förr Strömstadsbyggenn attt byggaa ägarlägenheter,, dåå 
bristt påå bostäderr försvårarr rekryteringg avv personall tilll kommunen,, frånn Kristdemokraterna.. 

(KS/2020-0140) 

Sammanfattning

Anders Ekström, Kristdemokraterna har inkommit med en motion med anledning av brist på 
bostäder i Strömstad som försvårar rekrytering av personal. Kristdemokraterna yrkar:

att möjligheten för Strömstadsbyggen AB eller annan att bygga ägarlägenheter utreds, lägenheterna 
köps och ägs på samma sätt som övrig fast egendom, vilket skulle möjliggöra för kommunens 
förvaltningar att äga en eller flera lägenheter som kan erbjudas för inflyttning utan besittningsrätt vid 
rekrytering av personal som inte är skrivna i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-13 att remittera motionen till AB Strömstadsbyggens styrelse.

AB Strömstadsbyggens yttrande

Strömstadsbyggen har enligt ägardirektiv Dnr KS/2018-0114 som föremål för sin verksamhet att 
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, 
affärslägenheter samt gemensamhetsanläggningar. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, 
förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till fastighetssektorn. 

Utifrån ägardirektivet har AB Strömstadsbyggen möjlighet att bygga och äga ägarlägenheter. 

AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar

- Att som svar på motionen överlämna denna tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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 KS/2020-0233, KS/2020-0140, KS/2020-0211 
KS/2020-0234, KS/2020-0240, KS/2020-0241 

KF § 37 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att remittera motion 1 till kommunfullmäktiges presidium för beredning 

2. att remittera motion 2-6 till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om att som en del av att uppmärksamma 100 år av demokrati, förlägga 
kommunfullmäktigesammanträden till olika kommundelar från Anna-Lena 
Carlsson, Centerpartiet, KS/2020-0233 

2. Motion om att utreda möjligheten för Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter från Anders Ekström, Kristdemokraterna, KS/2020-0140 

3. Motion om effektivare utnyttjande av lastzonerna och parkeringsplatserna i 
centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet, KS/2020-0211 

4. Motion om att utveckla attraktiviteten hos kulturmiljöer/besöksmål inom 
Strömstads kommun med fungerande sanitetsanläggningar från Tore Lomgård, 
Centerpartiet, KS/2020-0234 

5. Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstad som 
omfattas av gymnasielagen från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, KS/2020-
0240 

6. Motion om att utvärdera och systematisera integrationsarbetet i Strömstad 
från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, KS/2020-0241 

Beslutsunderlag 
Motionerna 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
1. att remittera motion 1 till kommunfullmäktiges presidium för beredning 

2. att remittera motion 2-6 till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges presidie 
Kommunstyrelse 
Diarie





PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-01 

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

KS/2020-0372 

KS § 177 Svar på -Motion om Inkubator -utveckling 
istället för avveckling från Liberalerna 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad. 

Beslutsmotivering 
Kommunen arbetar idag inom ramen för omställningsarbetet med flera spår för 
utveckling. Utifrån andemeningen med motionen sker idag en aktiv dialog med 
aktörer inom de tillgängliga innovationssystemen som erbjuds, läs Innovatum 
(Sverige) och Inspiria (Norge). Fler aktörer kan komma att vidtalas framöver. Inte 
minst har Göteborgsregionen ett väletablerat system att tillgå. 

Sammanfattning av ärendet 
Mette H Johansson, Lars Tysklind, Sandra Andersson, Kerstin Karlsson, Hans-
Robert Hansson och Claes Nabrink, Liberalerna har inkommit med en motion där 
de föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett 
2-årigt projekt för att skapa en inkubator för nyetablering av högteknologiska
företag i Strömstad.

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-16 § 68 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 223 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Diariet

Ärende

9
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 KS/2020-0372 

KSau § 223 Svar på -Motion om Inkubator -utveckling 
istället för avveckling från Liberalerna 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Beslutsmotivering 
Kommunen arbetar idag inom ramen för omställningsarbetet med flera spår för 
utveckling. Utifrån andemeningen med motionen sker idag en aktiv dialog med 
aktörer inom de tillgängliga innovationssystemen som erbjuds, läs Innovatum 
(Sverige) och Inspiria (Norge). Fler aktörer kan komma att vidtalas framöver. Inte 
minst har Göteborgsregionen ett väletablerat system att tillgå. 

Sammanfattning av ärendet 
Mette H Johansson, Lars Tysklind, Sandra Andersson, Kerstin Karlsson, Hans-
Robert Hansson och Claes Nabrink, Liberalerna har inkommit med en motion där 
de föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett 
2-årigt projekt för att skapa en inkubator för nyetablering av högteknologiska 
företag i Strömstad. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-16 § 68 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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Kommunstyrelsen 

Motion om Inkubator -utveckling istället för avveckling från 
Liberalerna 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Beslutsmotivering 
Kommunen arbetar idag inom ramen för omställningsarbetet med flera spår för 
utveckling. Utifrån andemeningen med motionen sker idag en aktiv dialog med 
aktörer inom de tillgängliga innovationssystemen som erbjuds, läs Innovatum 
(Sverige) och Inspiria (Norge). Fler aktörer kan komma att vidtalas framöver. Inte 
minst har Göteborgsregionen ett väletablerat system att tillgå. 

Sammanfattning av ärendet 
Mette H Johansson, Lars Tysklind, Sandra Andersson, Kerstin Karlsson, Hans-
Robert Hansson och Claes Nabrink, Liberalerna har inkommit med en motion där 
de föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett 
2-årigt projekt för att skapa en inkubator för nyetablering av högteknologiska
företag i Strömstad.

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen: 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
I de flesta satsningar som är aktuella finns det stora möjligheter till extern 
medfinansiering enligt standardiserade modeller för kommuner att tillgå. 

Varje satsning i sig kommer att visa på behovet av kommunal investering och där 
mer precist kommer vi att kunna beskriva det ekonomiska perspektivet. 

Folkhälsoperspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 
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Juridiskt perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Miljöperspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-16 § 68 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 
  

Mats Brocker 
kommundirektör 
0526-190 10 
mats.brocker@stromstad.se 

 

  

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

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

KS/2020-0361 
KS/2020-0372 

KF § 68 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om ny väg till Beatebergsgården från Liberalerna, KS/2020-0361

2. Motion om Inkubator - utveckling istället för avveckling från Liberalerna,
KS/2020-0372

Beslutsunderlag 
Motionerna 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet



Liberalerna Strömstad

     Liberalerna Strömstad  · www.stromstad.liberalerna.se · stromstad@liberalerna.se Sidan 1 av 1

2020-05-28
Motion om Inkubator - utveckling istället för avveckling

Strömstad behöver flera ben än handel och turism, därför måste det bli lättare att starta och driva 
företag som ligger i framkant av ny teknik. Strömstad, med sitt strategiska läge mitt emellan Oslo och 
Göteborg, är rätt plats för nyetablering av högteknologiska företag.

På kort sikt vill Liberalerna att kommunen startar ett 2-årigt projekt, med syfte att skapa en 
företagskuvös, så kallad inkubator, för högteknologiska företag med särskild inriktning på 
nanoteknologi, artificiell intelligens och robotteknik. En lyckad kuvös erbjuder kvalificerad 
affärsrådgivning, workshops, coachning, mentorskap och investeringsmedel. Målet är att bygga 
framgångsrika bolag inom den högteknologiska sektorn – men också att öppna Strömstad som en 
motor för nyetableringsmarknaden.

Långsiktigt vill Liberalerna skapa ett nytt näringsliv med avancerat innehåll, som kan locka till sig 
flera ingenjörer, datatekniker, forskare och ekonomer till Strömstad och ge jobb åt de som redan finns 
i kommunen men idag jobbar på annan ort. Vi vill att områden som Bastekärr och Prästängen ska 
fyllas med företag.

Projektplanen bör ha följande faser:

Fas 1 omfattar 3 månader och utgör en förstudie om grundförutsättningarna.
Fas 2 omfattar 1 år och ska ge svar på vilka som ska vara med på lång sikt, hur inkubatorn ska 
finansernas, söka bidrag och visa förslag på aktuella fysiska platser.
Fas 3 omfattar 7–10 månader och ska visa vem/vilka som ska vara huvudmän samt börja 
rekrytera av personal. Finansiering kan ske via EU-bidrag, Leader, regionala samarbeten och 
företagssamarbeten, men utesluter inte andra vägar.

Liberalerna föreslår:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett 2-årigt projekt för att skapa en 
inkubator för nyetablering av högteknologiska företag i Strömstad.

För Liberalerna

Mette H Johansson
Lars Tysklind
Sandra Andersson

Kerstin Karlsson
Hans-Robert Hansson
Claes Nabrink



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (4) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-01 

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

KS/2021-0276 

KS § 181 Redovisning av medborgarförslagen 2021 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgar-
förslag som ej beretts färdigt 

Medborgarförslag – ej besvarade 

Ärendenumm
er 

Reg.datu
m Ärendemening Status 

KS/2020-0217 2020-03-
06 

Medborgarförslag om 
gång- och cykelväg mellan 
Ånneröd - Hällestrand 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2020-10-02 för 
beredning och 
beslut, ej besvarade 
med en 
handläggningstid på 
över ett år 

Inväntar svar från 
TN,  

KS/2020-0407 2020-06-
12 

Medborgarförslag om 
badbrygga vid 
Skateparken, 
Strömsvattnet 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-06-22 för 
beredning och beslut 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2020-0567 
2020-11-
04 

Medborgarförslag om att 
förbättra kvaliteten på 
skol- och 
ålderdomshemsmaten 

Ärendet på väg till KF 

KS/2021-0065 
2021-01-
07 

Medborgarförslag om 
discgolfbana På väg till KSAU 

Ärende

10
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KS/2021-0180 
2021-03-
02 

Medborgarförslag om 
kontinuitetsskogsbruk 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2021-0193 
2021-03-
09 

Medborgarförslag om 
säkrare gångväg och 
avlämningsplats vid 
Valemyrskolan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-03-30 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2021-0359 
2021-06-
18 

Medborgarförslag om att 
kommunen ska medverka 
till att återinföra Ronden 
för resor till och från större 
sjukhus 

På väg till KSAU 

KS/2021-0361 
2021-06-
18 

Medborgarförslag om att 
ge kommuninvånarna 
kontinuerlig information 
om förvaltningen av 
sjukhusfastigheten Pilen 5 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2021-0362 
2021-06-
18 

Medborgarförslag om 
utökad jourverksamhet 
inom sjukvård i fastigheten 
Pilen 5 

På väg till KSAU 

KS/2021-0368 
2021-06-
22 

Medborgarförslag om att 
skydda skog med höga 
naturvärden i Strömstads 
kommun 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2021-0385 
2021-07-
02 

Medborgarförslag om en 
strand vid Tångenbryggan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från 
TN 
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KS/2021-0395 
2021-07-
09 

Medborgarförslag om 
farthinder på Karlsgatan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2021-0403 
2021-08-
11 

Medborgarförslag om 
ändring av taxan för 
trygghetslarm 

Remitterad till 
Socialnämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från 
SN 

KS/2021-0544 
2021-11-
02 

Medborgarförslag om att 
byta ut ordet brukare i 
socialförvaltningens 
verksamhet 

Ny till KF 

KS/2021-0545 
2021-11-
02 

Medborgarförslag om att 
återinföra tjänsten 
Hemvaktmästaren 

 Ny till KF 

  

Besvarade medborgarförslag under 2021 

KS/2018-0221 Medborgarförslag om utvidgat fibernät, StrömstaNet beslutat anse 
medborgarförslaget besvarat . Anmält vid KF 2021-10-14. 

KS/2019-0506 Medborgarförslag om handikappanpassning av lekplats i centrala 
Strömstad, Tekniska nämnden beslutat anse medborgarförslaget besvarat . 
Anmält vid KF 2021-09-09. 

KS/2020-0325 Medborgarförslag om offentliga toaletter vid flygfältet i Näsinge. 
Tekniska nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget, Anmält vid KF 2021-09-
09. 

KS/2020-0345 Medborgarförslag om återvinningsstation vid Tjärnö skola, Tekniska 
nämnden beslutat anse medborgarförslaget besvarat, Anmält vid KF 2021-10-14. 

KS/2020-0428 Medborgarförslag om parkeringsplatser till de som hyr båtplats vid 
Surbrunnssalongen. Tekniska nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget, 
Anmält KF vid 2021-09-09. 

KS/2020-0438 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Myrängsvägen och 
konsthallen Lokstallet, Tekniska nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget. 

KS/2020-0602 Medborgarförslag om utveckling av Kärleksudden, 
Kommunstyrelsen beslutat att anse medborgarförslaget besvarat. Anmält till KF 
2021-11-18. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 4 (4) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-12-01  
   

 
   

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

KS/2020-0635 Medborgarförslag att kommunen till sina fordon införskaffar 
"nummerskyltshållar-reklam" med kommunens varumärke - Havet i centrum - 
Livet i fokus, Kommunstyrelsen beslutat att avslå medborgarförslaget. Anmält till 
KF 2021-11-18. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 229 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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KS/2021-0276 

KSau § 229 Redovisning av medborgarförslagen 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgar-
förslag som ej beretts färdigt 

Medborgarförslag – ej besvarade 

Ärendenumm
er 

Reg.datu
m Ärendemening Status 

KS/2020-0217 2020-03-
06 

Medborgarförslag om 
gång- och cykelväg mellan 
Ånneröd - Hällestrand 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2020-10-02 för 
beredning och 
beslut, ej besvarade 
med en 
handläggningstid på 
över ett år 

Inväntar svar från 
TN,  

KS/2020-0407 2020-06-
12 

Medborgarförslag om 
badbrygga vid 
Skateparken, 
Strömsvattnet 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-06-22 för 
beredning och 
beslut 

ej besvarade med 
en handläggningstid 
på över ett år 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2020-0567 
2020-11-
04 

Medborgarförslag om att 
förbättra kvaliteten på 
skol- och 
ålderdomshemsmaten 

Ärendet på väg till 
KF 
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KS/2021-0065 
2021-01-
07 

Medborgarförslag om 
discgolfbana På väg till KSAU 

KS/2021-0180 
2021-03-
02 

Medborgarförslag om 
kontinuitetsskogsbruk 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och 
beslut 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2021-0193 
2021-03-
09 

Medborgarförslag om 
säkrare gångväg och 
avlämningsplats vid 
Valemyrskolan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-03-30 för 
beredning och 
beslut 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2021-0359 
2021-06-
18 

Medborgarförslag om att 
kommunen ska medverka 
till att återinföra Ronden 
för resor till och från 
större sjukhus 

På väg till KSAU 

KS/2021-0361 
2021-06-
18 

Medborgarförslag om att 
ge kommuninvånarna 
kontinuerlig information 
om förvaltningen av 
sjukhusfastigheten Pilen 5 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och 
beslut 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2021-0362 
2021-06-
18 

Medborgarförslag om 
utökad jourverksamhet 
inom sjukvård i 
fastigheten Pilen 5 

På väg till KSAU 

KS/2021-0368 
2021-06-
22 

Medborgarförslag om att 
skydda skog med höga 
naturvärden i Strömstads 
kommun 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och 
beslut 

Inväntar svar från 
TN 
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KS/2021-0385 
2021-07-
02 

Medborgarförslag om en 
strand vid Tångenbryggan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och 
beslut 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2021-0395 
2021-07-
09 

Medborgarförslag om 
farthinder på Karlsgatan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och 
beslut 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2021-0403 
2021-08-
11 

Medborgarförslag om 
ändring av taxan för 
trygghetslarm 

Remitterad till 
Socialnämnden 
2021-09-09 för 
beredning och 
beslut 

Inväntar svar från 
SN 

KS/2021-0544 
2021-11-
02 

Medborgarförslag om att 
byta ut ordet brukare i 
socialförvaltningens 
verksamhet 

Ny till KF 

KS/2021-0545 
2021-11-
02 

Medborgarförslag om att 
återinföra tjänsten 
Hemvaktmästaren 

 Ny till KF 

  

Besvarade medborgarförslag under 2021 

KS/2018-0221 Medborgarförslag om utvidgat fibernät, StrömstaNet beslutat anse 
medborgarförslaget besvarat . Anmält vid KF 2021-10-14. 

KS/2019-0506 Medborgarförslag om handikappanpassning av lekplats i centrala 
Strömstad, Tekniska nämnden beslutat anse medborgarförslaget besvarat . 
Anmält vid KF 2021-09-09. 

KS/2020-0325 Medborgarförslag om offentliga toaletter vid flygfältet i Näsinge. 
Tekniska nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget, Anmält vid KF 2021-09-
09. 
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KS/2020-0345 Medborgarförslag om återvinningsstation vid Tjärnö skola, Tekniska 
nämnden beslutat anse medborgarförslaget besvarat, Anmält vid KF 2021-10-14. 

KS/2020-0428 Medborgarförslag om parkeringsplatser till de som hyr båtplats vid 
Surbrunnssalongen. Tekniska nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget, 
Anmält KF vid 2021-09-09. 

KS/2020-0438 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Myrängsvägen och 
konsthallen Lokstallet, Tekniska nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget. 

KS/2020-0602 Medborgarförslag om utveckling av Kärleksudden, 
Kommunstyrelsen beslutat att anse medborgarförslaget besvarat. Anmält till KF 
2021-11-18. 

KS/2020-0635 Medborgarförslag att kommunen till sina fordon införskaffar 
"nummerskyltshållar-reklam" med kommunens varumärke - Havet i centrum - 
Livet i fokus, Kommunstyrelsen beslutat att avslå medborgarförslaget. Anmält till 
KF 2021-11-18. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-11-04 Ärende: KS/2021-0276 
KS - Administrativ avdelning 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405 

Kommunstyrelsen 

Redovisning av medborgarförslagen 2021 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgar-
förslag som ej beretts färdigt 

Medborgarförslag – ej besvarade 

Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2020-0217 2020-03-06 
Medborgarförslag om gång- 
och cykelväg mellan 
Ånneröd - Hällestrand 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2020-10-02 för 
beredning och beslut, 
ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

Inväntar svar från TN, 

KS/2020-0407 2020-06-12 
Medborgarförslag om 
badbrygga vid Skateparken, 
Strömsvattnet 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-06-22 för 
beredning och beslut 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-0567 2020-11-04 

Medborgarförslag om att 
förbättra kvaliteten på skol- 
och ålderdomshemsmaten 

Ärendet på väg till KF 
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KS/2021-0065 2021-01-07 
Medborgarförslag om 
discgolfbana På väg till KSAU 

KS/2021-0180 2021-03-02 
Medborgarförslag om 
kontinuitetsskogsbruk 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0193 2021-03-09 

Medborgarförslag om 
säkrare gångväg och 
avlämningsplats vid 
Valemyrskolan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-03-30 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0359 2021-06-18 

Medborgarförslag om att 
kommunen ska medverka till 
att återinföra Ronden för 
resor till och från större 
sjukhus 

På väg till KSAU 

KS/2021-0361 2021-06-18 

Medborgarförslag om att ge 
kommuninvånarna 
kontinuerlig information om 
förvaltningen av 
sjukhusfastigheten Pilen 5 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0362 2021-06-18 

Medborgarförslag om 
utökad jourverksamhet 
inom sjukvård i fastigheten 
Pilen 5 

På väg till KSAU 

KS/2021-0368 2021-06-22 

Medborgarförslag om att 
skydda skog med höga 
naturvärden i Strömstads 
kommun 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0385 2021-07-02 
Medborgarförslag om en 
strand vid Tångenbryggan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0395 2021-07-09 
Medborgarförslag om 
farthinder på Karlsgatan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 
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Inväntar svar från TN 

KS/2021-0403 2021-08-11 

Medborgarförslag om 
ändring av taxan för 
trygghetslarm 

Remitterad till 
Socialnämnden 2021-
09-09 för beredning
och beslut

Inväntar svar från SN 

KS/2021-0544 2021-11-02 

Medborgarförslag om att 
byta ut ordet brukare i 
socialförvaltningens 
verksamhet 

Ny till KF 

KS/2021-0545 2021-11-02 

Medborgarförslag om att 
återinföra tjänsten 
Hemvaktmästaren 

Besvarade medborgarförslag under 2021 

KS/2018-0221 Medborgarförslag om utvidgat fibernät, StrömstaNet beslutat anse 
medborgarförslaget besvarat . Anmält vid KF 2021-10-14. 

KS/2019-0506 Medborgarförslag om handikappanpassning av lekplats i centrala 
Strömstad, Tekniska nämnden beslutat anse medborgarförslaget besvarat . 
Anmält vid KF 2021-09-09. 

KS/2020-0325 Medborgarförslag om offentliga toaletter vid flygfältet i Näsinge. 
Tekniska nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget, Anmält vid KF 2021-09-
09. 

KS/2020-0345 Medborgarförslag om återvinningsstation vid Tjärnö skola, Tekniska 
nämnden beslutat anse medborgarförslaget besvarat, Anmält vid KF 2021-10-14. 

KS/2020-0428 Medborgarförslag om parkeringsplatser till de som hyr båtplats vid 
Surbrunnssalongen. Tekniska nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget, 
Anmält KF vid 2021-09-09. 

KS/2020-0438 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Myrängsvägen och 
konsthallen Lokstallet, Tekniska nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget. 

KS/2020-0602 Medborgarförslag om utveckling av Kärleksudden, 
Kommunstyrelsen beslutat att anse medborgarförslaget besvarat. Anmält till KF 
2021-11-18. 

KS/2020-0635 Medborgarförslag att kommunen till sina fordon införskaffar 
"nummerskyltshållar-reklam" med kommunens varumärke - Havet i centrum - 
Livet i fokus, Kommunstyrelsen beslutat att avslå medborgarförslaget. Anmält till 
KF 2021-11-18. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 
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Ulrika Haugland 
kommunsekreterare 
0526- 196 78 
ulrika.haugland@stromstad.se 

Beslutet skickas till 
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (6) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-01 

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

KS/2021-0164 

KS § 182 Redovisning av motioner 2021 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de motioner som ej 
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade 
motioner redovisas. 

Motioner – ej besvarade 

Ärende-
nummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2018-
0203 2018-04-10 Motion om 6 timmars arbetsdag 

från Vänsterpartiet 

På väg till KSPU 

ej besvarade med en 
handläggnings-tid på över ett 
år. 

KS/2018-
0584 2018-12-06 Motion om 6 timmars arbetsdag 

från Feministiskt initiativ 

På väg till KSPU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år. 

KS/2019-
0290 2019-04-12 

Motion om integrerad 
verksamhet för barn och 
dementa äldre 

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år. 

KS/2020-
0099 2020-01-24 Motion om semestertia från 

Vänsterpartiet 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 

KS/2020-
0119 2020-01-30 

Motion om att anställa en 
jämställdhetsstrateg från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 

KS/2020-
0120 2020-01-30 

Motion om 
jämställdhetsintegrering från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 

Ärende

11
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KS/2020-
0140 2020-02-05 

Motion om att utreda 
möjligheten för 
Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter från 
Kristdemokraterna 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 

KS/2020-
0240 2020-03-13 

Motion om att skapa rättvisa 
förutsättningar för personer i 
Strömstad som omfattas av 
gymnasielagen från feministiskt 
initiativ 

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 

KS/2020-
0361 2020-05-27 

Motion om ny väg till 
Beatebergsgården från 
Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-08-26 för 
yttrande senast 2020-12-28 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-
0372 2020-05-29 

Motion om Inkubator -
utveckling istället för avveckling 
från Liberalerna 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 

KS/2020-
0442 2020-08-19 

Motion om initiativ till 
svensk/norsk överläggning om 
fördjupat gränssamarbete, i 
t.ex. Svinesundskommitténs
regi, för att i samnordisk anda 
bidra till fördjupad dialog som 
motverkar att negativa "vi-och-
dom"känslor i gränsområdet får 
fäste från Centerpartiet 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 

KS/2020-
0480 2020-09-10 

Motion om cykelplan utanför 
tätort från Bengt Bivrin, 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-10-21 för 
yttrande senast 2021-01-21 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 

Inväntar svar från TN 
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KS/2020-
0490 2020-09-17 

Motion om sanering av 
Canningområdet, förstärkning 
av kajen samt byggande av bro 
från Liberalerna 

Uppdrag lagt 
till  kommundirektören 2020-
12-09 att bereda motionen och 
komma med förslag senast 
2021-04-09 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2020-
0507 2020-09-30 

Motion om trygghet för dem 
som rör sig i Strömstad från 
Moderaterna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Kommunstyrelsen 2020-12-09 
för yttrande. 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-
0518 2020-10-11 

Motion om att skapa alternativa 
undervisningsgrupper från 
Feministiskt Initiativ 

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 

KS/2020-
0526 2020-10-16 

Motion om att Strömstads 
kommun, hos regeringen, 
ansöker om att på försök överta 
befogenheter och ekonomiska 
resurser från 
Arbetsförmedlingen för att 
möta den ökade arbetslöshet 
som nu lokalt följer i pandemins 
spår, från Centerpartiet 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 

KS/2020-
0557 2020-10-29 

Motion om säker skolväg i Skee 
från Andreas Friedemann 
Hildebrand (KD) 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 

Inväntar svar från TN 
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KS/2020-
0578 2020-11-09 

Motion om säker skolväg 
Östergatan 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-
0620 2020-12-03 

Motion om 
återvinningscentralen 2.0 från 
Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-
0621 2020-12-04 

Motion om personalpaviljong 
vid Lokstallet från Liberalerna På väg till KF 

KS/2020-
0623 2020-12-04 

Motion om iordningställande av 
Slipen från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-
0095 2021-01-22 

Motion om solceller på Pilen 5 
från Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-
0161 2021-02-19 

Motion om att starta planering 
av ny idrottshall i Skee från 
Centerpartiet 

Uppdrag lagt till kommun-
direktören 2021-04-21 att 
bereda motionen 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2021-
0229 2021-04-07 

Motion om bilfritt från 
Miljöpartiet 

  

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-04-29 för 
beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-
0265 2021-04-28 

Motion om att etablera 
återbruk av byggmaterial i 
Strömstad från Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-09-22 för 
beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-
0272 2021-05-04 

Motion om tillsättande av en 
demokratigrupp för 
kvalitetssäkring av demokratin 
från Vänsterpartiet 

Uppdrag lagt till kommun-
direktören 2021-08-18 att 
bereda motionen 

Inväntar svar från 
kommundirektören 
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KS/2021-
0337 2021-06-10 

Motion om Strömstad - 
besöksmål med en spännande 
Hällristningsresa genom 
kommunen från Centerpartiet 

På väg till KSAU 

KS/2021-
0391 2021-07-08 

Motion om försköning av 
strandpromenaden 
Skeppsbroplatsen från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-09-09 för 
beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-
0408 2021-08-18 

Motion om förmånscykel för 
anställda i Strömstads kommun På väg till KSPU 

KS/2021-
0418 2021-08-19 

Motion om Strömstads 
kommun och klimatrapporten 
IPCC 2021 från Centerpartiet 

Remitterad till 
kommundirektören 2021-10-06 
för beredning 

KS/2021-
0484 2021-09-30 

Motion om central badplats 
från Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden och Strömstads 
Badanstalt 

KS/2021-
0494 2021-10-05 

Motion om eget team till varje 
hemtjänsttagare samt 
anställningsvillkor från 
Liberalerna 

Ny till KF 

Besvarade motioner sedan senaste rapporteringen 

KS/2019-0440 Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad 
från Vänsterpartiet – Beslut KF 2021-09-09 avslå motionen utifrån Tekniska 
nämndens remissvar men att tillvarata motionens intentioner. 

KS/2020-0429 Motion om samverkan med det lokala näringslivet för bildandet av 
gemensam organisation med syfte att stärka kommunens attraktivitet och dess 
företag från Moderaterna, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet– Beslut KF 2021-
09-09 att anse motionen besvarad.

KS/2020-0519 Motion om att använda könsneutralt språk i kommunens 
dokument från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2021-09-09 att anse motionen 
besvarad. 

KS/2020-0520 Motion om att använda transinkluderade ansökningar, blanketter 
och enkäter från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2021-09-09 att bifalla motionen 

KS/2020-0619 Motion om äldres rättighet att arbeta i kommunen från Liberalerna 
– Beslut KF 2021-10-14 att anse motionen besvarad

KS/2021-0086 Motion om koldioxidbudget från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 
2021-10-14 att bifalla motionen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 av kommunsekreterare Ulrika Haugland 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 230 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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KSau § 230 Redovisning av motioner 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de motioner som ej 
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade 
motioner redovisas. 

Motioner – ej besvarade 

Ärende-
nummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2018-
0203 2018-04-10 Motion om 6 timmars 

arbetsdag från Vänsterpartiet 

På väg till KSPU 

ej besvarade med en 
handläggnings-tid på över ett år. 

KS/2018-
0584 2018-12-06 

Motion om 6 timmars 
arbetsdag från Feministiskt 
initiativ 

På väg till KSPU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 

KS/2019-
0290 2019-04-12 

Motion om integrerad 
verksamhet för barn och 
dementa äldre 

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 
 

KS/2020-
0099 2020-01-24 Motion om semestertia från 

Vänsterpartiet 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

KS/2020-
0119 2020-01-30 

Motion om att anställa en 
jämställdhetsstrateg från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

KS/2020-
0120 2020-01-30 

Motion om 
jämställdhetsintegrering från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ 

 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (5) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-11-17 

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

KS/2020-
0140 2020-02-05 

Motion om att utreda 
möjligheten för 
Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter från 
Kristdemokraterna 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

KS/2020-
0240 2020-03-13 

Motion om att skapa rättvisa 
förutsättningar för personer i 
Strömstad som omfattas av 
gymnasielagen från 
feministiskt initiativ 

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

KS/2020-
0361 2020-05-27 

Motion om ny väg till 
Beatebergsgården från 
Liberalerna 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2020-08-26 för yttrande senast 
2020-12-28 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-
0372 2020-05-29 

Motion om Inkubator -
utveckling istället för 
avveckling från Liberalerna 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

KS/2020-
0442 2020-08-19 

Motion om initiativ till 
svensk/norsk överläggning 
om fördjupat 
gränssamarbete, i t.ex. 
Svinesundskommitténs regi, 
för att i samnordisk anda 
bidra till fördjupad dialog 
som motverkar att negativa 
"vi-och-dom"känslor i 
gränsområdet får fäste från 
Centerpartiet 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

KS/2020-
0480 2020-09-10 

Motion om cykelplan utanför 
tätort från Bengt Bivrin, 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2020-10-21 för yttrande senast 
2021-01-21 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

Inväntar svar från TN 
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KS/2020-
0490 2020-09-17 

Motion om sanering av 
Canningområdet, 
förstärkning av kajen samt 
byggande av bro från 
Liberalerna 

Uppdrag lagt 
till  kommundirektören 2020-12-
09 att bereda motionen och 
komma med förslag senast 2021-
04-09 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2020-
0507 2020-09-30 

Motion om trygghet för dem 
som rör sig i Strömstad från 
Moderaterna 

Remitterad till Tekniska nämnden 
och Kommunstyrelsen 2020-12-
09 för yttrande. 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-
0518 2020-10-11 

Motion om att skapa 
alternativa 
undervisningsgrupper från 
Feministiskt Initiativ 

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

KS/2020-
0526 2020-10-16 

Motion om att Strömstads 
kommun, hos regeringen, 
ansöker om att på försök 
överta befogenheter och 
ekonomiska resurser från 
Arbetsförmedlingen för att 
möta den ökade arbetslöshet 
som nu lokalt följer i 
pandemins spår, från 
Centerpartiet 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

KS/2020-
0557 2020-10-29 

Motion om säker skolväg i 
Skee från Andreas 
Friedemann Hildebrand (KD) 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2021-03-25 för beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-
0578 2020-11-09 

Motion om säker skolväg 
Östergatan 

 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2021-03-25 för beredning 

Inväntar svar från TN 
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KS/2020-
0620 2020-12-03 

Motion om 
återvinningscentralen 2.0 
från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2021-03-25 för beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-
0621 2020-12-04 

Motion om personalpaviljong 
vid Lokstallet från Liberalerna På väg till KF 

KS/2020-
0623 2020-12-04 

Motion om iordningställande 
av Slipen från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2021-03-25 för beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-
0095 2021-01-22 

Motion om solceller på Pilen 
5 från Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2021-03-25 för beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-
0161 2021-02-19 

Motion om att starta 
planering av ny idrottshall i 
Skee från Centerpartiet 

Uppdrag lagt till kommun-
direktören 2021-04-21 att bereda 
motionen 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2021-
0229 2021-04-07 

Motion om bilfritt från 
Miljöpartiet 

  

Remitterad till Tekniska nämnden 
2021-04-29 för beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-
0265 2021-04-28 

Motion om att etablera 
återbruk av byggmaterial i 
Strömstad från Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2021-09-22 för beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-
0272 2021-05-04 

Motion om tillsättande av en 
demokratigrupp för 
kvalitetssäkring av 
demokratin från 
Vänsterpartiet 

Uppdrag lagt till kommun-
direktören 2021-08-18 att bereda 
motionen 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2021-
0337 2021-06-10 

Motion om Strömstad - 
besöksmål med en 
spännande Hällristningsresa 
genom kommunen från 
Centerpartiet 

På väg till KSAU 

  

KS/2021-
0391 2021-07-08 

Motion om försköning av 
strandpromenaden 
Skeppsbroplatsen från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2021-09-09 för beredning 

Inväntar svar från TN 
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KS/2021-
0408 2021-08-18 

Motion om förmånscykel för 
anställda i Strömstads 
kommun 

På väg till KSPU 

KS/2021-
0418 2021-08-19 

Motion om Strömstads 
kommun och klimatrapporten 
IPCC 2021 från Centerpartiet 

Remitterad till 
kommundirektören 2021-10-06 
för beredning 

KS/2021-
0484 2021-09-30 

Motion om central badplats 
från Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska nämnden 
och Strömstads Badanstalt 

KS/2021-
0494 2021-10-05 

Motion om eget team till 
varje hemtjänsttagare samt 
anställningsvillkor från 
Liberalerna 

Ny till KF 

Besvarade motioner sedan senaste rapporteringen 

KS/2019-0440 Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad 
från Vänsterpartiet – Beslut KF 2021-09-09 avslå motionen utifrån Tekniska 
nämndens remissvar men att tillvarata motionens intentioner. 

KS/2020-0429 Motion om samverkan med det lokala näringslivet för bildandet av 
gemensam organisation med syfte att stärka kommunens attraktivitet och dess 
företag från Moderaterna, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet– Beslut KF 2021-
09-09 att anse motionen besvarad.

KS/2020-0519 Motion om att använda könsneutralt språk i kommunens 
dokument från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2021-09-09 att anse motionen 
besvarad. 

KS/2020-0520 Motion om att använda transinkluderade ansökningar, blanketter 
och enkäter från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2021-09-09 att bifalla motionen 

KS/2020-0619 Motion om äldres rättighet att arbeta i kommunen från Liberalerna 
– Beslut KF 2021-10-14 att anse motionen besvarad

KS/2021-0086 Motion om koldioxidbudget från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 
2021-10-14 att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 av kommunsekreterare Ulrika Haugland 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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 Kommunstyrelsen 

Redovisning av motioner 2021 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de motioner som ej 
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade 
motioner redovisas. 

Motioner – ej besvarade 
Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2018-0203 2018-04-10 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Vänsterpartiet 

På väg till KSPU 

ej besvarade med en 
handläggnings-tid på över 
ett år. 

KS/2018-0584 2018-12-06 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Feministiskt initiativ 

På väg till KSPU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år. 

KS/2019-0290 2019-04-12 Motion om integrerad verksamhet 
för barn och dementa äldre 

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år. 
 

KS/2020-0099 2020-01-24 Motion om semestertia från 
Vänsterpartiet 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 
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KS/2020-0119 2020-01-30 
Motion om att anställa en 
jämställdhetsstrateg från Marielle 
Alvdal, Feministiskt Initiativ 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0120 2020-01-30 

Motion om 
jämställdhetsintegrering från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0140 2020-02-05 

Motion om att utreda möjligheten 
för Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter från 
Kristdemokraterna 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0240 2020-03-13 

Motion om att skapa rättvisa 
förutsättningar för personer i 
Strömstad som omfattas av 
gymnasielagen från feministiskt 
initiativ 

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0361 2020-05-27 Motion om ny väg till 
Beatebergsgården från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-08-26 för 
yttrande senast 
2020-12-28 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-0372 2020-05-29 
Motion om Inkubator -utveckling 
istället för avveckling från 
Liberalerna 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0442 2020-08-19 

Motion om initiativ till 
svensk/norsk överläggning om 
fördjupat gränssamarbete, i t.ex. 
Svinesundskommitténs regi, för att 
i samnordisk anda bidra till 
fördjupad dialog som motverkar att 
negativa "vi-och-dom"känslor i 
gränsområdet får fäste från 
Centerpartiet 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0480 2020-09-10 Motion om cykelplan utanför tätort 
från Bengt Bivrin, Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-10-21 för 
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yttrande senast 
2021-01-21 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-0490 2020-09-17 

Motion om sanering av 
Canningområdet, förstärkning av 
kajen samt byggande av bro från 
Liberalerna 

Uppdrag lagt till  
kommundirektören 2020-
12-09 att bereda motionen 
och komma med förslag 
senast 2021-04-09 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2020-0507 2020-09-30 
Motion om trygghet för dem som 
rör sig i Strömstad från 
Moderaterna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Kommunstyrelsen 2020-
12-09 för yttrande. 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-0518 2020-10-11 
Motion om att skapa alternativa 
undervisningsgrupper från 
Feministiskt Initiativ 

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0526 2020-10-16 

Motion om att Strömstads 
kommun, hos regeringen, ansöker 
om att på försök överta 
befogenheter och ekonomiska 
resurser från Arbetsförmedlingen 
för att möta den ökade 
arbetslöshet som nu lokalt följer i 
pandemins spår, från Centerpartiet 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0557 2020-10-29 
Motion om säker skolväg i Skee 
från Andreas Friedemann 
Hildebrand (KD) 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 
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ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-0578 2020-11-09 
Motion om säker skolväg 
Östergatan 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-0620 2020-12-03 
Motion om återvinningscentralen 
2.0 från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-0621 2020-12-04 
Motion om personalpaviljong vid 
Lokstallet från Liberalerna På väg till KF 

KS/2020-0623 2020-12-04 
Motion om iordningställande av 
Slipen från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0095 2021-01-22 
Motion om solceller på Pilen 5 från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0161 2021-02-19 

Motion om att starta planering av 
ny idrottshall i Skee från 
Centerpartiet 

Uppdrag lagt till kommun-
direktören 2021-04-21 att 
bereda motionen 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2021-0229 2021-04-07 Motion om bilfritt från Miljöpartiet 

 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-04-29 för 
beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0265 2021-04-28 

Motion om att etablera återbruk av 
byggmaterial i Strömstad från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-09-22 för 
beredning 

Inväntar svar från TN 



5 (6) 

2021-11-04 Ärende: KS/2021-0164 

KS/2021-0272 2021-05-04 

Motion om tillsättande av en 
demokratigrupp för kvalitetssäkring 
av demokratin från Vänsterpartiet 

Uppdrag lagt till kommun-
direktören 2021-08-18 att 
bereda motionen 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2021-0337 2021-06-10 

Motion om Strömstad - besöksmål 
med en spännande 
Hällristningsresa genom 
kommunen från Centerpartiet 

På väg till KSAU 

KS/2021-0391 2021-07-08 

Motion om försköning av 
strandpromenaden 
Skeppsbroplatsen från Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-09-09 för 
beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0408 2021-08-18 
Motion om förmånscykel för 
anställda i Strömstads kommun På väg till KSPU 

KS/2021-0418 2021-08-19 

Motion om Strömstads kommun 
och klimatrapporten IPCC 2021 från 
Centerpartiet 

Remitterad till 
kommundirektören 2021-
10-06 för beredning

KS/2021-0484 2021-09-30 
Motion om central badplats från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden och Strömstads 
Badanstalt 

KS/2021-0494 2021-10-05 

Motion om eget team till varje 
hemtjänsttagare samt 
anställningsvillkor från Liberalerna 

Ny till KF 

Besvarade motioner sedan senaste rapporteringen 
KS/2019-0440 Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad 
från Vänsterpartiet – Beslut KF 2021-09-09 avslå motionen utifrån Tekniska 
nämndens remissvar men att tillvarata motionens intentioner. 

KS/2020-0429 Motion om samverkan med det lokala näringslivet för bildandet av 
gemensam organisation med syfte att stärka kommunens attraktivitet och dess 
företag från Moderaterna, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet– Beslut KF 2021-
09-09 att anse motionen besvarad.

KS/2020-0519 Motion om att använda könsneutralt språk i kommunens dokument 
från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2021-09-09 att anse motionen besvarad. 

KS/2020-0520 Motion om att använda transinkluderade ansökningar, blanketter 
och enkäter från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2021-09-09 att bifalla motionen 

KS/2020-0619 Motion om äldres rättighet att arbeta i kommunen från Liberalerna 
– Beslut KF 2021-10-14 att anse motionen besvarad



6 (6) 

2021-11-04 Ärende: KS/2021-0164 

KS/2021-0086 Motion om koldioxidbudget från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 
2021-10-14 att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 av kommunsekreterare Ulrika Haugland 

Ulrika Haugland 
kommunsekreterare 
0526- 196 78 
ulrika.haugland@stromstad.se 

Beslutet skickas till 
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-01 

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

KS/2021-0277 

KS § 183 Granskning av verkställighet och redovisning 
av kommunfullmäktiges beslut 2021 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur 
uppdrag fullgjorts.  

Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år 
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.  

Senaste redovisningen gjordes 2021-05-17. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2021-11-07. 

Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur 
uppdrag fullgjorts.  
Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år 
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.  

Senaste redovisningen gjordes 2021-05-17. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2021-11-07. 

Redovisning 2021-11-16 

Diarienummer Ansvarig förvaltning Status Kommentar 
Dnr: KS/2016-0525 
Renovering simhall 

AB Strömstadslokaler ☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0029 
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter 

Tekniska ☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

På väg till KSAU 

KS/2019-0051 
Ta fram översiktligt 
demokratiprogram fram till 
2022 

Kommunfullmäktiges presidie ☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Ärende

12



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-12-01  
   

 
   

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

KS/2020-0065 
Söka permutation av ett 
antal mindre fonder 

Kommundirektören ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0410 
Försälja del av fastigheten 
Valbäck 1:14 

Tekniska  ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

Avstyckning av 
fastighet 
genomförd. 
Budgivning på 
fastigheten 
pågår. Räknar 
med att vara 
klar till 
årsskiftet. 

KS/2020-0234 
Översyn av kommunens 
olika besöksmål 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2018-0529 
Uppdrag till Barn- och 
utbildningsnämnden att 
tillse att utbildning om 
hedersrelaterat våld finns 
med i kompetensutveck-
lingsplanen 

Barn- och utbildningsnämnden 
. 

☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2019-0647  
Berörda yrkesgrupper ska få 
utbildning om hur våld mot 
äldre kan förebyggas, 
identifieras och hanteras 
samt att tydliga rutiner och 
ansvarsfördelning tas fram 

Socialnämnden ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0241 
Utvärdera och systematisera 
integrationsarbetet 

Socialnämnden ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2021-0474  
Övergripande strategi för att 
tillvarata solenergi i de 
aktuella områden, inklusive 
fastigheter, som 
kommunkoncernen råder 
över 
 
 

Tekniska nämnden ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-01 

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

KS/2020-0520? 
Etablera rutiner för att 
säkerställa transinkluderade 
ansökningar, blanketter och 
enkäter i kommunen 

Kommunstyrelsen ☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Har förtydligat i 
anvisningarna. 

KS/2021-0562 
Koldioxidbudget 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

 Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 av kommunsekreteraren 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 231 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 

Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  
   

 
   

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

 KS/2021-0277 

KSau § 231 Granskning av verkställighet och redovisning 
av kommunfullmäktiges beslut 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur 
uppdrag fullgjorts.  

Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år 
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.  

Senaste redovisningen gjordes 2021-05-17. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2021-11-07. 

Redovisning 2021-11-16 
 

Diarienummer Ansvarig förvaltning Status Kommentar 
Dnr: KS/2016-0525 
Renovering simhall 

AB Strömstadslokaler ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
 

 

KS/2019-0029 
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter 

Tekniska ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
 

På väg till KSAU 

KS/2019-0051 
Ta fram översiktligt 
demokratiprogram fram till 
2022 

Kommunfullmäktiges presidie ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
 
 
 

 

KS/2020-0065 
Söka permutation av ett 
antal mindre fonder 

Kommundirektören ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  
   

 
   

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

KS/2020-0410 
Försälja del av fastigheten 
Valbäck 1:14 

Tekniska  ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

Avstyckning av 
fastighet 
genomförd. 
Budgivning på 
fastigheten 
pågår. Räknar 
med att vara 
klar till 
årsskiftet. 

KS/2020-0234 
Översyn av kommunens 
olika besöksmål 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2018-0529 
Uppdrag till Barn- och 
utbildningsnämnden att 
tillse att utbildning om 
hedersrelaterat våld finns 
med i kompetensutveck-
lingsplanen 

Barn- och utbildningsnämnden 
. 

☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2019-0647  
Berörda yrkesgrupper ska få 
utbildning om hur våld mot 
äldre kan förebyggas, 
identifieras och hanteras 
samt att tydliga rutiner och 
ansvarsfördelning tas fram 

Socialnämnden ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0241 
Utvärdera och systematisera 
integrationsarbetet 

Socialnämnden ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2021-0474  
Övergripande strategi för att 
tillvarata solenergi i de 
aktuella områden, inklusive 
fastigheter, som 
kommunkoncernen råder 
över 

Tekniska nämnden ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 

KS/2020-0520? 
Etablera rutiner för att 
säkerställa transinkluderade 
ansökningar, blanketter och 
enkäter i kommunen 

Kommunstyrelsen ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
 
 
 

Har förtydligat i 
anvisningarna. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  
   

 
   

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

KS/2021-0562 
Koldioxidbudget 

KOmmunstyrelsen ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 av kommunsekreteraren 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelse föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-11-16 Ärende: KS/2021-0277 
KS - Administrativ avdelning 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405 

Kommunstyrelsen 

Granskning av verkställighet och redovisning av 
kommunfullmäktiges beslut 2021 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelse föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur 
uppdrag fullgjorts.  
Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år 
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.  

Senaste redovisningen gjordes 2021-05-17. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2021-11-07. 

Redovisning 2021-11-16 

Diarienummer Ansvarig förvaltning Status Kommentar 
Dnr: KS/2016-0525 
Renovering simhall 

AB Strömstadslokaler ☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0029 
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter 

Tekniska ☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

På väg till KSAU 

KS/2019-0051 
Ta fram översiktligt 
demokratiprogram fram till 
2022 

Kommunfullmäktiges presidie ☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt



   2 (3) 

 2021-11-16 Ärende: KS/2021-0277 
   

 

   

KS/2020-0065 
Söka permutation av ett 
antal mindre fonder 

Kommundirektören ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0410 
Försälja del av fastigheten 
Valbäck 1:14 

Tekniska  ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

Avstyckning av 
fastighet 
genomförd. 
Budgivning på 
fastigheten 
pågår. Räknar 
med att vara 
klar till 
årsskiftet. 

KS/2020-0234 
Översyn av kommunens 
olika besöksmål 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2018-0529 
Uppdrag till Barn- och 
utbildningsnämnden att 
tillse att utbildning om 
hedersrelaterat våld finns 
med i kompetensutveck-
lingsplanen 

Barn- och utbildningsnämnden 
. 

☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2019-0647  
Berörda yrkesgrupper ska få 
utbildning om hur våld mot 
äldre kan förebyggas, 
identifieras och hanteras 
samt att tydliga rutiner och 
ansvarsfördelning tas fram 

Socialnämnden ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0241 
Utvärdera och systematisera 
integrationsarbetet 

Socialnämnden ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2021-0474  
Övergripande strategi för att 
tillvarata solenergi i de 
aktuella områden, inklusive 
fastigheter, som 
kommunkoncernen råder 
över 

Tekniska nämnden ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 

KS/2020-0520? 
Etablera rutiner för att 
säkerställa transinkluderade 
ansökningar, blanketter och 
enkäter i kommunen 

Kommunstyrelsen ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

Har förtydligat i 
anvisningarna. 



3 (3) 

2021-11-16 Ärende: KS/2021-0277 

KS/2021-0562 
Koldioxidbudget 

KOmmunstyrelsen ☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 av kommunsekreteraren 

Ulrika Haugland 
kommunsekreterare 
0526- 196 78 
ulrika.haugland@stromstad.se 

Mats Brocker 
kommundirektör 
0526-190 10 
mats.brocker@stromstad.se 

Beslutet skickas till 
Diariet



Kallelse/föredragningslista 
1 (1) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

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

KF § Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Kommunstyrelsens beslut 2021-12-01 § 178- Svar på medborgarförslag
om att kommunen ska medverka till att återinföra Ronden för resor till
och från större sjukhus, KS/2021-0359

2. Kommunstyrelsens beslut 2021-12-01-§ 178 - Svar på medborgarförslag
om utökad jourverksamhet inom sjukvård i fastigheten Pilen 5, KS/2021-
0362

3. Tekniska nämndens beslut 2021-11-23 § 129 - Svar på medborgarförslag
om en strand vid Tångenbryggan, KS/2021-0385

4. Länsstyrelsens beslut om valdistrikt i Strömstads kommun, KS/2020-0072

Ärende

13



Beslut
 

Diarienummer Sida

2021-11-30 201-32029-2021 1(3)

Kommunfullmäktige i 
Strömstads kommun

kommun@stromstad.se

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Valdistriktsindelning för Strömstads kommun

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar enligt 4 kap. 17 § vallagen att Strömstads kommun 
ska vara indelad i 8 valdistrikt benämnda

Valdistrikt Kod
Centrum nord 14860101

Centrum syd 14860102

Strömstad södra 14860103

Seläter-Hällestrand 14860104

Bojar 14860105

Skee-Strömstad östra 14860203

Strömstad norra 14860401

Tjärnö/Koster 14860701

Valdistrikten framgår av kartbilaga 1.

Detta beslut ska gälla från och med den 1 januari 2022.

Redogörelse för ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 27 november 2009 om 
ändring i Strömstads kommuns indelning i valdistrikt.

Kommunfullmäktige i Strömstad kommun har den 22 juni 2021, § 62, 
beslutat att godkänna förslag till ändrad valdistriktsindelning för 
kommunen. Förslaget på ny indelning i valdistrikt innebär att kommunen 

mailto:kommun@stromstad.se


Beslut
 

Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 2021-11-30 201-32029-2021 2(3)

fortsatt är indelat i 8 valdistrikt samt att vissa namnbyten och geografiska 
förändringar har genomförts enligt följande. 

 Delar av valdistrikt Seläter-Hällestrand-Bojar (14860104) samt delar
av Centrum nord (14860101) bildar nytt valdistrikt som benämns
Bojar (14860105).

 Del av valdistrikt Seläter-Hällestrad-Bojar övergår till valdistrikt
Centrum nord.

 Valdistrikt Seläter-Hällestrand-Bojar (14860104) byter namn till
Seläter-Hällestrand.

 Valdistrikt Tjärnö (14860701) slås samman med valdistrikt Koster
(14860702) och benämns Tjärnö/Koster (14860701).

Länsstyrelsen noterar att det i kommunens förslag finns två valdistrikt som 
inte följer vallagens bestämmelser om antal röstberättigade. Länsstyrelsen 
bedömer att de föreslagna valdistrikten som båda omfattar över 900 
röstberättigade har ett så högt antal röstberättigade att det inte finns någon 
risk att valhemligheten äventyras. Länsstyrelsen bedömer därmed att 
kommunfullmäktiges förslag leder till en lämplig valdistriktsindelning. 
Länsstyrelsen bedömer vidare att de av kommunfullmäktige föreslagna 
namnen på ett bra sätt beskriver de områden som avses. Länsstyrelsen 
beslutar därför i enlighet med fullmäktiges förslag.

Länsstyrelsen rekommenderar dock kommunen att se över valdistrikten till 
kommande val så att de uppfyller vallagens bestämmelse. 

Marina Fagermoen
David Forsberg

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Ni kan överklaga beslutet
Se överklagandehänvisning.

Kopia
Valmyndigheten

Bilagor
1. Kartbilaga 1



Beslut
 

Diarienummer SidaLänsstyrelsen
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Valprövningsnämnden. 
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
Skickar du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 403 40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen 
överklagandet och handlingarna till Valprövningsnämnden.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag beslutet kungjordes. Är du osäker på när tiden går ut kan 
du kontakta Länsstyrelsen.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange

- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange

beslutsdatum
och ärendets diarienummer, samt

- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det
ska ändras.

Skrivelsen ska undertecknas.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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