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Tid och plats 2020-10-29 kl 18.00–21.30 
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 KS/2020-0162 

KF § 126 Ändring av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att lägga till två ärenden; avsägelse från Muhyettin Aslan som ledamot i Miljö- och 
byggnämnden och en fråga till kommunstyrelsens ordförande från Marie 
Edvinsson Kristiansen (M). 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga till två ärenden; avsägelse från Muhyettin Aslan 
som ledamot i Miljö- och byggnämnden och en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande från Marie Edvinsson Kristiansen (M). 

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

Beslutet skickas till 
Diarie  
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 KS/2020-0172 

KF § 127 Besök av Samordningsförbundet Väst 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Information från ordförande Linda Biltmark och förbundschef Gudrun Emilsdottir, 
Samordningsförbundet Väst. De redogör för samordningsförbundets bildande, 
finansiering samt vilka insatser de bedrivit 2020. 

Beslutsunderlag 
Presentation av Gudrun Emilsdottir 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0556 

KF § 128 Information om StrOM - Strömstad 
Omställningskontor 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Mats Brocker och näringslivsansvarige Richard Holm redogör för 
strOM - Strömstads omställningskontor. 

Beslutsunderlag 
Presentation av Richard Holm 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0347 

KF § 129 Information om att uppmärksamma 100 år av 
demokrati 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunikationschef Maria Kvarnbäck och Jenny Gillerstedt, samtidsarkeolog från 
Bohusläns Museum, informerar om hur kampen för kvinnlig politisk rösträtt såg ut 
i Bohuslän för 100 år sedan. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0059 

KF § 130 Val av ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden efter Emmelie Hansen 
(M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Per Stade (M) som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden 
efter Emmelie Hansen (M) som valts in som ledamot. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) föreslår att Per Stade (M) utses till ersättare i 
Barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Marie Edvinsson 
Kristiansens förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Per Stade 
HR-avdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Diariet  
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 KS/2020-0482 

KF § 131 Val av ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden efter Pia Scholer (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Anders Karlsson (MP) som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden 
efter Pia Scholer (MP) som avsagt sig uppdraget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP) föreslår att Anders Karlsson (MP) utses som ny ersättare i 
Barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Andreas Nikkinens 
förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Anders Karlsson 
HR-avdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Diareiet  
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 KS/2020-0488 

KF § 132 Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter 
Stein Rukin (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Muhyettin Aslan (KD) till ny ersättare i Tekniska nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Tekniska nämnden efter Stein 
Rukin (KD) som avsagt sig uppdraget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Rose-Marie Fagerberg (KD) föreslår Muhyettin Aslan (KD) som ny ersättare i 
Tekniska nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Rose-Marie 
Fagerbergs förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Muhyettin Aslan 
HR-avdelningen 
Tekniska nämnden 
Ulla Hedlund, nämndsekreterare 
Diariet  
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 KS/2020-0531 

KF § 133 Avsägelse som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden från Joar Alvdal (FI) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Joar Alvdals (FI) avsägelse från uppdraget som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Joar Alvdal (FI) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i Barn- 
och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Joar Alvdal (FI) 

Beslutet skickas till 
Joar Alvdal 
HR-avdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Diariet  
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 KS/2020-0531 

KF § 134 Val av ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Sonja Kamrani till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden 
efter Joar Alvdal (FI) som avsagt sig uppdraget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal föreslår att Sonja Kamrani (FI) utses som ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Sonja Kamrani 
HR-avdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Diariet  
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 KS/2020-0543 

KF § 135 Avsägelse som ledamot i Miljö- och 
byggnämnden från Muhyettin Aslan (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Muhyettin Aslans (KD) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Miljö- och byggnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Muhyettin Aslan (KD) har lämnat in en avsägelse som ledamot i Miljö- och 
byggnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Muhyettin Aslan 

Beslutet skickas till 
Muhyettin Aslan 
HR-avdelningen 
Miljö- och byggnämnden 
Ulla Hedlund, nämndsekreterare 
Diariet  
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 KS/2020-0543 

KF § 136 Val av ledamot i Miljö- och byggnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Bjarni Össurarson (KD) som ny ledamot i Miljö- och byggnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i Miljö- och byggnämnden efter 
Muhyettin Aslan som avsagt sig uppdraget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD) föreslår att Bjarni Össurarson (KD) utses till 
ny ledamot i Miljö- och byggnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Andreas 
Friedemann Hildebrands förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Bjarni Össurarson 
HR-avdelningen 
Miljö- och byggnämnden 
Ulla Hedlund, nämndsekreterare 
Diariet  
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 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  
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 KS/2018-0412 

KF § 138 Ansökan om anläggningsbidrag för 
återstående medel för att kunna bygga 
planerad skatepark 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja Strömstads skateboardklubb återstående medel om 1 605 000:- för att 
kunna bygga planerad skatepark. 

att utöka kommunstyrelsens budget för 2020 med motsvarande belopp med 
tillskott från finansen. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads skateboardklubb ansöker om återstående medel för att bygga 
planerad skatepark, 1 605 000:-. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från fritidschef och ekonomichef 2020-09-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-16 § 211 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-30 § 141 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att bevilja Strömstads skateboardklubb återstående medel om 1 605 000:- för att 
kunna bygga planerad skatepark. 

att utöka kommunstyrelsens budget för 2020 med motsvarande belopp med 
tillskott från finansen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S), Jörgen Molin (M), Marielle Alvdal (FI), Rose-Marie Fagerberg 
(KD), Lars Tysklind (L), Mattias Gustafsson (SD), Åsa Torstensson (C) och Karla 
Valdivieso (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Strömstads skateboardklubb 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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 KS/2020-0123 

KF § 139 Revidering av Arbetsmiljöpolicyn 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy 

att behålla delmålet "Alla medarbetare känner väl till innehållet i kommunens 
handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling" 

att lägga till ordet "Minst" före delmålet "75 % av alla medarbetare utnyttjar 
friskvårdsbidraget. 

att texten "90 % av alla sjukskrivningar över 8 dagar..." ändras till "90 % av dem 
som är sjukskrivna över 8 dagar ska vara helt eller delvis tillbaka i ordinarie arbete 
inom 30 dagar. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöpolicyn innehåller delmål som föreslås revideras med nya mål för 
2020-2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-30 § 138 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-02-26 § 3 
Tjänsteskrivelse 2020-02-20 av HR-chef 
Förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy 

att behålla delmålet "Alla medarbetare känner väl till innehållet i kommunens 
handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling" 

att lägga till ordet "Minst" före delmålet "75 % av alla medarbetare utnyttjar 
friskvårdsbidraget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Dag Wersén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar han på att 
texten "90 % av alla sjukskrivningar över 8 dagar..." ändras till "90 % av dem som 
är sjukskrivna över 8 dagar ska vara helt eller delvis tillbaka i ordinarie arbete 
inom 30 dagar. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår kommunstyrelsens 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Dag Werséns 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Dag Werséns förslag. 

Beslutet skickas till 
Webbmaster 
Diariet  
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 KS/2020-0483 

KF § 140 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk 
förening 

Kommunfullmäktiges beslut 
att Strömstads Kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) 
ska inbetala ett insatsbelopp om 7 624 600 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. Det 
innebär följande inbetalningar 2020: Återbetalt förlagslån om 1 900 000 kronor, 
2021: 0 kronor, 2022: 638 800 kronor, 2023: 1 908 200 kronor och 2024: 3 177 
600 kronor. 

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs 
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 
1 300 per invånare. 

att kommunstyrelsen bemyndigas att utse Ekonomichefen att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 

Strömstads Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal 
värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 
miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen 
har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från 
Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 
förlagslånen. 

Strömstads Kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-08-31 till 1 
900 000 kronor, jämte ränta.  

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta 
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funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har 
därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i 
att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp 
och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i 
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp 
av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del 
av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala 
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 
möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den 
nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande: 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

2020 900 

2021 1 000 

2022 1 100 

2023 1 200 

2024 1 300 

  

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp 
motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner. 

För Strömstads Kommun ser det ut så här: 

Aktuell insats inkl överinsats  11 424 600 

Förlagslån      1 900 000 

Aktuell insats inkl. överinsats och förlagslån  13 324 600 
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Ny insatsnivå    12 694 000 

Att betala 2021 om förlagslånet redan betalats in                   0 

Ny insatsnivå    13 963 400 

Att betala 2022 om förlagslånet redan betalats in      638 800 

Ny insatsnivå    15 232 800 

Att betala 2023 om förlagslånet redan betalats in   1 908 200 

Ny insatsnivå    16 502 200 

Att betala 2024 om förlagslånet redan betalats in   3 177 600 

  

Beslutsunderlag 
Brev från Kommuninvest daterat 2020-09-03 
Tjänsteskrivelse 2020-09-14 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 § 227 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-30 § 142 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att Strömstads Kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) 
ska inbetala ett insatsbelopp om 7 624 600 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. Det 
innebär följande inbetalningar 2020: Återbetalt förlagslån om 1 900 000 kronor, 
2021: 0 kronor, 2022: 638 800 kronor, 2023: 1 908 200 kronor och 2024: 3 177 
600 kronor. 

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs 
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 
1 300 per invånare. 

att kommunstyrelsen bemyndigas att utse Ekonomichefen att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Tysklind (L), Jörgen Molin (M), Bengt Bivrin (MP) och Mats Granberg (S) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0283 

KF § 141 Svar på - Motion om kompetensförsörjning, 
rekrytering av personal i Strömstads kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anse motionen besvarad med hänsyn till den sammanställning som finns under 
sammanfattning i ärendet. 

Protokollsanteckning 
Rose-Marie Fagerberg (KD) begär och beviljas protokollsanteckning. 

Kristdemokraterna anser att det ska införas en avslutsrapport som arbetstagaren 
fyller i när hen avslutar sin anställning och lämnar till arbetsgivaren om varför hen 
slutar. 

Ajourering 
Mötet ajourneras mellan 21.05-21.10 

Sammanfattning av ärendet 
Motionen föreslår att förvaltningen gör en analys av de 485 personer som 
beräknas behöva ersättas under kommande 3 årsperiod utifrån kompetensbehov 
och orsak till att personal slutar i förtid. 

Förvaltningen har gjort följande analys av ersättningsbehovet kommande 3 år: 

  Pension Egen begäran 

Vård och omsorg 47 84 

Skola/barnomsorg 39 112 

Ledning  17 25 

Kök och städ  14 17 

Tekniker mm  9 19 

Handläggning/adm 9 45 

Hantverksarbete 6 0 

Socialt och kurativt 5 32 

Kolumnen med antal som förmodas sluta på egen begäran beräknas utifrån 
tidigare års omsättning exkl pension. Orsaker till att personal slutar sina tjänster 
innan pension är följande: 

• Byte av tjänst (karriärsväg eller karriärsväxling)  
• Flytt från ort/Pendling/ 
• Missnöje med t ex lön (byter AG för löneutveckling) 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-30 § 139 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-23 § 229 
Tjänsteskrivelse 2020-09-09 av HR chefen Karin Mellberg Jansson 
Motionen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionen besvarad med hänsyn till den sammanställning som finns under 
sammanfattning i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (29) 
 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/2020-0234 

KF § 142 Svar på - Motion om att utveckla 
attraktiviteten hos kulturmiljöer/besöksmål 
inom Strömstads kommun med fungerande 
sanitetsanläggningar från Centerpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att första att-satsen anses besvarad förutom den delen som avser Dårskilds högar 
då det besöksmålet får ingå i den förslagna översynen, samt 

att bifalla andra att-satsen. 

Protokollsanteckning 
Mia Öster begär och beviljas protokollsanteckning. 
En tillfällig/akut toa-lösning ordnades i somras i Krokstrand. Då 
situationen således inte är löst i Krokstrand bör den ingå i behandlingen av 
motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet i Strömstad har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige i 
Strömstad där de föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att Strömstads kommun inför sommaren 2020 tar ett första steg i att utveckla 
attraktiviteten och besöksvänligheten för kulturmiljöerna/besöksmålen, som i 
samverkan med föreningen Ökomuseum Grenseland/Ekomuseum Gränsland 
utvecklats inom Strömstads kommun, genom att förse Dårskilds Högar, Sundsborg 
skansar och Krokstrand med fungerande sanitetsanläggning/sanitetslösningar. 

att det genomförs en översyn av kommunens olika besöksmål runt om i hela 
kommunen för att långsiktigt säkra dem som attraktiva besöksmål. 

Vid Krokstrand är en torrtoalett redan installerad och situationen således löst.  

Vid Svinesund/Sundsborgs skansar pågår en dialog med bland annat Trafikverket 
om att anlägga sanitetsfaciliteter och kommunen bör avvakta Trafikverkets svar. 
Angående toalettfrågan vid tullstationen så är ambitionen att Trafikverket ska åta 
sig att anordna toaletter. En ansökan om en jubileumsrastplats ska skickas in till 
Trafikverket. Inför att den gamla Svinesundsbron fyller 75 år driver 
Svinesundskommittén tillsammans med Strömstads kommun, Länsstyrelsen och 
Haldens kommune frågan om att utveckla området till ett attraktivt besöksmål. 
Utmaningen är att finna finansiering och projektägare. Det är många parter 
inblandade och Strömstads kommun står inte som markägare vilket komplicerar 
arbetet.  

Vid Dårskilds högar har kommunen just tagit bort en torrtoalett som inte sköts på 
flera år. Där är alternativet således att installera en torrtoalett som inte kräver 
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underhåll mer än vart tredje till sjätte år. Frågan bör lyftas om en plats med 
enbart ett fåtal besökare behöver ha en sanitetsanläggning.   

Att som motionen lyfter, utveckla våra besöksmål i kommunen är av stor vikt – 
inte minst i dessa coronatider. Det pågår idag olika typer av arbete beroende på 
vem som ansvarar för besöksmålet. Både kulturansvarig, fritidsansvarig, 
Arbetsmarknadsenheten, turismverksamheten mfl driver och sköter praktiska 
frågor kring våra besöksmål. Utmaningen på flertalet platser är 
ansvarsförhållandena som gör att vissa platser ibland ”faller mellan stolarna”.  

Ansvaret är ofta uppdelat mellan Länsstyrelsen (som genom AME sköter cirka tolv 
fornlämningar i Strömstads kommun), kommunen, hembygdsföreningar, 
Ekomuseum Gränsland, markägare, staten, privata aktörer. 

Skall kommunen såsom motionen föreslår genomföra översyn och utöka kvalitén 
på våra besöksmål och tillhörande vandringsleder, kulturarv mm bör medel 
avsättas för detta. 

Skall en satsning göras på att utveckla våra besöksmål i kommunen bör även 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp initieras då frågan rör både turismnäringen, 
vandringsleder, kulturarv och flera delar inom kommunen är inblandade. I 
uppstartsarbetet med Strömstad & co är kvalitetssäkringen av besöksmål en viktig 
fråga. 

Beslutsunderlag 
Motion från Centerpartiet 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2020-09-08  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 § 231 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-30 § 140 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att första att-satsen anses besvarad förutom den delen som avser Dårskilds högar 
då det besöksmålet får ingå i den förslagna översynen, samt 

att bifalla andra att-satsen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mia Öster (V) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Diariet  
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 KS/2019-0278 

KF § 143 Svar på - Motion om att miljöcertifiera 
lokalvården och minska användandet av 
plastpåsar inom kommunens verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla punkterna 1-2 i motionen genom att minska antalet och andelen 
plastpåsar samt undersöka om det inom ramen för befintligt upphandlingsavtal 
finns miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar 

att Strömstads kommun vid nästa upphandling av avfallspåsar ställer krav på ett 
miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar 

att avslå punkt 3 i motionen med hänvisning till den beräkning som Barn- och 
utbildningsförvaltningen redovisar. 

att en årlig uppföljning enligt miljökriterier görs. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge 
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige  

1. att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att 
minska användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal 
förvaltning 

2. att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i 
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med 
miljövänligt alternativ  

3. att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera 
Strömstads Lokalvård 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-25 att remittera motionen till Tekniska 
nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.  

Tekniska nämnden beslutade 2019-12-09 att föreslå kommunfullmäktige  
att avslå punkt 1 i motionen då påsen är nödvändig för det ändamålet som ska 
uppfyllas. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-28 att föreslå 
kommunfullmäktige 
1. att bifalla punkterna 1-2 i motionen 
2. att avslå punkt 3 i motionen  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13  
att uppdra åt kommundirektören att sammanställa remissvaren och lägga fram ett 
förslag i tjänsteskrivelse  
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Sammanställning av remissvar 
Motivering till beslut i Tekniska nämnden:   
Påsen samlar och håller ihop skräpet och förhindrar spill och spridning. Samtliga 
sopkärl, ca 300 stycken, är konstruerade för plastpåsar och kan inte tömmas 
utan.  
Tekniska förvaltningen ansvarar för allmän renhållning vilket bland annat 
innefattar tömning av sopkärl på kommunens allmänna platser och på 
kommunens offentliga toaletter.  
Den påse som är upphandlad är en miljövänlig produkt. Avtalet sträcker sig fram 
till 2022-05-01 

Städverksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen använder sig idag av 
en miljövänlig städmetod, samtidigt har verksamheten påbörjat arbete med att se 
över alternativ till plastpåsar i papperskorgarna.  
En miljöcertifiering av städverksamheten skulle uppskattningsvis kosta ca 100 000 
kr, därefter en årlig kostnad på 13 500 kr. Till detta ska läggas lönekostnad för 
utbildning av samtlig personal i städverksamheten på cirka 145 000 kr.  
Totalt 258 500 kronor.  
Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att städverksamheten i 
dagsläget inte har möjlighet att prioritera ca 260 000 kr till en miljöcertifiering. 
Dessutom är enligt förvaltningen städmetod miljövänlig.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-30 § 143 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 § 230 
Tjänsteskrivelse 2020-08-24 
Remissvar från Barn- och utbildningsnämnden BUN § 3 2020-01-28 
Remissvar från Tekniska nämnden TN 2019-12-09 § 96 
Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska användandet av plastpåsar 
inom kommunens verksamheter 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla punkterna 1-2 i motionen genom att minska antalet och andelen 
plastpåsar samt undersöka om det inom ramen för befintligt upphandlingsavtal 
finns miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar 

att Strömstads kommun vid nästa upphandling av avfallspåsar ställer krav på ett 
miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar 

att avslå punkt 3 i motionen med hänvisning till den beräkning som Barn- och 
utbildningsförvaltningen redovisar. 

att en årlig uppföljning enligt miljökriterier görs. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Elisabeth Johansson (C) och Mats Granberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Hans-Robert Hansson (L) yrkar bifall till attsats 1 och 2. 
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Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Mattias Svensson 
Diariet  
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 KS/2020-0553 

KF § 144 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Kent 
Hansson (S) från Marie Edvinsson 
Kristianssen (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) ställer följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Kent Hansson (S): 
När tänker du samla oss politiker, näringsliv och föreningsliv för dialog med målet 
hur vi tillsammans kan komma oss genom denna kris och arbete för ett hållbart 
Strömstad in i framtiden. 

Kent Hansson svarar att han inte kan ge ett exakt svar på frågan, men att de har 
daglig dialog med kommundirektör och näringslivsansvarig som i sin tur står i nära 
kontakt med näringslivet. Många arbetar i princip dygnet runt för att hitta vägar, 
så långt det är möjligt, för att möta effekten av pandemin både för våra företag 
och för alla de personer som riskerar att mista sina arbeten. De argumenterar 
med all kraft vikten av att ha kvar statliga stödpaket i de mest utsatta regionerna 
det första halvåret för 2021. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Marie Edvinsson Kristiansen (M) 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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