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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

Övriga deltagare

Justerandes signatur

Helena Magnussson, sekreterare

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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2020-12-17

Innehåll
KF § 158

Ändring av föredragningslistan ............................................................................... 4

KF § 159

Medborgarförslag om nya gatlyktor på strandpromenaden .................................. 5

KF § 160

Medborgarförslag om fartgupp vid Hjältsgårdsvägen vid Lionshov ....................... 6

KF § 161

Förslag till vänort - Rousse, Bulgarien ..................................................................... 7

KF § 162

Revidering av torghandelstaxa ................................................................................ 8

KF § 163

Revidering av jämlikhetsplan .................................................................................. 9

KF § 164

Redovisning av medborgarförslagen 2020............................................................ 11

KF § 165

Redovisning av motioner 2020.............................................................................. 14

KF § 166

Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut
2020 ....................................................................................................................... 20

KF § 167

Svar på - Motion om Gender Budget från Centerpartiet ...................................... 23

KF § 168

Svar på - Motion om reservvattentäkt från Liberalerna ....................................... 26

KF § 169

Svar på - Motion om arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads
kommun ................................................................................................................ 28

KF § 170

Svar på - Motion om att Strömstads kommun börjar med sopsortering hos varje
hushåll och inom all kommunal verksamhet från Nya Moderaterna ................... 30

KF § 171

Svar på - Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna ....... 31

KF § 172

Svar på - Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet ........ 32

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4 (35)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

KS/2020-0162

KF § 158

Ändring av föredragningslistan

Kommunfullmäktiges beslut

att flytta ärendena; Fråga till miljö- och byggnämndens ordförande och fråga till
kommunstyrelsens ordförande till nästa kommunfullmäktigemöte.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden förslår att ärendena; Fråga till miljö- och byggnämndens ordförande
och fråga till kommunstyrelsens ordförande flyttas till nästa
kommunfullmäktigemöte då frågeställarna inte är närvarande vid dagens möte.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

KS/2020-0534

KF § 159

Medborgarförslag om nya gatlyktor på
strandpromenaden

Kommunfullmäktiges beslut

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet.

Beslutsmotivering

Johan Adamsson har inkommit med ett medborgarförslag. Han uppger att
platsen/strandpromenaden framför badhuset och vidare förbi Kulturhuset
Skagerack är en central plats för det sociala umgänget i Strömstad och förtjänar
en upprustning/uppdatering. Platsen är tidvis mörk och skulle behöva ett ”mysigt”
stödljus för att lätta upp känslan längs med promenaden. I övrigt under de mera
ljusare perioderna, under sommaren skulle en uppdatering, enligt hans förslag, ge
ett mera charmigt och gediget intryck.
Han förslår
1. att ta bort den befintliga lyktstolpen utanför Backlunds (den som ser ut som en
lyktstolpe som används vid större trafikleder)
2. att ta bort det grå metallstaketet utanför badhuset och Göstases.
3. att sätta upp svarta gatlyktor med hängande blommor längs strandpromenaden
från Backlunds, förbi Kulturhuset Skagerack och med slut där bryggan viker av ut
mot Torskholmen. Lyktorna skall vara av samma design och storlek som de som
redan finns på torget och Oskarsplatsen för att skapa en smakfull och
sammanhållen helhet.

Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslag från Johan Adamsson

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet.

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Johan Adamsson
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

KS/2020-0566

KF § 160

Medborgarförslag om fartgupp vid
Hjältsgårdsvägen vid Lionshov

Kommunfullmäktiges beslut

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Ronja Lundh har kommit in med ett medborgarförslag där hon föreslår fartgupp
på Hjältsgårdsvägen i Skee.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ronja Lundh

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet.

Beslutet skickas till
Ronja Lundh
Tekniska nämnden
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

KS/2015-0534

KF § 161

Förslag till vänort - Rousse, Bulgarien

Kommunfullmäktiges beslut

att avskriva ärendet då inget hänt i ärendet på fem år.

Sammanfattning av ärendet

Sveza Daceva Filipova (C) inkom 2015-12-22 med förslag på Rousse, Bulgarien som
vänort.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17 § 145 att uppdra åt kommunchefen att
undersöka och ge förslag på lämplig vänort i Östra Europa enligt kommunens
antagna Policy för vänortsutbyte.

Beslutsunderlag

Förslag från Sveza Daceva Filipova (C)
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17 § 145

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att avskriva ärendet då inget hänt i ärendet på fem år.

Beslutet skickas till

Sveza Daceva Filipova
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

KS/2020-0577

KF § 162

Revidering av torghandelstaxa

Kommunfullmäktiges beslut

att reducera torghandelstaxan med 50 % för fasta platser 2020.

Sammanfattning av ärendet

Torghandlarna har genom en skrivelse från Tove Karlgren inkommit med en
begäran om en reducerad torghyra med 50 % för 2020. De gör en jämförelse med
övriga handlare som med anledning av pandemin fått sin lokalhyra reducerad
med samma nivå av AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler.

Beslutsunderlag

Skrivelse daterad 2020-08-11
Tekniska nämndens beslut 2020-11-03 § 116
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 284
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-02 § 172

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att reducera torghandelstaxan med 50 % för fasta platser 2020.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

KS/2020-0522

KF § 163

Revidering av jämlikhetsplan

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna revidering av jämlikhetsplan för Strömstads kommun.

Reservationer och särskilda uttalanden

Fredrik Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

År 2018 antogs en jämlikhetsplan för Strömstads kommun. Jämlikhetsplanen tar
sin utgångspunkt i gällande lagstiftning, diskrimineringslagen med de sju
diskrimineringsgrunderna, de nationella jämställdhetsmålen, barnkonventionen,
folkhälsoplan samt Vision 2030 Ett hållbart Strömstad.
Syftet med jämlikhetsplanen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska
genomsyra alla beslut och all verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar
för alla kommunens brukare och invånare.
Jämlikhetsplanen ska aktualitetsförklaras vartannat år. I samband med detta har
en revidering av planen skett. Planen har under hösten 2020 kompletterats med
riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete. Övriga ändringar som gjorts i
dokumentet är uppdateringar av källhänvisningar. Målen i jämlikhetsplanen
kvarstår då dessa inte är uppfyllda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-13
Förslag till reviderad Jämlikhetsplan 2020-2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-28 § 269
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-02 § 178

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna revidering av jämlikhetsplan för Strömstads kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kent Hansson (S) och Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Fredrik Eriksson (SD) yrkar i första hand på återremiss för ytterligare beredning
och i andra hand på avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på om kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag eller avslår enligt Fredrik Erikssons förslag och finner
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

Beslutet skickas till
Webbmaster
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

KS/2020-0300

KF § 164

Redovisning av medborgarförslagen 2020

Kommunfullmäktiges beslut

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
medborgarförslag som ej beretts färdigt
Medborgarförslag – ej besvarade
Ärendenummer

KS/2018-0221

KS/2018-0241

Justerandes signatur

Reg.datu
m

2018-0417

2018-0502

KS/2019-0049

2019-0110

KS/2019-0070

2019-0122

Ärendemening

Status

Medborgarförslag om
utvidgat fibernät

Remitterad till
Strömstadsbyggen/
StrömstaNet för
beredning och
beslut, ej besvarade
med en
handläggningstid på
över ett år.

Medborgarförslag om
särskilt boende

Remitterad till
Socialnämnden
2018-06-26 för
beslut, inget svar
än, ej besvarade
med en
handläggningstid på
över ett år.

Medborgarförslag om
utökat korttidsboende i
Strömstads sjukhus
lokaler med möjlighet till
jourläkare
Medborgarförslag om
informationsförbättringar
mellan förskolor och
vårdnadshavare

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Remitterad till
Socialnämnden
2019-03-15, inget
svar än

Ärendet på väg till
KSAU 2020-05-20

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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KS/2019-0213

2019-0312

Remitterad till
Medborgarförslag om
Socialnämnden
äldreboende på Magistern
2019-04-08, inget
4 och 13
svar än

KS/2019-0302

2019-0423

Medborgarförslag om
färdtjänst till alla orter i
Västra Götaland

Ärendet återförvisat
till SN för beslut
2019-11-27

2019-0823

Medborgarförslag om
handikappanpassning av
lekplats i centrala
Strömstad

Remitterad till
Tekniska 2019-0919, för beredning
och beslut, inget
beslut än

2019-0829

Medborgarförslag om att
skapa en vacker entré till
Strömstad vid E6

Remitterad till
Tekniska 2019-0919, för beredning
och beslut, inget
beslut än

KS/2019-0662

2019-1118

Medborgarförslag om att
kommunen köper eller
använder befintliga
bostäder för att hyra ut
till lärare som kan tänka
sig att jobba i Strömstad

Kommunstyrelsen
beslutat avslå
förslaget. Anmält vid
KF 2020-02-13

KS/2020-0217

2020-0306

Medborgarförslag om
gång- och cykelväg mellan
Ånneröd - Hällestrand

Ärendet på väg till
KF

KS/2020-0325

2020-0505

Medborgarförslag om
offentliga toaletter vid
flygfältet i Näsinge

Ärendet på väg till
KF

KS/2019-0506

KS/2019-0534

Besvarade medborgarförslag under 2020
KS/2018-0407 Medborgarförslag om toalett på Kärleksudden, Tekniska nämnden
beslutat om avslag. Anmält till KF 2020-02-13.
KS/2018-0528 Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten, Beslut
att avslag KF 2019-12-12
KS/2018-0595 Medborgarförslag om att stärka Strömstad kommuns engagemang i
klimatomställningen, Beslut om avslag KF 2020-02-13
KS/2019-0100 Medborgarförslag om att alla beslut ska fattas inom de planetära
gränsernas ramar, Beslut om avslag KF 2020-02-13

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

KS/2019-0104 Medborgarförslag om att utse och hylla olika pristagare, Beslut att
bifalla förslaget KF 2019-12-12.
KS/2019-0174 Medborgarförslag om avgiftsfri ledsagning för funktionsnedsatta i
Strömstads kommun, Beslut att delvis bifall förslaget KF 2020-04-23
KS/2019-0318 Medborgarförslag om lekplatser, Tekniska nämnden beslutat att
bifalla förslaget. Anmält till KF 2020-02-13
KS/2019-0334 Medborgarförslag - trapp vid Södra hamnens sydöstra hörn,
Tekniska nämnden beslutat att avslå beslutet. Anmält i KF 2020-02-13
KS/2019-0342 Medborgarförslag om prioriterad snöröjning på landet, Tekniska
nämnden beslutat avslå förslaget. Anmält vid KF 2020-04-23
KS/2019-0430 Medborgarförslag om teaterlinje på Strömstad Gymnasium, BUN
beslutat att avslå förslaget. Anmäls vid KF 2020-06-16

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-11-11 av kommunsekreterare Ulrika Haugland
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 289
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-02 § 193

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att notera informationen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

KS/2020-0299

KF § 165

Redovisning av motioner 2020

Kommunfullmäktiges beslut

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
KS/20180203

KS/20180427

KS/20180516

KS/20180529

Justerandes signatur

Reg.datum

Ärendemening

Status

2018-04-10

Motion om 6 timmars
arbetsdag från Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till
kommundirektören
2019-03-18, ej besvarade med
en handläggnings-tid på över ett
år.

2018-09-18

Motion om Gender Budget
från Centerpartiet

Remitterad till
kommundirektören 2019-0213, ej besvarade med en
handläggningstid på över ett år.

2018-11-06

Motion om reservvattentäkt
från Liberalerna

Remitterad till Tekniska 2018-1228, inget svar än, ej besvarade
med en handläggningstid på
över ett år.

2018-11-09

Motion om arbete med
hedersrelaterat förtryck och
våld i Strömstads kommun
från Feministiskt initiativ

Uppdrag lagt till
kommundirektören 2019-05-03
att sammanställa svaren, ej
besvarade med en
handläggningstid på över ett år.

KS/20180584

2018-12-06

Motion om 6 timmars
arbetsdag från Feministiskt
initiativ

Uppdrag lagt till
kommundirektören
2019-03-13 ej besvarade med
en handläggningstid på över ett
år.

KS/20180612

2018-12-21

Motion om utredning av
tillagningskök från
Kristdemokraterna

Svar på väg till KS 2020-04-29, ej
besvarade med en
handläggningstid på över ett år.

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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KS/20190028

2019-01-07

KS/20190067

2019-01-22

Motion om vikariesituationen
på bl.a. Strömstiernaskolan
från Kristdemokraterna

Svar på väg till KS 2020-08-26, ej
besvarade med en
handläggningstid på över ett år.

2019-02-01

Motion om att säkerställa att
kommunfullmäktiges Vision,
Mål och Värderingar för
utbildning är förankrade och
bärs upp av samtliga berörda,
från Liberalerna

Remitterad till Barn- och
utbildningsnämnden 2019-0222, ej besvarade med en
handläggningstid på över ett år.

2019-02-15

Motion om att skjuta på
renoveringen av
badhusanläggningen från Ola
Persson (M)

Svar på väg till KSAU 2020-0513, ej besvarade med en
handläggningstid på över ett år.

KS/20190155

2019-02-15

Motion om att Strömstads
kommun börjar med sopsortering hos varje hushåll och
inom all kommunal verksamhet från Ola Persson (M)

Remitterad till Tekniska 2019-0408, ej besvarade med en
handläggningstid på över ett år.

KS/20190171

2019-02-22

Motion om internatskola på
Koster från Dag Wersén (M)

Svar på väg till KS 2020-08-26, ej
besvarade med en
handläggningstid på över ett år.

KS/20190198

2019-03-05

Motion om att förenkla för
bostadsbyggande på
landsbygden.

Ska upp till KSAU 2020-05-13, ej
besvarade med en
handläggningstid på över ett år.

2019-03-12

Motion om att införa
Huskurage i
Strömstadsbyggen från
Feministiskt Initiativ

På väg till KF 2020-06-16, ej
besvarade med en
handläggningstid på över ett år.

2019-03-13

Motion om översyn av
kommunens politiska
organisation från
Moderaterna

KS/20190107

KS/20190154

KS/20190215

KS/20190221

Justerandes signatur

Uppdrag lagt till
kommundirektören
2019-03-13, ej besvarade med
en handläggningstid på över ett
år.

Motion om organisatorisk
placering av enheten för
måltid och städ från
Liberalerna

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Remitterad till
kommundirektören
2019-05-08, ej besvarade med
en handläggningstid på över ett
år.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

2019-03-15

Motion om att
uppmärksamma 100 år av
kvinnlig rösträtt

Remitterad till
kommundirektören 2019-05-08,
ej besvarade med en
handläggningstid på över ett år.

2019-04-08

Motion om att miljöcertifiera
lokalvården och minska
användandet av plastpåsar
inom kommunens
verksamheter

Ska upp till KSAU 2020-05-13, ej
besvarade med en
handläggningstid på över ett år.

2019-04-10

Motion om
kompetensförsörjning,
rekrytering av personal i
Strömstads kommun

Remitterad till
kommundirektören 2019-0515, ej besvarade med en
handläggnings-tid på över ett
år.

2019-04-12

Motion om integrerad
verksamhet för barn och
dementa äldre

Remitterad till
kommundirektören 2019-0515, ej besvarade med en
handläggningstid på över ett år.

KS/20190377

2019-05-12

Motion om att
ålderspensionärer i
Strömstads kommun ska ges
möjlighet att äta lunch i skolan
från Kristdemokraterna

Remitterad till Barn- och
utbildnings-nämnden och
Socialnämnden 2019-08-14

KS/20190388

2019-05-15

Motion om Strömstad
Sveriges renaste kommun från
Liberalerna

KF beslutade 2020-02-13 att
återremittera till KS

KS/20190423

2019-05-27

Motion om att avskaffa
nötkött i Strömstads skolor
från Feministiskt Initiativ

Remitterad till Barn- och
utbildnings-nämnden
2019-08-14

2019-06-04

Motion om hjälp till att hålla
rent i Strömstad från
Centerpartiet

Remitterad till
kommundirektören 2020-02-12

2019-06-09

Motion om att bygga
solföljare och
Remitterad till Tekniska
solcellsparkeringar i Strömstad nämnden 2019-10-09
från Vänsterpartiet

KS/20190227

KS/20190278

KS/20190283

KS/20190290

KS/20190436
KS/20190440

KS/20190441

Justerandes signatur

2019-06-09

Motion om att bygga
solcellspark på Bastekärr från
Vänsterpartiet

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

På väg till KF 2020-06-16
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

KS/20190481

2019-07-30

Motion om att det utreds vilka
följderna skulle bli för
kommunens
bostadsförsörjning med
hyreslägenheter, ekonomi och
relevanta förhållanden i
övrigt, vid försäljning av delar
av AB Strömstadsbyggens
fastighetsinnehav från
Moderaterna

KS/20190482

2019-08-01

Motion om ängsmarker från
Miljöpartiet

På väg till KF 2020-06-16

2019-08-23

Motion om att Strömstads
kommun genomför en
återkommande fortbildning,
till alla förvaltningar, som
belyser hållbarhetsfrågor och
klimatomställning i Strömstad
- från Centerpartiet

Remitterad till
kommundirektören 2019-10-09

2019-08-28

Motion om översyn av
organisation och
ansvarsfördelning inom
Strömstads kommun från
Liberalerna

Remitterad till
kommundirektören 2019-10-09

2019-09-19

Motion om avgiftsfri
färjetrafik för Kosterbor från
Feministiskt Initiativ

Uppdrag lagt till
kommundirektören att utreda
motionen och återkomma med
förslag

KS/20190586

2019-10-07

Motion om utveckling av
skolutbildningen och
besöksnäringen i Strömstads
kommun från Moderaterna

KS/20190647

2019-11-11

Motion om kampanjen
"Våldet går inte i pension"
från Feministiskt Initiativ

Remitterad till Socialnämnden
2019-12-11

KS/20190692

2019-11-28

Motion om införande av
alkolås i fordon som nyttjas av
Strömstads kommun från
Miljöpartiet

Remitterad till Tekniska
nämnden och Strömstadsbyggen
2020-03-11

KS/20200071

2020-01-16

Motion om central badplats i
Strömstad från Liberalerna

Remitterad till Tekniska
nämnden 2020-03-11

KS/20190507

KS/20190515

KS/20190564

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

På väg till KF 2020-06-16

Remitterad till Barn- och
utbildningsnämnden 2019-11-14

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

KS/20200099

KS/20200115

KS/20200119

KS/20200120

KS/20200140

KS/20200211

KS/20200233

KS/20200234

Justerandes signatur

2020-01-24

Motion om semestertia från
Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till
kommundirektören att svara på
motionen

2020-01-30

Motion om tillsättning av
tjänsten som
näringslivsutvecklare från
Moderaterna, Liberalerna,
Centerpartiet och Miljöpartiet

På väg till KS 2020-05-27

2020-01-30

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

Uppdrag lagt till
kommundirektören att svara på
motionen

2020-01-30

Motion om
jämställdhetsintergrering från
Marielle Alvdal, Feministiskt
Initiativ

Uppdrag lagt till
kommundirektören att svara på
motionen

2020-02-05

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

KF remitterat motionen till KS
2020-04-23

2020-03-05

Motion om effektivare
utnyttjande av lastzonerna
och parkeringsplatserna i
centrum från Bengt Bivrin,
Miljöpartiet

KF remitterat motionen till KS
2020-04-23

2020-03-12

Motion om att som en del av
att uppmärksamma 100 år av
demokrati, förlägga
kommunfullmäktigesammantr
äden till olika kommundelar
från Centerpartiet

KF remitterat motionen till KF
presidium
2020-04-23

2020-03-12

Motion om att utveckla
attraktiviteten hos
kulturmiljöer/besöksmål inom
Strömstads kommun med
fungerande
sanitetsanläggningar från
Centerpartiet

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

KF remitterat motionen till KS
2020-04-23
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

KS/20200240

KS/20200241

2020-03-13

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

KF remitterat motionen till KS
2020-04-23

2020-03-13

Motion om att utvärdera och
systematisera
integrationsarbetet i
Strömstad från feministiskt
initiativ

KF remitterat motionen till KS
2020-04-23

Besvarade motioner 2020
KS/2018-0322 Motion om korsningen Karlsgatan - Ringvägen från Bengt
Simonsson Fröjd (S) – Beslut KF 2020-02-13 att anse motionen besvarad
KS/2019-0223 Motion om byte av namn på "Kommunala Handikapp- och
pensionärsrådet" från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2019-12-12 att anse
motionen besvarad
KS/2019-0336 Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål
från Centerpartiet – Beslut KF 2020-04-23 att anse motionen besvarad.
KS/2019-0378 Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet –
Beslut KF 2020-02-13 att anse motionen besvarad.
KS/2019-0421 Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från
Feministiskt initiativ – Beslut KF 2020-02-13 att avslå motionen.
KS/2019-0432 Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen från
Liberalerna – Beslut KF 2020-04-23 att avslå 4 punkter i motionen och anse 2
punkter besvarade..

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-11-11 av kommunsekreterare Ulrika Haugland
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 288
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-02 § 194

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att notera informationen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

KS/2020-0574

KF § 166

Granskning av verkställighet och redovisning
av kommunfullmäktiges beslut 2020

Kommunfullmäktiges beslut

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 2019-11-04. Denna redovisning redovisar beslut
från det datumet fram till 2020-11-06.

Redovisning 2020-11-06

Justerandes signatur

Diarienummer
Dnr: KS/2016-0525
Renovering simhall

Ansvarig förvaltning
AB
Strömstadslokaler

Dnr: KS/2017-0052
Investering färjeläge

TN och KS

Dnr: KS/2017-0030
Multifunktionellt kök

AB
Strömstadslokaler

Dnr: KS/2017-0389
Solskydd vid förskolor

AB
Strömstadslokaler
och BUN

KS/2019-0029
Översyn av lokala
ordningsföreskrifter

Tekniska

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Status
☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☐Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☒Ej verkställt

Kommentar

Beslut om att ta
bort uppdrag på
väg till KF

Räknas vara färdig
under våren.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

Justerandes signatur

KS/2019-0051
Ta fram översiktligt
demokratiprogram
fram till 2022
KS/2020-0238
Hantera behov av
ytterligare medel för
fritidsgårdsverksamhet 2021 i
kommande
budgetarbete
KS/2020-0065
Söka permutation av
ett antal mindre
fonder
KS/2020-0410
Försälja del av
fastigheten Valbäck
1:14
KS/2019-0067
Utredning av
organisationen av
vikariepoolen

Kommunfullmäktiges ☐Verkställt
presidie
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
Kommundirektören
☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0107
Fastställa konkreta
mätbara mål för våra
förskolor, skolor,
gymnasiet och
vuxenutbildning
gällande såväl
kunskap som upplevd
kvalitet i enlighet
med ingiven bilaga

Barn- och
utbildningsnämnden

KS/2020-0234
Översyn av
kommunens olika
besöksmål

Kommunstyrelsen

Kommundirektören

Tekniska

Socialnämnden

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
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Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

22 (35)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-11-06 av kommunsekreteraren
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 290
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-02 § 195

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att notera informationen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23 (35)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

KS/2018-0427

KF § 167

Svar på - Motion om Gender Budget från
Centerpartiet

Kommunfullmäktiges beslut

att avslå motionens första att-sats – “att Strömstads kommun inför budgetarbetet
2021 genomför Gender budget i kommunens alla verksamheter, samt bolag, för
att belysa hur resurserna fördelas mellan könen”-, med motiveringen att metoden
är tids- och kunskapskrävande och ej möjlig att prioritera under 2021 – 2022 med
de personella och kunskapsmässiga resurser, som erfordras för att införa Gunder
Budget 2021 – 2022.
att bifalla andra attsatsen, med ändringen att det i budgetarbetet 2021 (i stället
för 2020) genomförs inom kultur- och fritidsverksamheten, för att se
resursfördelningen mellan könen av ekonomiskt stöd till föreningar och inom
egen genomförd verksamhet. Utifrån “Hur fördelas offentliga resurser mellan
könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka
blir effekterna?”
att bifalla tredje attsatsen att resultatet härav redovisas med övrig
bokslutsredovisning för 2021 på kommunövergripande nivå.

Reservationer och särskilda uttalanden

Marielle Alvdal (FI) reserverar sig mot beslutet i första att-satsen.

Sammanfattning av ärendet

Gender Budgeting, jämställdhetsintegrerad budgetprocess, handlar om att
synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga
resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars
behov? Och vilka blir effekterna?
Elisabeth Johansson har i inkommen motion den 17 september 2018 yrkat:
•
•

•

att Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender
Budget i kommunens alla verksamheter, samt bolag, för att belysa hur
resurserna fördelas mellan könen.
att det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och
fritidsverksamheten, för att se resursfördelningen mellan könen av
ekonomiskt stöd till föreningar och inom egen genomförd verksamhet,
enligt ovan nämnda tre delar.
att resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt kommundirektören
att utreda motionen och återkomma med förslag.
Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2018 om Jämlikhetsplanen vars syfte är
att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut och all

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar för alla kommunens
invånare.
Ett av målen i jämlikhetsplanen är att varje nämnd och bolag årligen ska ta fram
aktiviteter och åtgärder som bidrar till att uppfylla inriktningen i jämlikhetsplanen
som ska beskrivas i verksamhetsplan och budget. Uppföljning, utfall, resultat och
eventuella förslag på förbättringar redovisas årligen i kommunens
verksamhetsberättelser, delårsbokslut och årsbokslut.
Det finns idag möjlighet att genom politisk styrning öka fokus på jämlikhet- och
jämställdhetsfrågor utan att införa gender budget. För att styrningen ska vara
effektiv, tydlig och för att undvika målkonflikter är det lämpligt att använda de
upparbetade processer som finns och utveckla styrningen istället för att skapa en
separat process.
Exempel på områden där jämlikhet redan är inarbetat i våra processer är inom
kultur- och fritidsområdet.
Preliminära etappmål beslutades av kommunfullmäktige i juni 2020 och ett av
etappmålen är ”En hållbar kommun”. Hållbarhet är ett begrepp som innefattar de
tre dimensionerna social-, ekonomisk- och ekologiskhållbarhet. Att arbeta mot en
hållbar kommun innefattar att arbeta med jämställdhet. I uppföljningen av målet
kommer det att framgå på vilket sätt nämnderna arbetar mot målet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 157
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 § 228
Tjänsteskrivelse 2020-09-14 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 46

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att avslå motionens första att-sats – “att Strömstads kommun inför budgetarbetet
2021 genomför Gender budget i kommunens alla verksamheter, samt bolag, för
att belysa hur resurserna fördelas mellan könen”-, med motiveringen att metoden
är tids- och kunskapskrävande och ej möjlig att prioritera under 2021 – 2022 med
de personella och kunskapsmässiga resurser, som erfordras för att införa Gunder
Budget 2021 – 2022.
att bifalla andra attsatsen, med ändringen att det i budgetarbetet 2021 (i stället
för 2020) genomförs inom kultur- och fritidsverksamheten, för att se
resursfördelningen mellan könen av ekonomiskt stöd till föreningar och inom
egen genomförd verksamhet. Utifrån “Hur fördelas offentliga resurser mellan
könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka
blir effekterna?”
att bifalla tredje attsatsen att resultatet härav redovisas med övrig
bokslutsredovisning för 2021.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

Förslag till beslut under sammanträdet

Elisabeth Johansson yrkar på att ärende 11-16 bordläggs till nästa möte på grund
av rådande situation där flera ledamöter inte deltar.
Ordföranden yrkar på att ärendena ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendena ska avgöra idag eller bordläggas
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendena ska avgöras idag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Elisabeth Johansson (C) yrkar, med instämmande från Marielle Alvdal (FI), att
attsats ett ändras till: att kommunen succesivt genomför, med start nästa
budgetprocess (inför 2022) i enlighet med motionens intentioner, samt tillägg på
attsats 3 "på kommunövergripande nivå" och i övrigt bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Mats Granberg (S) och Lena Martinsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelses
förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på första att-sats
mot Elisabeth Johanssons förslag på första att-sats och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens
förslag vad gäller att-sats två och finner att så sker.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på tredje att-sats
mot Elisabeth Johanssons förslag på tredje att-sats och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Elisabeth Johanssons förslag.

Beslutet skickas till
Motionären
Carina Dalenius
Carsten Sörlie
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

KS/2018-0516

KF § 168

Svar på - Motion om reservvattentäkt från
Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut
att avslå motionen.

Beslutsmotivering

Strömstads kommun skall påbörja en risk och sårbarhetsanalys för vatten täkten
som finns idag. Denna analys skall vara klar under år 2022. När man har gjort
denna kan man säga hur sårbar vår nuvarande täkt är och vilka risker som finns.
Då kan man åtgärda eventuella risker som kommer fram. Denna analys skall göras
ihop med andra nämnder/förvaltningar.
Vi måste ha denna analys för att kunna ta rätt beslut om en framtida
reservvattentäkt.
Det finns grundliga utredningar gjorda som visar på eventuella framtida
reservvattentäkter i Strömstad. Dock visar dessa täkter att det finns för lite
kapacitet för Strömstad i framtiden.

Reservationer och särskilda uttalanden

Hans-Robert Hansson (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Hans-Robert Hansson med flera från Liberalerna har inkommit med en motion där
de anger att Strömstads kommun måste ha en reservvattentäkt.
Liberalerna föreslår:
● att det under denna mandatperiod genomförs en grundlig utredning, inklusive
kostnadsberäkningar, av vilka alternativ som finns för en reservvattentäkt för
Strömstads kommun
● att utredningen ska genomföras av KS som strategisk samordnande nämnd och
att alla kommunens nämnder, förvaltningar, bolag och styrelser ska involveras
● att näringslivet och allmänheten ska få yttra sig i frågan
● att förslag på hur Strömstads kommun kan få en framtida reservvattentäkt ska
presenteras för kommunfullmäktige innan denna mandatperiods slut.

Beslutsunderlag

Motion från Liberalerna 2018-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 48
Tekniska nämndens beslut 2010-10-06 § 86
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-28 § 267
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-02 § 174
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Hans-Robert Hansson (L) yrkar att motionen ska anses besvarad genom svaret
som finns under Beslutsmotivering.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hans-Robert
Hanssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Motionären
Tekniska nämnden
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
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KS/2018-0529

KF § 169

Svar på - Motion om arbete med
hedersrelaterat förtryck och våld i
Strömstads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. att bifalla motionen i den del som avser dess intention att ge barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning om hedersrelaterat våld
finns med i kompetensutvecklingsplanen.
2, att avslå motionen i den del som avser yrkande om antal timmar utbildning per
år.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal (FI) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon
yrkar
att Strömstads kommuns samtliga lärare ska få utbildning kring hedersrelaterat
förtryck
att en halvdag vartannat år ska ägnas åt kompetensutvecklingsdag för utbildning
kring hedersrelaterat förtryck, inklusive riskvärdering. Kompetensutvecklingen
gäller all fritidspersonal, elevhälsopersonal samt alla lärare i kommunen.
Bakgrunden till motionen och yrkandet är enligt Marielle Alvdals (FI) att många i
Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv
bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Familjens heder enligt dessa
begränsande normer anses vara överordnad individens frihet och kopplas särskilt
till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella beteende. Kraven på de
unga kvinnornas oskuld är en nyckelfråga, men även hbtq-personer och unga män
förtrycks genom att exempelvis utsättas för våld om de lever ut en sexualitet som
inte ingår i heteronormen eller tvingas delta i förtrycket av sina systrar.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.
Båda nämnderna anser att detta är ett viktigt och aktuellt ämne och ser positivt
på att kompetensutveckling av skolans personal sker. Kommunstyrelsen föreslår
därför att kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser dess
intention att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning
om hedersrelaterat våld finns med i kompetensutvecklingsplanen.
Kommunstyrelsen anser däremot inte att det är lämpligt att styra antalet timmar
utbildning per år. Detta bör vara upp till barn- och utbildningsnämnden att ta
ställning till utifrån övrigt en bedömning av det samlade utbildningsbehovet för
skolans personal. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att avslå
motionen i denna del.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

Beslutsunderlag

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden
Yttrande från socialnämnden
Tjänsteskrivelse 2020-09-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 287
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-02 § 189

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. att bifalla motionen i den del som avser dess intention att ge barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning om hedersrelaterat våld
finns med i kompetensutvecklingsplanen.
2, att avslå motionen i den del som avser yrkande om antal timmar utbildning per
år.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

Motionären
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Diariet
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Kommunfullmäktige
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KS/2019-0155

KF § 170

Svar på - Motion om att Strömstads kommun
börjar med sopsortering hos varje hushåll och
inom all kommunal verksamhet från Nya
Moderaterna

Kommunfullmäktiges beslut
att avslå motionen.

Beslutsmotivering

Enligt avfallsförordningen är varje hushåll skyldigt att sortera sitt hushållsavfall.
Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar idag för insamlingen
av förpackningar och tidningar. FTI:s insamlingssystem finansieras huvudsakligen
med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som
importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.
I dag sker insamlingen i huvudsak från återvinningsstationer runt om i
kommunerna av underentreprenörer till FTI. Att samla in dessa fraktioner från
varje fastighet skulle inte vara möjligt i vår kommun då framkomligheten är
begränsad ute på landsbygden och på öar. Det skulle också innebära större bilar,
fler transporter, omlastningar och fjärrtransporter. FTI:s ersätter inte alla de
omkostnaderna idag vilket skulle innebära att vissa kostnader skulle läggas på
kommunen.
För att få ett svar på vilka konsekvenser det skulle innebära ur ekonomiskt och
miljömässigt perspektiv skulle det krävas en större utredning.

Sammanfattning av ärendet

Ola Persson (M) har inkommit med en motion där han föreslår
att Strömstad kommun börjar med sopsortering hos varje hushåll
att Strömstad kommun sopsorterar inom all kommunal verksamhet.

Beslutsunderlag

Motionen
Tekniska nämndens beslut 2020-10-06 § 92
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-28 § 268
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-02 § 175

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Motionären
Tekniska nämnden
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
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KS/2019-0388

KF § 171

Svar på - Motion om Strömstad Sveriges
renaste kommun från Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut
att avslå motionen.

Beslutsmotivering

Enligt tekniska nämndens remissvar har kommunen redan en väl fungerande
renhållning. Motionens intention kommer att tas upp i arbetet med Agenda 2030.

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska
nämnden för yttrande.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
att handläggas gemensamt med ingivna motioner i samma anda.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-02 § 176
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 286
Tjänsteskrivelse 2020-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 33
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 285
Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 86
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 av gatuchef Conny Hansson
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Motionären
Tekniska nämnden
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
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KS/2019-0436

KF § 172

Svar på - Motion om hjälp till att hålla rent i
Strömstad från Centerpartiet

Kommunfullmäktiges beslut

att avslå motionen som avser att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla
strandstädningen, för att ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att
värna vår miljö, då uppdraget som det är organiserat i dag är en väl fungerande
organisation.

Beslutsmotivering

Kommunstyrelsens har enligt reglementet ansvar för hållbar utveckling och
strategiska miljöfrågor och är den förvaltning och därmed ytterst ansvarig för
frågor som rör strandstädning.
Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet planerar och utför själva
strandstädningen.
Tekniska förvaltningens återvinningscentral tar emot skräpet från
strandstädningen.

Reservationer och särskilda uttalanden

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet, se bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Motion inkommen juni 2019 med förslag kring att synliggöra och skapa intresse
för att hålla Strömstads rent. Närhet och marknadsföring om havet i centrum gör
det extra viktigt att engagera och upplysa många genom bland annat
lättillgängliga skräppåsar och installationer av insamlat skräp enligt motionen.
Förslaget är formulerat som ett uppdrag till tekniska nämnden att utveckla
strandstädningen.
Skräp på stränderna är en ett uppenbart problem för de flesta som vistas där. Det
kommer både från hav och land och består mestadels plastskräp, då plast flyter
och blåser lätt samt bryts ned långsamt.
Idag städas stränderna genom olika initiativ:
Under vår, sommar och höst städas stränderna kontinuerligt av kommunens
arbetslivsenhet, socialförvaltningen. Det har tillgång till olika fordon och en båt för
att underlätta arbetet.
Västkuststiftelsens ansvarar för projektet Ren Kust där många kommuner
inklusive Strömstad är med. Genom detta har strandstädarkartan kommit till och
de har regelbundna träffar för information och gemensamt arbete. Tack vare
denna organisation så har betydande bidrag under några år kommit från
Naturvårdsverket, dock kan de bara sökas för en säsong i taget vilket gör arbetet
svårt att planera. Bidragen söks av socialförvaltnigen och används av dem.
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Kosterhavets nationalpark städas av deras egen organisation, det är en betydande
del av kommunens kuststräcka som regelbundet städas av deras anlitade
entreprenörer, ungefär städas lika många ton skräp från stränder av
nationalparken som av kommunens egen organisation, 25-30 ton per år totalt.
Städa Sverige är en organisation som betalar lokala idrottsföreningar för att utföra
strandstädning, det sker vid ett flertal tillfällen varje år i Strömstads kommun.
Betalningen är möjlig genom sponsorer, ofta kommuner eller lokala företag. Städa
Sverige säger att vanligtvis har de fler föreningar som vill städa än vad de har
möjlighet att hitta sponsorer till.
Håll Sverige rent bedriver varje år kampanj när det gäller skräplockning. Skolor
och ungdomsorganisationer kan anmäla intresse att delta och får då utrustning
som behövs. De så kallade Skräpplockardagarna är kända inom skolvärlden.
Varje år gör Håll Sverige rent även kampanjen ”Kusträddarna” som särskilt handlar
om strandstädning, de uppmuntrar, informerar och dela ut städartiklar. Ett
platsspecifikt event hålls där allmänheten bjuds in att delta tillsammans med just
deras personal, ofta med båttur och fika. De gör detta på en plats i hela landet och
under flera år har de valt att vara i Strömstad. Kommunen har varit behjälplig men
marknadsföring och val av plats med mera. Årets event blev dock inställt på grund
av Covid-19.
Ekoparken i Strömstad, del av tekniska förvaltningen, har skräp i havet som ett
undervisningstema. Skolbesöken görs ofta i samarbete med Kosterhavets
nationalparks personal och där uppmuntras till ett praktiskt arbete i anslutning till
lektionen, ca 500 barn har deltagit under hösten 2020.
Ett företag med caféverksamhet på Koster belönar strandsstädare med kaffe.
Ett redskap, www.strandstadarkartan.se, finns nu även som app. Här vem som
helst kan sätta ut olika markeringar på platser för följande:
•det behöver städas
•där man precis själv har städat
•var man ställt säckar som man behöver hjälp att få till Återvinningscentralen
Under våren 2020 så har kommunen erbjudit allmänheten att ta med sina
närmaste föra att plocka skräp på stränderna, detta för att inte samla stora
grupper under tider av smittorisk. Handskar, påsar, vattenflaskor och lite tilltugg
har delats ut till de som vill hjälpa till och städa, detta har funnits att hämta på
ÅVC, Infocenter och stadshuset och Kosterhavets ekobod.
Ytterligare tänkbara initiativ:
Kommunen har utan tvekan ansvaret för strandstädning idag och det ansvaret i
Strömstad ligger hos socialförvaltningen i form av arbetsmarknadsenheten. Detta
är inte optimalt med tanke på att deras huvudsakliga uppdrag inte är att få bort
skräp, det är mer av en god sidoeffekt av deras uppdrag. Lämpligt är att ansvaret
ligger på tekniska förvaltningen eller kommunledningsförvaltningen som kan
avsätta tid för utveckling av uppdraget och fortsatt anlita
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

arbetsmarknadsenheten. Städning på övriga allmänna platser ansvarar tekniska
förvaltningen för.
Städa Sverige frågar ofta om kommunen vill sponsra så att fler föreningar kan
städa. Hittills har kommunen inte gjort det.
Att det finns tillgängliga påsar och information om strandstädarkartan på fler
platser än ÅVC, Infocenter och stadshuset kan vara en bra förstärkning.
Så kallade påsholkar hart tagits fram av projektet Ren Kust, detta föra att man lätt
ska få tag i påse om man är på stranden och får lust att göra en insats. De finns på
sju platser i kommunen (enbart öar, ofta mindre tillgängliga) och kan utökas
genom inköp av fler. Skyltar med Q-kod för att ladda ner strandstädarkartan har
beställts och ska komma upp på lämpliga ställen.

Beslutsunderlag

Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Tekniska nämndens beslut 2019-12-09 § 100
Tjänsteskrivelse 2019-11-14 av gatuchef Conny Hansson
Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg Terése Lomgård
Information inhämtad från arbetsmarknadsenheten, Västkuststiftelsen, Städa
Sverige, Kosterhavets nationalpark, Håll Sverige rent samt 15 kap §26 Miljöbalken.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-04 § 277
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-02 § 177

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att avslå motionen som avser att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla
strandstädningen, för att ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att
värna vår miljö, då uppdraget som det är organiserat i dag är en väl fungerande
organisation.

Förslag till beslut under sammanträdet

Hans-Inge Sältenberg (C) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionens
intentioner och uppdrar till Tekniska nämnden att utifrån intentionerna i
motionen utveckla strandstädningen genom att ytterligare engagera
kommuninvånarna.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hans-Inge
Sältenbergs förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Motionären
Tekniska nämnden
Diariet
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Bilaga

Reservation
Kommunfullmäktige 2020-12-17
Angående Ärende 16 och avslagsbeslut på motion - Hjälp till att hålla rent
i Strömstad- 60 000 strandstädare!
Centerpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktige beslut att avslå
motionen.
Majoriteten hänvisar i avslagsbeslutet att det finns en fungerande
organisation för strandstädning och att förslag att ge tekniska förvaltningen
i uppdrag att engagera våra kommuninvånare är felformulerat då ansvaret
för strandstädning åligger socialnämnden. Återigen väljer de styrande
partierna att raljera bort miljöfrågor, använder sig av bokstavstolkning
istället för att aktivt agera framåt i miljöfrågor och enligt motionens
intentioner engagera kommuninvånare i ett gemensamt miljöarbete.
Socialnämnden har inte ansvar för avfallsfrågor och precis som en del av en
tjänsteskrivelse anger så är det arbetsmarknadsenhetens organisation som
är placerad under socialförvaltningen och inte ansvaret för avfallsfrågor
inom Strömstads kommun. Den tjänsteskrivelse som anger positiva
möjligheter, som svar på motionen, för att engagera kommuninvånare i
kommunens miljöfrågor väljer de styrande att bortse ifrån.
Dag som ovan
För Centerpartiet
Hans-Inge Sältenberg, Elisabeth Johansson, Anna-Lena Carlsson
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Centerpartiet
Strömstad
Justeringsreservation

Som vald justerare av kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2020 har jag valt
att lägga en justeringsreservation.
Under kommunfullmäktigemötet den 17 december lyfte jag en, vad jag tyckte, ordningsfråga
som gällde fullmäktiges ledamöter väl och ve.
Då flera personer i fullmäktige är inom de riskgrupper som presenterats gällde frågan när en
digital lösning kommer, och det faktum att mötet genomfördes trots att nya
rekommendation om max åtta personer börjat gälla fyra dagar innan.
Dessutom hade flera ledamöter veckan innan utsatts för smittorisk, vilket medförde att flera
stannande hemma i egenvald karantän, och andra av dessa ledamöter valde att vara på plats
på mötet.
Jag lyfte min ordningsfråga direkt efter uppropet och fick då besked av ordförande att den
skulle lyftas senare. Efter punkt 16 ville ordförande avsluta mötet men jag lyfte återigen min
fråga innan klubban slogs i bordet. När jag ställt min fråga fick jag den besvarad av vice
ordförande i kommunfullmäktige, Mats Granberg.
När det var dags för justering såg jag att min ordningsfråga inte fanns med i protokollet, och
den hade också klippts bort från webbsändningen.
Kommunfullmäktiges ordförande och jag hade skilda åsikter av hur denna punkt skulle
hanteras. Jag ansåg att frågan skulle finnas med och ordförande ansåg att mötet var
avslutat. Det gjorde att jag valde att inte justera protokollet vid justeringssammanträdet.
Den 23 december skickade jag ett mejl till ordförande som svar på att han dagen innan
ringde mig och talade om att det skulle bli en vägran att genomföra mitt uppdrag. I detta
mejl till samtliga ledamöter i presidiet för kommunfullmäktige fanns en önskan att allt som
avhandlades på KF skulle kunna gå att se på kommunens webbsändning. Dessutom att jag
inom de 14 dagarna runnit ut, skulle justera protokollet.
Jag anser att kommunfullmäktiges sammanträden ska vara öppna och transparenta, och att
då klippa bort delar av det som händer i plenum väcker bara fler frågor. Det är extra viktigt
nu när inga fysiska åhörare tillåts på plats under mötet.

