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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Datum: Torsdag 2022-03-24 
Tid: 18.00 
Plats: Aulan, Strömstads gymnasium 

Program 
Sammanträdets öppnande 
Upprop 
Val av justerare 
Tidpunkt för justering torsdagen den 31 mars 2022 kl 15.00 

Ärenden 

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande 

1 Avsägelser och val 

2 Inkomna medborgarförslag  

3 Information från VD Tobias Kristiansson 

4 Inkomna motioner 

5 Frågor 

6 Revidering socialnämndens taxa 2022 KS/2022-0138 

7 Överföring investeringsbudget 2021-2022 KS/2022-0051 

8 Redovisning av lokalt partistöd 2020 KS/2020-0641 

9 Utbetalning partistöd 2022 KS/2022-0151 

10 Svar på - Motion om 6 timmars arbetsdag från 
Vänsterpartiet 

KS/2018-0203 

11 Svar på - Motion om 6 timmars arbetsdag från 
Feministiskt initiativ 

KS/2018-0584 

12 Svar på - Motion om att anställa en 
jämställdhetsstrateg från Marielle Alvdal, 
Feministiskt Initiativ 

KS/2020-0119 

13 Svar på - Motion om jämställdhetsintergrering 
från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ 

KS/2020-0120 

14 Svar på - Motion om ny väg till 
Beatebergsgården från Liberalerna 

KS/2020-0361 

15 Svar på - Motion om cykelplan utanför tätort 
från Bengt Bivrin, Miljöpartiet 

KS/2020-0480 

16 Svar på - Motion om iordningställande av Slipen 
från Liberalerna 

KS/2020-0623 
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Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande 

17 Svar på - Motion om tillsättande av en 
demokratigrupp för kvalitetssäkring av 
demokratin från Vänsterpartiet 

KS/2021-0272  

18 Svar på - Medborgarförslag om ändring av taxan 
för trygghetslarm 

KS/2021-0403  

19 Anmälningsärenden   
  

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), 2:e vice ordförande 
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) 
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 (-) 
Eugenia Eriksson (SD) 
Gunnel Nordberg Carlsson (SD) 
Linda Nordin (FI) 
Joar Alvdal (FI) 
Sandra Andersson (L) 
Claes Nabrink (L) 



Avsägelser och val 
1. Avsägelse som ersättare i Socialnämnden samt som ersättare i Folkhälsorådet från Birgitta

Laugmo (L)
2. Avsägelse som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden från Erling Karlsson (L)
3. Avsägelse som ledamot i arvodesberedningen från Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt (MP)

Ärende
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KS/2021-0621 

KF § 18 Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera medborgarförslaget nr 1 till Socialnämnden för beredning och 
beslut. 

att remittera medborgarförslag nr 2 till Tekniska nämnden för beredning och 
beslut

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna medborgarförslag:

1. Medborgarförslag om transporttjänst på Sydkoster, KS/2021-0621
2. Medborgarförslag om att göra om området vid Myrängsvägen till en äng för 

att främja den biologiska mångfalden, KS/2022-0211

Ärende
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STRÖMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2021 -.12- 1 71 

Dnr .�/&tij,::J!.t?.�C. .. .
Handl.nr ............................ .

MEDBORGARFÖRSLAG 

På Nordkoster bedrivs sedan några år en "transporttjänst" som betjänar äldre och 
rörelsehindrade personer. Tjänsten är uppskattad och kostnad för el-bil delas mellan
kommunen och Nordkosters Fiskehamnsförening enligt ett ingånget avtal.

Behovet av transporttjänst finns även på Sydkoster ( och är större då antalet personer
här är större). Vi är många som skulle uppskatta denna service.

Mitt förslag är att kommunen tar initiativ till att starta transporttjänst på Sydkoster
liknande den på Nord. Samverkan kan även här ske med någon hamnförening eller
kanske med Kasters Framtid.

Sydkoster 10 december 2021

�-� �PP-<M C
Inga R. Raffone =: \1\ '-,/ . '-"'--

ulhaug01
Överstruket



STROMSTADS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -03- 1 6

Dnr .�J/..��d.t::.Q.l//... ... . 
Handl.nr ............................ . Strömstad den 8 mars 2022 

Strömstads Kommun 

Medborgarförslag 

Beträffande planen mellan järnvägen och början av 
Myrä ngsvägen: 

Detta område, som såvitt jag vet, är klassat som grönområde 
är bevuxet med gräs och där finns också en bit asfalt. Där 
finns också ett fotbollsmål sedan tidigare. Området klipps en 
gång om året oftast innan midsommar. 

Mitt förslag är att man tar bort de hårdgjorda ytorna och 
målet samt vidtar åtgärder för att göra detta till en stor äng. 
Detta för att främja livet för bin och andra insekter och för att 
öka den biologiska mångfalden. 

Med vänlig hälsning 

!::ge��� 
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KF § Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motion 1 och 3-5 till Barn- och utbildningsnämnden för beredning 
och förslag till beslut 

att remittera motion 2 till Strömstadsbyggen för beredning och förslag till beslut 

att remittera motion 6 och 10 till Kommunstyrelsen för beredning och förslag till 
beslut 

att remittera motion 7 till Socialnämnden för beredning och förslag till beslut 

att remittera motion 8 till Miljö- och byggnämnden för beredning och förslag till 
beslut 

att remittera motion 9 och 11-12 till Tekniska nämnden för beredning och förslag 
till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om frukost i skolan från Feministiskt Initiativ, KS/2022-0096
2. Motion om bostadsförsörjningen i kommunen från Centerpartiet,

KS/2022-0123
3. Motion om tryggare skola från Feministiskt Initiativ, KS/2022-0130
4. Motion om att införa tvåpedagogssystem i Strömstads skolor från

Feministiskt Initiativ, KS/2022-0131
5. Motion om gratis mensskydd i Strömstads skolor från Feministiskt

Initiativ, KS/2022-0132
6. Motion om Näringslivsstrategi 2032 från Miljöpartiet, KS/2022-0140
7. Motion om digital utbildning för äldre från Rose-Marie Fagerberg,

Kristdemokraterna, KS/2022-0141
8. Motion om att undanröja planhinder för solceller från Miljöpartiet,

KS/2022-0144
9. Motion om att möjliggöra för laddning av elbilar via lyktstolpar från

Centerpartiet, KS/2022-0168
10. Motion om att energieffektivisera kommunens fastighetsbestånd från

Moderaterna, KS/2022-0171
11. Motion om att tillskapa grönområde/trädgård vid sjukhusfastigheten Pilen

5, med läge mot havet, från Centerpartiet, KS/2022-0196
12. Motion om solcellsparker i Skee från Vänsterpartiet, KS/2022-0198

Ärende 
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Motion till Kommunfullmäktige

Datum: 2022-01-15

Partinamn: Feministiskt initiativ Strömstad

Ledamotens namn: Marielle Alvdal

Servera frukost i Strömstads skolor

Motivering till motionen

Det finns stora ekonomiska klyftor i Sverige och i Strömstad som har fördjupats under

coronapandemin. Arbetslösheten har ökat vilket lett till att många föräldrar har förlorat sina jobb och

därmed sina ekonomiska marginaler. Det finns barn i kommunen som av olika anledningar inte får

tillräckligt med mat hemma; familjer hos vilka det händer att det inte finns något i kylskåpet att äta.

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Ett sätt att jämna ut startfältet för barn och unga är via

måltidsverksamheten.

En stor Cambridge-studie med 5000 elever visar att det är mer än dubbelt så vanligt att

mellanstadieelever som äter frukost presterar över genomsnittet i skolan1. En annan studie från USA

visade att elever som äter frukost i skolan presterar bättre, blir lugnare och skolkar mindre - samtidigt

som mobbningen och användandet av alkohol och droger minskar2. I Botkyrka kommun införde man

skolfrukost på lektionstid vilket ledde till lugnare klassrum och mer koncentrerade elever3.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

1. Att barn- och utbildningsnämnden får i uppgift att införa frukost i en utvald
grundskola som pilotprojekt

2. Att projektet utvärderas.
3. Att man, om projektet visar på goda resultat, tar ställning till att införa frukost i

samtliga grundskolor i Strömstad.

Undertecknat

Marielle Alvdal, kommunfullmäktigeledamot, för Feministiskt initiativ Strömstad

3https://www.dn.se/sthlm/skolfrukost-gav-mer-koncentrerade-elever-kommunalrad-vill-gora-insatsen-p
ermanent/

2https://www.lararen.se/grundskollararen/forskning/frukost-gor-elever-smartare-och-lugnare,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3576085

1https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/association-between-breakfast-
consumption-and-educational-outcomes-in-911yearold-children/8174B87D235C67D22C0913F66E1E
D6B4,

https://www.dn.se/sthlm/skolfrukost-gav-mer-koncentrerade-elever-kommunalrad-vill-gora-insatsen-permanent/
https://www.dn.se/sthlm/skolfrukost-gav-mer-koncentrerade-elever-kommunalrad-vill-gora-insatsen-permanent/
https://www.lararen.se/grundskollararen/forskning/frukost-gor-elever-smartare-och-lugnare
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3576085
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/association-between-breakfast-consumption-and-educational-outcomes-in-911yearold-children/8174B87D235C67D22C0913F66E1ED6B4
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/association-between-breakfast-consumption-and-educational-outcomes-in-911yearold-children/8174B87D235C67D22C0913F66E1ED6B4
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/association-between-breakfast-consumption-and-educational-outcomes-in-911yearold-children/8174B87D235C67D22C0913F66E1ED6B4
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Dnr .. t:J/~.:: .. Q.J.~3. 
Handl.nr ......... 1. ................. . 

Centerpartiet 
STRÖMSTAD 

20220126 

Motion 

Till Kommunfullmäktige 

Strömstadsbyggen en aktiv samhällsbyggare 

En avgörande nyckel för en välmående och expansiv kommun är attraktiva bostäder med 

blandade upplåtelseformer. Efterfrågan på bostäder med ägande- eller bostadsrätt möts 

naturligt av marknaden. Byggandet av hyresrätter medför å andra sidan betydligt längre 

tidshorisont för avkastning av investerat kapital. Just vad gäller hyresrätter har därför 

Allmännyttan en mycket betydande roll. 

I centrala Strömstad produceras för närvarande hyresrätter för att möta en uppenbar 

efterfrågan. Den närmaste framtiden kommer att utvisa huruvida dessa tillskottet kommer 

att fylla behovet i centralorten för ett antal år. 

Vårt allmännyttiga bostadsaktiebolag AB Strömstadsbyggen har ett alldeles speciellt ansvar 

att tillgodose bostadsbehovet i hela kommunen . Den s k All bolagen (lag om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag) trädde i kraft år 2011. Av lagen framgår att det övergripande 

syftet med ett allmännyttigt bostadsaktiebolag är att främja bostadsförsörjningen i 

kommunen. Den kan sägas betona två nyckelord: "Samhällsansvar" samt" Affärsmässiga 

principer", men säger också att" Affärsmässiga principer är inget hinder för samhällsansvar" 

(enligt Sveriges Allmännyttas beskrivning av Allbolagen). 

Till kommunens vision 2030 finns två långsiktiga mål kopplade: 

Tillväxtmålet om 15 000 invånare, samt miljömålet en fossiloberoende kommun . 
Strömstadsbyggen är en mycket viktig aktör för uppnående av båda dessa mål. Till bolagets 

samhällsansvar hör också att ansvara för bostadsbebyggelse i hela kommunen . Historiskt kan 

vi nog konstatera att hyreslägenheter för åretruntboende aldrig hade kommit till stånd vare 

sig i Näsinge, Tjärnö, Rossö eller Kaster, om Strömstadsbyggen inte hade tagit det ansvaret. 

För att underlätta för Strömstadsbyggen att även framgent bidra med hyresrätter i hela 

kommunen bör tex samma möjligheter som nu privata aktörer fått möjligheter till på 

Filjestad också ges bostadsbolaget. Motsvarande upplägg finns också exempel på från andra 

kommuner, att bebygga eller sälja del av ett markområde för bostadsrätter eller villor, för att 

ekonomisera ett projekt. 

Den pandemi vi nu levt med under mer än två år har tydligt visat på angelägenheten av ett 

breddat näringsliv i Strömstad. Exempel från närliggande kommuner visar att större 

etableringar, på relativt kort tidshorisont kan innebära ganska betydande nya 

personalresurser och därmed bostäder. 
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Centerpartiet 
STRÖMSTA D 

I sådana fall är det av stor betydelse att bland annat detaljplaner och projektering har 

förberetts för att snabbt kunna möta en event.uellt uppkommen efterfrågan på bostäder. 

Allmännyttan har där en mycket viktig roll. 

Det behöver klargöras om Strömstadsbyggen förfogar över erforderliga verktyg eller om 

ytterligare verktyg behövs för att kunna vara den handlingskraftiga aktör för 

bostadsförsörjningen i hela kommunen som uppdraget innebär. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås Strömstads kommunfullmäktige besluta: 

• att en översyn av ägardirektiv för AB Strömstadsbyggen genomförs, för att värdera 

vilka direktiv och avkastningskrav som optimalt medverkar till att bolaget har 

förutsättningar att vara aktiv part i utvecklingen av Strömstad. 

• att en översyn av bolagsordning för AB Strömstadsbyggen genomförs, av samma skäl 

som ovan. 

• att föreslagen översyn beaktar AB Strömstadsbyggens förutsättningar som en resurs 

för bostadsförsörjning i hela kommunen. 

• att i översynsarbetet inhämta relevant information från Sveriges Allmännytta, samt 

• att dessutom eftersöka "goda exempel" från andra allmännyttiga bostadsaktiebolag i 

landet, för att kunna dra nytta av andras erfarenheter. 

C.~ ... ~ 
Tore Lomgård { c ) Hans-Inge Sältenberg { c) 



Motion till Kommunfullmäktige

Datum: 2022-01-15

Partinamn: Feministiskt initiativ Strömstad

Ledamotens namn: Marielle Alvdal

Tryggare skola

Motivering till motionen

Skolans uppgift är att främja utveckling och lärande, men även att förmedla viktiga värderingar; som

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet

mellan kvinnor och män samt solidaritet.

Men skolan kan också vara en otrygg plats med hat, hot, rasism, sexuella trakasserier, kränkningar

och andra typer av brott. En stor del av uppväxten spenderas på skolan. Vi vuxna skulle genast

förkasta en arbetsplats där vi utsattes för kränkningar; det vore otänkbart för oss att acceptera att en

kollega kastade glåpord efter oss eller drog oss i håret - ärekränkning och misshandel. Ändå är den

här typen av kränkningar - brott - vardag för många barn. 48 % av 15-åringarna i Sverige har utsatts

för brott de senaste 12 månaderna.1 Konsekvenser av elevers utsatthet är ökad psykisk ohälsa,

undvikande beteenden, sömnproblem, försämrad inlärningsförmåga, minskad trygghet och ökad risk

för skolattacker.2

Det har förekommit incidenter även i Strömstads skolor, med hot som berör både lärare och elever.

Enligt skollagen ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever har en skolmiljö som

präglas av trygghet och studiero. Skolan har en skyldighet att motverka kränkande behandling av

barn och elever. Om barn kränks har vi inte fullgjort vårt uppdrag.

Vi måste inte uppfinna hjulet på nytt i Strömstad. Stiftelsen Tryggare Sverige har utvecklat verktyget

“Tryggare Skola” i samarbete med Länsstyrelsen Blekinge3. Arbetssättet har sin utgångspunkt i

barnkonventionen och elever involveras i processen. Utgångspunkten är att skolor kan ha olika

problembild och att trygghetsskapande åtgärder skräddarsys för varje skola, målinriktat och

systematiskt. Bland annat utförs trygghetsbesiktningar vid olika tillfällen under dygnet och intervjuer

med elever och personal genomförs för att upptäcka otrygga miljöer och tidpunkter. Man försöker

kompensera detta genom exempelvis ökad vuxennärvaro, naturliga mötesplatser mellan vuxna och

elever, bättre möblering och belysning, konst, grönska, bra utformade duschrum, alternativa vägar,

planering av raster och lektioner. Det ska finnas enkla trivselregler som elever är med och utvecklar,

3https://www.lansstyrelsen.se/download/18.3247b37e175c8614edb2d9a/1605692156508/Tryggare%20Skola
%20version%201%202020%20(002).pdf

2https://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen-tryggare-sverige/documents/trygghet-i-skolan-kortskrift-409510

1https://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen-tryggare-sverige/documents/trygghet-i-skolan-kortskrift-409510

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.3247b37e175c8614edb2d9a/1605692156508/Tryggare%20Skola%20version%201%202020%20(002).pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.3247b37e175c8614edb2d9a/1605692156508/Tryggare%20Skola%20version%201%202020%20(002).pdf
https://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen-tryggare-sverige/documents/trygghet-i-skolan-kortskrift-409510
https://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen-tryggare-sverige/documents/trygghet-i-skolan-kortskrift-409510


med tillhörande konsekvenstrappa framtagen av elever och personal med samsyn så att alla vuxna

gör likadant om reglerna bryts.

Skadegörelse ska åtgärdas snabbt eftersom en välvårdad miljö minskar klotter och skadegörelse,

samt gör omgivningen tryggare. Det ska finnas tillräckligt många rastvärdar, även exempelvis direkt

efter skoltid. Information om hur skolan arbetar förebyggande och hur trasiga objekt kan felanmälas

ökar även elevernas medinflytande. Skolan ska förmedla korrekt och transparent information snabbt

när något inträffar, för att minska desinformation och öka tryggheten. Utvärderingen visar att detta

är ett tydligt och strukturerat arbetssätt för att jobba med trygghet och säkerhet i skolmiljön och

arbetssättet fått positiv feedback från samtliga skolor där projektet genomförts.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

1. Att arbetssättet “Tryggare skola” tillämpas, helt eller delvis utifrån behov, i samtliga
skolor i Strömstads kommun.

2. Att arbetssättet “Tryggare skola” införs i en eller två utvalda grundskolor som
pilotprojekt - exempelvis Skee skola och Strömstiernaskolan.

3. Att projektet i punkt 2 utvärderas.
4. Att man, om projektet i punkt 2 visar på goda resultat, tar ställning till att införa

“Tryggare skola” i samtliga grundskolor i Strömstad.

Undertecknat

Marielle Alvdal, kommunfullmäktigeledamot, för Feministiskt initiativ Strömstad



Motion till Kommunfullmäktige

Datum: 2022-01-15

Partinamn: Feministiskt initiativ Strömstad

Ledamotens namn: Marielle Alvdal

Inför tvåpedagogssystem i Strömstads skolor

Motivering till motionen

Tvålärarsystem - tvåpedagogssystem - har testats på olika håll runt om i landet. Detta innebär att två
lärare arbetar tillsammans, samtidigt, i och utanför klassrummet. Planeringen sker tillsammans och
under lektionen kan en lärare instruera och den andra observera. Vid behov kan klassen delas på två.

Fördelarna med tvålärarsystemet är att lärarna som provat anger att det ger en lugnare miljö för alla,
det effektiviserar undervisningen, arbetsbelastningen minskar och det har visat sig vara utvecklande
för både lärare och elever. Risken för utbrändhet har stora möjligheter att minska, liksom
vikariebehovet. I Södertälje, strax söder om Stockholm, har systemet testats på tre skolor med stor
framgång1.

Med ett tvåpedagogssystem får man mer rättvisa och korrekta bedömningar och betygsättningar, då
lärarna får en chans att hjälpa och ge feedback till varandra. Lärarna får inspiration, kan lära av och
tipsa varandra - en unik möjlighet till fortsatt lärande i vuxen ålder som är få yrkesgrupper förunnat.
Barnen får uppleva olika lärstilar. Dessutom ökar möjligheterna att individualisera undervisningen
markant, både för elever i behov av särskilt stöd och elever som behöver extra utmaningar. Vid
korttidsfrånvaro kan den ena läraren tillfälligt (!) ta över undervisningen själv, så att denna kan fortgå
enligt planeringen.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

1. Att berörda förvaltningar utreder kostnaden för att införa tvåpedagogssystem i
Strömstads skolor.

2. Att tvåpedagogssystem införs i samtliga klasser i Strömstads kommun, utom där
elevantalet inte motiverar bemanningen.

3. Att man tar fram ett riktmärke för lämpligt antal elever per lärare på olika nivåer.
4. Att införandet av tvåpedagogssystem startar i de grupper där antalet elever per

lärare är högt.

Undertecknat

Marielle Alvdal, kommunfullmäktigeledamot, för Feministiskt initiativ Strömstad

1 https://skolvarlden.se/artiklar/tvalararsystem-dubbelt-sa-bra



Motion till Kommunfullmäktige

Datum: 2022-01-15

Partinamn: Feministiskt initiativ Strömstad

Ledamotens namn: Marielle Alvdal

Gratis mensskydd i Strömstads skolor

Motivering till motionen

Mensskydd är en nödvändighet som ungefär hälften av befolkning behöver under stora delar av livet
för en fungerande vardag. En kvinna lägger ungefär 100-150 kr/månad på mensskydd, dvs ca 1500
kr/år. Med menstruationer i ca 40 år innebär det omkring 60.000 kr per livstid för kvinnor - en
kostnad som män slipper. Då har vi inte räknat med kostnader för värktabletter, p-piller och andra
sätt att hantera menssmärtor.

Vissa skolor erbjuder gratis mensskydd hos skolsköterskor, men tabun och skamkänslor gör att många
barn upplever det obekvämt att ställa frågor om mens, köpa eller låna mensskydd. Vissa går med
samma skydd längre än rekommenderat eller tvingas till nödlösningar såsom att använda toapapper,
vilket skapar oro för hälsan och stress för att blöda igenom. Vissa väljer att stanna hemma från skolan
eller att inte gå på aktiviteter och mensen blir på så sätt något som begränsar framförallt flickor och
kvinnors liv. Vissa avstår idrott eller simning/bad för att de saknar för ändamålet adekvat skydd.

Numera finns flera alternativa typer av mensskydd; bindor, tamponger och menskoppar. Skottland
har som första land redan 2020 (enhälligt) röstat igenom gratis mensskydd till alla kvinnor i landet1.
England och Nya Zeeland har lagstiftat om gratis mensskydd i skolan2. 2021 blev Smedjebacken den
första kommunen i Sverige som erbjuder kostnadsfria mensskydd till alla anställda som ett led i deras
arbete för ökad jämställdhet3. Från och med vårterminen 2022 kommer det att finnas automater
med gratis mensskydd i lokaler med skolverksamhet i Hagfors kommun4, som en del i ett arbete med
att normalisera och bryta stigman kring mens.

I en resolution från FN:s råd för mänskliga rättigheter sammanfattas att alla som har mens måste ha
tillgång till mensskydd samt kunskap om kroppen5. Mens ska inte begränsa unga människors liv.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

1. Att berörda nämnder utreder om Strömstads kommun kan erbjuda elever i
grundskolan kostnadsfri utdelning av mensskydd.

Undertecknat

5https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Ep65EP/skolan-maste-bli-battre-pa-att-utbilda-om-mens

4https://www.hagfors.se/arkiv/nyheter/2021-12-01-snart-erbjuder-vi-gratis-mensskydd-till-elever.html

3https://www.smedjebacken.se/kommun-och-politik/alla-nyheter/nyheter/2021-09-01-nu-finns-gratis-menssky
dd-pa-vara-toaletter.html

2https://svenska.yle.fi/a/7-10000735

1https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-blir-skottland-forst-i-varlden-med-gratis-mensskydd

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Ep65EP/skolan-maste-bli-battre-pa-att-utbilda-om-mens
https://www.hagfors.se/arkiv/nyheter/2021-12-01-snart-erbjuder-vi-gratis-mensskydd-till-elever.html
https://www.smedjebacken.se/kommun-och-politik/alla-nyheter/nyheter/2021-09-01-nu-finns-gratis-mensskydd-pa-vara-toaletter.html
https://www.smedjebacken.se/kommun-och-politik/alla-nyheter/nyheter/2021-09-01-nu-finns-gratis-mensskydd-pa-vara-toaletter.html
https://svenska.yle.fi/a/7-10000735
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-blir-skottland-forst-i-varlden-med-gratis-mensskydd


Marielle Alvdal, kommunfullmäktigeledamot, för Feministiskt initiativ Strömstad







Digital utbildning för äldre! 

 

Det svenska samhället digitaliseras i snabbt tempo, vilket är en positiv utveckling. Men denna 

omvandling medför också problem. Ett av dessa problem är det utanförskap som blivit följden 

för många i den äldre generationen. I dag uppskattas att närmare 10 procent av befolkningen är 

“nedkopplad” och att långt fler har problem med att använda den digitala tekniken. Tysta, 

osedda och vilse i den digitala världen. De allra flesta är över 65 år. 

 Ett exempel är civilingenjör 91 årige Nils Bronner i Hässelby som är kritisk till sin nyinköpta 

smartphones gränssnitt. Det är ofta rörigt och ologiskt tycker han. I ett samhälle där såväl 

tillgången till bankkontor som möjligheten att betala kontant begränsats, är de som känner sig 

digitalt vilsna fler än man kan tro. I en svensk studie från 2018 som Linda Reneland-Forsman, 

docent i pedagogik vid Linneuniversitetet gjorde, berättar 18 djupintervjuade pensionärer om 

hur utanförskapet blir en stor del av vardagen. Att de ofta väljer bort exempelvis tåg- eller 

bussresor på grund av digitalisering, eftersom det inte går att betala kontant och en digital biljett 

kräver både bankkort och smartphone. 

Återkommande i berättelser är allt från att inte lyckas få igång en digital tv-box till att sluta skicka 

korsordslösningar från dagstidningen eftersom det inte längre går via post, utan bara via en 

app.Digitalisering har skapat ett nytt beroende, som har flyttat hela ansvaret till individen. 

Forskning visar att digitala tjänster kan vara en väg ut ur ensamhet och depression. Därför 

föreslår jag att Strömstads kommun anordnar kurser som kan inspirera äldre att lära sig hur 

tekniken kan underlätta i vardagen. 

 

 

Rose-Marie Fagerberg KD



MOTION 

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÖMSTAD 

miljöpartiet de gröna Q 
Bengt Bivrin 
2022-02-01 

UNDANRÖJA PLANHINDER FÖR SOLCELLER 
Intresset för solceller har fullkomligt exploderat. Det är ett bra sätt att skapa förnyelsebar energi 
och samtidigt sänka sina elkostnader. Tyvärr har flera av våra detaljplaner en bestämmelse som 

gör det besvärligare och dyrare att installera solceller på taket. Det handlar om att planen 
föreskriver att taken ska vara beklädda med rött taktegel. 

Det innebär att det är planstridigt att sätta upp solceller., om planen anger att det ska vara belagt 
med rött taktegel. Det finns nu rättsfall som klargör detta. Det innebär att du får avslag om du 
söker bygglov och riskerar att få ta bort dem om du inte söker och blir utsatt för tillsyn. I 
planområden där denna bestämmelse inte finns behöver du inte söka bygglov, så du kan göra fel 

utan att ha uppsåt. Den som går i solcellstankar pratar ofta med någon som redan satt upp och då 

fått besked om att inget bygglov behövs. 

Det här är en negativ bieffekt som inte var tanken när bestämmelsen om rött taktegel skrevs in i 

detaljplanen. I alla nya planer som vi nu tar fram bör vi klargöra att solceller får sättas upp på 
taken. Men vi bör göra motsvarande ändringar även i äldre planer, om det är praktiskt möjligt och 
kan ske till en riml ig kostnad. 

Ett första steg är att ta reda på just det. 

Miljöpartiet de gröna yrkar 

att planavdelningen ges i uppdrag att inventera vilka planer som förhindrar solceller och 
beräkna kostnaden för att göra en enkel planändring för att möjliggöra solcellsutbyggnad 

på taken i planområdet. 

Strömstad den 2 februari 2022 

~J~ 
Bengt Un 

MIUÖPARTIET DE GRÖNA I STRÖMSTAD Sidan 1 av 1 



STROMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

20220217 2022 -01- 1 7 

Till Kommunfullmäktige 
Dnr .K-f./~9.-!:-.{ .. --:.äl.6..f... 
Handl.nr ............................ . 

Motion 

Ladda elbilen i lyktstolpen 
Vid årsskiftet så möjliggjordes det äntligen i Sverige så att man lagligt kan utnyttja 
lyktstolpar till att ladda elbilar. Detta är något som använts i andra länder under flera 
år men inte kunnat användas i Sverige på grund av lagtekniska besvär. Men nu finns 
chansen för att Strömstad ska kunna bli först i Sverige att erbjuda våra invånare och 
turister denna möjlighet. 

Det finns många fördelar med att utnyttja lyktstolpar för att ladda elbilar. I centrum 
har vi svårt med att hitta ytor för parkering. Kan vi samnyttja fler platser och inte bara 
dedikera platser till elbilsladdare och elbilar så kommer det göra tillgängligheten 
bättre både för elbilar och bilar med andra drivmedel. Nattetid kan de som bor i 
central lägenhet ladda sina bilar utan att stora investeringar behöver göras av 
bostadsbolag och föreningar. Det är också bra om vi kan utnyttja befintlig 
infrastruktur och material i cirkulär anda istället för att lägga naturresurser och 
pengar på att göra allt helt nytt. Vi måste även tänka nytt för att öka 
attraktionskraften till centrum nu efter pandemin och få ordentlig snurr på det 
centrumnära näringslivet. Till sist så är det ekonomiskt fördelaktigt då 
investeringskostnaden inte blir så stor som nya elbilsladdare och ny infrastruktur. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås Strömstads kommunfullmäktige 
besluta 

- att snarast möjligt möjliggöra för laddning av elbilar via kommunens 
lyktstolpar i centrum. 

- att i nästa steg även utanför centrum skapa laddmöjligheter i lyktstolpar. Till 
exempel i Skee utanför Lionshov och skola. 

Q & - .... ,,-------
Andreas Hansson (C) 

\\ ~_enterpartiet 
STROMSTAD 



2022-02-21 
 
Till Kommunfullmäktige  
 

Motion 

Energieffektivisera kommunens fastighetsbestånd 

Elektrifieringen är nyckeln till klimatomställningen och ett minskat klimatavtryck. Därför 
krävs det mer ren el samtidigt som behovet av elektricitet ökar med fler elbilar, samtidigt 
som elpriserna skjuter i höjden. Detta ställer höga krav på en effektiv energiförbrukning 
(kWh per kvadratmeter).  Kommunkoncernen behöver kartlägga och göra en handlingsplan 
för det kommunalägda fastighetsbeståndet. För Strömstads kommun så skulle detta 
innebära att man: 
 

- Spara pengar. 
- Får ett lägre klimatavtryck. 
- Lättare uppnår miljömålen i Agenda 2030.  

 
Att sänka energiförbrukningen i fastigheter är definierat som den största åtgärden för 
klimatet i Sverige.1   
 
Fördjupande information: 
År 2009 köpte Strömstad kommun totalt 19 380 Mwh vilket kostade kommunen år 2009 
nästan 25 200 000kr. Kommunen har gjort åtgärder sedan dess men om vi leker med tanken 
att kommunen årligen betalar 20 000 000kr i el samt att man skulle kunna 
energieffektivisera med i bästa fall totalt 10% fram till 2030. Då skulle man efter 2030 kunna 
spara 2 000 000/år i utgifter för el utan att vi tagit höjd för ett ökat elpris. Dessutom så ger 
den besparingen kommunen ett lägre klimatavtryck samtidigt som det minskar 
energiförlusterna i vårt lokala elnät2. 
 
Det är ett realistiskt mål om man t.ex. på hyresfastigheter väljer att installera solceller givet 
visa förutsättningar.3 
 
Per i dag så har man ca 12 års nedbetalningstid på en solcellsanläggning och en teknisk 
livslängt på ca 35 år. Det skulle kunna innebära en total besparing på ca 46 000 000kr över 
solcellernas livslängd exkluderat inflation, degradering av solceller och eventuellt underhåll. 
 
Det skulle kunna innebära att man inte behöver höja hyran i hyresrätter samt pengar sparat i 
resterande bestånd.  
 
Det finns även smart styrning av värme, bytte av fönster samt många fler åtgärder för att 
energieffektivisera. 

                                                        
1 Energieffektivisering av flerbostadshus: En studie av det befintliga bostadsbeståndet 
Emma hedman et al KTH 2016 
2 Framtidens elnät 
Hur elbilar och solceller påverkar på det lokala elnätet Zaw San Laphai et al Karlstads universitet 2015 
3 Incitament för montering av solceller på två olika  
bostadsfastigheter Elias Engholm et al KTH 2020 
 



2022-02-21 
 
Till Kommunfullmäktige  
 
 
Väl investerade pengar för oss och kommande generationer! 
 
Moderaterna föreslår:  
  
att: Man koncernövergripande tar fram en handlingsplan och tidsplan för 
energieffektivisering av hela fastighetsbeståndet   
  
att: I handlingsplanen kartlägga när t.ex. tak skall bytas och planera för att installera solceller 
i samband med takbytte eller på tak som är nyligen bytta.  
 
att: Sätta av pengar till en person med rätt kompetens för att bereda handlingsplanen 
 
att: Se till att det sätts av pengar till den investering som föreslås av handlingsplanen 
 
att: Solcellsanläggningar skall övervägas i samtliga kommande detaljplaner 
 
att: Inga av kommunens fastigheter skall ha elektricitet som primär uppvärmningskälla efter 
2023 

  
 
 
För Moderaterna  
 
Marie E Kristiansen  Jörgen Molin  Dag Wersén 
Bengt Göran Bergstrand Lars Erik Kristiansen Ola Persson 
Oscar Russberg  
 
 
 
 
 
 
 



" Centerpartiet 
Strömstad 

2022-03-09 

Till 

Strömstads Kommunfullmäktige 

Motion 

STRÖMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -03- 1 0 
Dnr .~/,i'.9.{g_.:-:-.k:'( JG.' .. 
Handl.nr ............ / .............. . 

Tillskapa grönområde/trädgård vid sjukhusfastigheten, Pilen 5, med läge mot 

havet- förbättrar möjligheterna till utevistelse för de boende i kommande 

särskilt boende! 

Ett nytt särskilt boende är under planering i sjukhusfastigheten, Pilen 5. Tidigare vårdlokaler 

byggs om och ett särskilt boende med ca 30 lägenheter kommer inrymmas i fastigheten. 

Dock finns inga grönområden idag som ansluter till fastighetens framsida, mot havet, som 

stimulerar och lockar till utevistelse. Fastigheten gränsar direkt till en anslutningsväg till " 

Canningområdet "och Skeppsbroplatsens stora parkering. Här finns inte någon avskild 

trädgårdsmiljö med exempelvis sittplatser med möjlighet till trygg och fin utemiljö för de 

boende och besökare. 

Det har informerats i tekniska nämnden om att det i dagsläget inte planeras för några 

investeringar i grönområde eller trädgårdsmiljö som förbättrar och förskönar boendemiljön 

för hyresgästerna i det särskilda boendet. Centerpartiet har utgått från att när prioritet gavs 

för att renovera om delar av sjukhusfastigheten till särskilt boende i Pilen 5, när alternativ 

diskuterades, så var det just läget som var ett argument och att våra äldre skulle få en vacker 

miljö att bo i. Därför bör investeringsmedel för grönområde vid Pilen 5 avsättas i kommande 

investeringsbudget för Pilen 5 och planering för de gemensamma grönytorna påbörjas. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta 

-att det i investeringsbudget för 2023 avsätts medel för tillskapande av grönområde/ 

trädgårdsmiljö i anslutn ing till Pilen 5, vid sjukhusfastighetens anslutning till 

Skeppsbroplatsens utsikt ut över havet. Samt att investeringen belastar fastigheten. 

Anna-Lena Carlsson (C) 



Motion från Vänsterpartiet

Efter monteringen av solceller på taket till gamla lasarettet (Pilen 5) anser vi att kommunen skall 
fortsätta att bygga solcellsanläggningar. Det finns flera anledningar. För det första är det ett led i 
omställningen mot en fossilfri kommun. För det andra är det viktigt att producera egen el med tanke
på en oberäknelig elmarknad och en orolig värld och för det tredje ser vi det som ett led i ett breddat
näringsliv för kommunen.

Vi föreslår 

att Trekanten och Brovallen i Skee på sammanlagt 13 ha utvecklas till solcellsparker.

Strömstad 10 mars 2022

Mia Öster     Lars Åke Karlgren  



STRÖMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -03- 0 9 
Dnr .i.:s/ ~.,7,. :: .. <!1.1.:.Z. -Handl.nr ........................... .. 

Liberalerna 

Till kommunfullmäktige Strömstad. 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson: 

Hur och när kommer den fördjupade översiktsplanen för Strömstad-Skee att 
återkomma till Kommunfullmäktige för antagande? 

Det har nu snart gått ett år sedan förslaget till fördjupad översiktsplan Strömstad-Skee låg på 
Kommunfullmäktiges bord för antagande. Arbetet med förslaget hade då pågått i över 10 år 
och successivt blivit ett allt mer genomarbetat dokument. 

Vid KF-mötet den 29 april 2021 yrkades på återremiss och efter votering så blev det en 
minoritetsåte1Temiss. (22 röstade för att ärendet skulle avgöras, 15 för återremiss och 2 
avstod) 

För övrigt så uppfattar jag skälen för åte1Temissen i grunden var ett avslagsyrkande, vilket jag 
också påpekade vid mötet. 

Min och Liberalernas uppfattning är dock klar. Vi anser att en fördjupad översiktsplan är ett 
politiskt styrdokument som skapar möjligheter genom att kommunen har gjort tydliga 
politiska imiktningar och prioriteringar som underlättar vid t.ex. detaljplaneläggning och inte 
ett dokument som stänger dö1rnr. 

Det kan då handla om avvägningar mot riksintressen, som strandskydd, byggande på 
jordbruksmark, naturvårdsintressen m.m. 

Den allmänna uppfattningen efter beslutet om minoritetsåterremissen av förslaget till FÖP 
Strömstad-Skee var nog att den skulle beredas skyndsamt för att ärendet sedan skulle 
återkomma till KF för avgörande. 

Detta har inte skett vilket föranleder min fråga till kommunstyrelsens ordförande Kent 
Hansson. 

Strömstad den 7 mars 2022. 

I. 
Liberalerna Sidan 1 av 1 
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" Centerpartiet 
20220316 

Fråga 

Till Kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson 

Från 

Elisabeth Johansson ( C) 

STRÖMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -03- 1 6 
Dnr .. K-..f µ.A-!l-. -::. Q!/ f!. 
Handl.nr ........................ ... . . 

Vilken beredskap har Strömstads Kommun att i närtid möta och ta hand om 
flyktingar från Ukraina som kommer till Strömtad kommun. 

Det pågår ett avskyvärt krig i vårt närområde i Ukraina där vår 

medmänniskors liv brutalt förstörs och familjer splittras om de ens hinner fly 
undan krigsherrarna. Medmänniskor runt oss öppnar upp sin hem för 

flyktingar vilka många är barn och unga. Svenska kommuner mobiliserar för 
att möta enskilda och flyktingfamiljers behov som tex skolgång. Så min fråga 
till kommunstyrelsens ordförande är: 

Vilken beredskap har Strömstads kommun för att ta emot flyktingar från 

Ukraina, vad äller både boende och barn som behöver skolgång. 

Elisabeth J 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

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

KS/2022-0138 

KS § 20 Revidering socialnämndens taxa 2022 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna revidering av socialnämndens taxa enligt följande två punkter 

1. att minimibeloppet per månad höjs till en tolftedel av 1,4044
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp
för var och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en
tolftedel av 1,3546 för ensamstående och en tolftedel av 1,1446 för var
och en av sammanlevande makar och sambor. Höjningen motsvarar
höjningen av konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per
månad för ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och
sambor.

2. att det tidigare uppgivna procenttalet 135,5 % ändras till 140,44 % och
114,5 % ändras till 116,94 %

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen skickade den 15 december ut information till samtliga kommuner 
gällande att minibeloppet höjs på grund av att konsumtionsdelen i 
bostadstillägget höjts med 200 kronor per månad för ensamstående och 100 
kronor per månad för sammanlevande makar och sambor. Minibeloppet är den 
summa som den enskilde enligt lag ha rätt att ha kvar för personliga behov. 
Eftersom bostadstillägget höjts skulle i vissa fall kommunen kunna ta ut högre 
avgift från den enskilde och för att motverka detta så höjs minimibeloppet med 
motsvarande nivå. Syftet är alltså att den enskilde skall kunna tillgodogöra sig 
höjningen av bostadstillägget för ökad konsumtion. Regeringen föreslog därför att 
minimibeloppet per månad höjs till en tolftedel av 1,4044 prisbasbelopp för 
ensamstående och en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp för var och en av 
sammanlevande makar och sambor. Höjningen motsvarar höjningen av 
konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per månad för 
ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och sambor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-16 § 22 
Socialnämndens beslut 2022-01-27 § 12 
Tjänsteskrivelse 2021-12-22 av enhetschef Blagica Strojmanov 
Förslag till Taxor och avgifter 2022 Socialnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revidering av socialnämndens taxa enligt följande två punkter 

1. att minimibeloppet per månad höjs till en tolftedel av 1,4044
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp
för var och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en

Ärende 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-03-02  
   

 
   

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

tolftedel av 1,3546 för ensamstående och en tolftedel av 1,1446 för var 
och en av sammanlevande makar och sambor. Höjningen motsvarar 
höjningen av konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per 
månad för ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och 
sambor. 

2. att det tidigare uppgivna procenttalet 135,5 % ändras till 140,44 % och 
114,5 % ändras till 116,94 % 

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-02-16  
   

 
   

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

 KS/2022-0138 

KSau § 22 Revidering socialnämndens taxa 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revidering av socialnämndens taxa enligt följande två punkter 

1. att minimibeloppet per månad höjs till en tolftedel av 1,4044 
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp 
för var och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en 
tolftedel av 1,3546 för ensamstående och en tolftedel av 1,1446 för var 
och en av sammanlevande makar och sambor. Höjningen motsvarar 
höjningen av konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per 
månad för ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och 
sambor. 

2. att det tidigare uppgivna procenttalet 135,5 % ändras till 140,44 % och 
114,5 % ändras till 116,94 % 

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen skickade den 15 december ut information till samtliga kommuner 
gällande att minibeloppet höjs på grund av att konsumtionsdelen i 
bostadstillägget höjts med 200 kronor per månad för ensamstående och 100 
kronor per månad för sammanlevande makar och sambor. Minibeloppet är den 
summa som den enskilde enligt lag ha rätt att ha kvar för personliga behov. 
Eftersom bostadstillägget höjts skulle i vissa fall kommunen kunna ta ut högre 
avgift från den enskilde och för att motverka detta så höjs minimibeloppet med 
motsvarande nivå. Syftet är alltså att den enskilde skall kunna tillgodogöra sig 
höjningen av bostadstillägget för ökad konsumtion. Regeringen föreslog därför att 
minimibeloppet per månad höjs till en tolftedel av 1,4044 prisbasbelopp för 
ensamstående och en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp för var och en av 
sammanlevande makar och sambor. Höjningen motsvarar höjningen av 
konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per månad för 
ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och sambor. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut  
Tjänsteskrivelse 2021-12-22 av enhetschef Blagica Strojmanov 
Förslag till Taxor och avgifter 2022 Socialnämnden 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revidering av socialnämndens taxa enligt följande två punkter 

1. att minimibeloppet per månad höjs till en tolftedel av 1,4044 
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-02-16  
   

 
   

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

för var och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en 
tolftedel av 1,3546 för ensamstående och en tolftedel av 1,1446 för var 
och en av sammanlevande makar och sambor. Höjningen motsvarar 
höjningen av konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per 
månad för ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och 
sambor. 

2. att det tidigare uppgivna procenttalet 135,5 % ändras till 140,44 % och 
114,5 % ändras till 116,94 % 

Beslutet skickas till 
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 av 32 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

SN § 12  Dnr SN/2022-0014 
SN AU § 14 
 
Revidering socialnämndens taxa 2022 
 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna revidering av socialnämndens taxa enligt följande två 
punkter för egen del och översända det till kommunfullmäktige för beslut: 
 
1/ att minimibeloppet per månad höjs till en tolftedel av 1,4044 
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp 
för var och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en 
tolftedel av 1,3546 för ensamstående och en tolftedel av 1,1446 för var 
och en av sammanlevande makar och sambor. Höjningen motsvarar 
höjningen av konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per 
månad för ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och 
sambor. 
 
2/ att det tidigare uppgivna procenttalet 135,5 % ändras till 140,44 % och  
114,5 % ändras till 116,94 % 
 
Sammanfattning av ärendet  
Riksdagen fattade beslut den 15 december om att höja minibeloppet i 8 
kap. 7 § SoL för att kompensera för ett höjt bostadstillägg. Förslaget om 
höjt bostadstillägg innebär att kommunen i samband med 
inkomstberäkning kan i vissa fall ta ut en högre avgift av den enskilde. För 
att motverka en sådan negativ konsekvens för den enskilde av förslaget 
om höjt bostadstillägg föreslog regeringen därför att minimibeloppet i och 
en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande 
makar och sambor. Höjningen motsvarar höjningen av konsumtionsstödet 
i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per månad för ensamstående och 100 
kronor för sammanlevande makar och sambor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22 signerad enhetschef Blagica 
Strojmanov. 

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 av 32 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-190 00  
E-postadress: sn@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Meddelandeblad Socialstyrelsen december 2021: Uppgifter för beräkning 
av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2022 

Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att anta revidering av socialnämndens taxa enligt följande: 

att minimibeloppet per månad höjs till en tolftedel av 1,4044 
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp 
för var och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en 
tolftedel av 1,3546 för ensamstående och en tolftedel av 1,1446 för var 
och en av sammanlevande makar och sambor. Höjningen motsvarar 
höjningen av konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per 
månad för ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och 
sambor. 

att det tidigare uppgivna procenttalet 135,5 % ändras till 140,44 % och 
114,5 % ändras till 116,94 % 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut i 
saken 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att godkänna revidering av socialnämndens taxa för egen del och 
översända till kommunfullmäktige för beslut 

Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut tillsammans med 
förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker. 

Kopia till 
SN diarie, KS diarie 

http://www.stromstad.se/
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Socialförvaltningen 2021-12-22 Ärende: Dnr SN/2022-0014 
Administrativ avdelning   

    

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

STRÖMSTADS KOMMUN

 Socialnämnden 

Revidering Socialnämndens taxa år 2022 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden 
föreslå kommunfullmäktige 
 
att anta revidering av socialnämndens taxa enligt följande: 

Minimibeloppet per månad höjs till en tolftedel av 1,4044 prisbasbelopp 
för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp för var och en 
av sammanlevande makar och sambor.  

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen fattade beslut den 15 december om att höja minibeloppet i 8 kap. 7 § 
SoL för att kompensera för ett höjt bostadstillägg. Därefter skickade 
Socialstyrelsen ut information till samtliga kommuner gällande att minibeloppet 
höjs på grund av att konsumtionsdelen i bostadstillägget höjts med 200 kronor 
per månad för ensamstående och 100 kronor per månad för sammanlevande 
makar och sambor. Minibeloppet är den summa som den enskilde enligt lag ha 
rätt att ha kvar för personliga behov. Eftersom bostadstillägget höjts skulle i vissa 
fall kommunen kunna ta ut högre avgift från den enskilde och för att motverka 
detta så höjs minimibeloppet med motsvarande nivå. Syftet är alltså att den 
enskilde skall kunna tillgodogöra sig höjningen av bostadstillägget för ökad 
konsumtion. 

 

 

Beslutsunderlag:  

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21 signerad förvaltningschef Helena Lilliebjelke 
och controller Dennis Arvidsson. 
Meddelandeblad Socialstyrelsen december 2021: Uppgifter för beräkning av 
avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2022 
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helena.lilliebjelke@stromstad.se 

Helena Lilliebjelke 
Förvaltningschef 
0526-19208 
helena.lilliebjelke@stromstad.se 
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Socialnämndens taxor 2022 

Från år 2011 har vissa avgifter (se notering vid rubrik) inom vård & Omsorg årligen justerats med 
konsumentprisindex (KPI) enligt beslut av Omsorgsnämnden 2008-09-04. Årliga avgiftsförändringar har skett 
tidigast från mars månad det aktuella året. För år 2021 har uppräkning med KPI 1,4% (juli 2021) gjorts. För år 
2022 uppgår prisbasbeloppet till 48 300 kr (SCB) 

 

Servicetjänster för äldre- och funktionshindrade 
 (Hemvaktmästar´n) inklusive moms 

Alla folkbokförda i Strömstad som fyllt 70 år och/eller har varaktig funktionsnedsättning som föranleder insats 
enligt LSS (Lagen om stöd och service) eller SoL (Socialtjänstlagen). 

Yttre servicetjänster  

Max antal timmar för att använda tjänsten är  

6 timmar/månad. 

(Gräsklippning, snöröjning, sandning, saltning) 

200 kr/timma  

Snöröjning och gräsklippning utförs enligt köordning 
utifrån efterfrågan och möjlighet. 

Övriga servicetjänster 

(Säkerhetshöjande vardagssysslor i bostaden)   

80 kr/timme som uppdraget tar att utföra exkl. 
transporttid. Lägsta avgift per uppdrag är 25 kr. 

 

Taxa för vård & omsorg samt boendestöd 
Vi vill här nedan informera om grunderna för Strömstads kommuns avgiftsberäkning (momsbefriad taxa). 

Avgift utgår enligt beskrivning nedan för beviljade insatser inom hemtjänst samt boendestöd. Inom begreppet 
hemtjänst ryms i Strömstads kommun även kontinuerlig ledsagning och anhörigavlösning.  

Kontinuerlig ledsagning upp till 12 timmar per månad   Kostnadsfri                              

Kontinuerlig ledsagning över 12 timmar per månad   Hemtjänsttaxa                            

Anhörigavlösning upp till 12 timmar per månad   Kostnadsfri 

Anhörigavlösning över 12 timmar per månad   Hemtjänsttaxa 

 

Tillfällig/sporadisk Ledsagning momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 

Avgift för tillfällig/sporadisk ledsagning 162 kronor/tillfälle 
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Aktuell inkomst  
Av de riktlinjer som finns för fastställande av avgifter inom vård & omsorg samt boendestöd framgår klart att 
beräkningen skall grundas på aktuell (årets) inkomst och aktuella skattesatser. Ränteinkomster beräknas dock 
på fjolårets uppgifter. 

Högkostnadsskydd 
Ett högkostnadsskydd införs i socialtjänstlagen (2001:453) i form av en högsta avgift för insatser inom ramen 
för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, trygghetslarm, tillfällig/sporadisk ledsagning, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård och boendestöd. 

 

Avgiften per månad får uppgå till en tolftedel av 53,92 % av prisbasbelopp. 

Fastställt minibelopp 
I socialtjänstlagen anges en lägsta nivå på minimibeloppet samt vilka levnadskostnader det angivna beloppet 
skall täcka. Minimibeloppet skall räknas upp årligen med prisbasbeloppet. Minimibeloppet uppgår per månad 
till en tolftedel av 140,44 % av prisbasbelopp för ensamstående, och en tolftedel av 116,94 % av prisbasbelopp 
för sammanlevande makar eller sambor.  

 

Tre olika procentsatser används för att beräkna avgiften. Denna grundar sig på avgiftsutrymmet. 

Vårdavgiftens andel tas ut med: 

Nivå 1 0 – 8,5 tim./månad 60 % av disponibel inkomst. 

Nivå 2
  Över 8,5–24,5 tim./månad 80 % av disponibel inkomst. 

Nivå 3 Över 24,5- tim./månad 100 % av disponibel inkomst. 

Detta innebär att vid hög nivå tas hela överskottet i anspråk, dock högst en tolftedel av 53,92 % av 
prisbasbeloppet som utgör avgiftstaket för hemtjänstavgift/boendestöd.  

Högkostnadsskydd gäller vilket innebär att den maximala avgiften inte överstiger 345 kr/timme. (KPI-
uppräkning) 

 

 

 

Kostnad för mat (och/eller näringsdryck och sondmat) (KPI-uppräkning) 

Kostnad för mat i särskilt boende* 

Ensamstående 3 256 kr/månad 

Makar 6 512 kr/månad 
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Kostnad för tilläggstjänster (KPI-uppräkning)    

Start-/hygienpaket i särskilt boende 

Startpaket 349 kr/styck 

Hygienpaket (städ och person) 271 kr/månad 

Måltidstaxor i ordinärt boende (KPI-uppräkning) 

Matdistribution (krävs biståndsbeslut) 

Ensamstående  56 kronor/portion 

Makar/sambo 98 kronor 2 st. portioner (49 kr/portion) 

Trygghetslarmstaxa (KPI-uppräkning) 

Avgift för trygghetslarm 288 kronor/månad 

Hemsjukvård (KPI-uppräkning) 

Avgift för hemsjukvård 313 kronor/månad 

Hjälpmedel/Ordinationstaxa 

OBS! Dessa avgifter ingår EJ i Västra Götalandsregionens högkostnadsskydd 

Avgift uttas vid ny ordination 80 kr 

Taxa kortidsvistelse SoL (KPI-uppräkning) 

Korttidsvistelse omvårdnad   91 kr/dygn 

Korttidsvistelse kost 109 kr/dygn 

Taxa Dagverksamhet (KPI-uppräkning) 

Kost och förbrukningsmaterial dagverksamhet 76 kronor/dag 
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Taxor inom stöd och service 
 

Måltidspriser* (KPI-uppräkning) 

Frukost 20 kr/portion 

Lunch 44 kr/portion 

Middag/Kvällsmål 44 kr/portion 

Kostnader för mat i Gruppbostad/Servicebostad (KPI-uppräkning) 

Ensamstående 3 256 kr/månad 

Makar 6 512 kr/månad 

*Vid extern placering debiteras faktisk kostnad 

Taxa färdtjänst 
Taxa Färdtjänst momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 

Årlig uppräkning sker med följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar. Höjningen innefattar 
både grundavgift samt påslag/kilometer. 

Undantag är s.k. arbetsresor som baseras på priset för periodbiljett för en månad. 

Avser en person Beroende på avstånd 

Inom Västra Götalands län 

 
Grundavgift 50 kr* för de första 10 km, därefter 3* 
kr/km 

Utanför Västra Götalands län Grundavgift 65* kr därefter tillägg 10* kr/km 

Egenavgift för arbetsresor mellan 
folkbokföringsadress och arbetsplats avseende 
ordinär löneanställning/daglig sysselsättning enligt LSS 

Beloppet utgår från vad ett månadskort inom 
kollektivtrafiken kostar. 

Färdtjänstberättigad som i tillståndet beviljats LEDSAGARE har rätt att ta med ledsagare gratis. 

Medresenär betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade. 

Ledarhund får medföras gratis. 

*Räknas upp av Västtrafik med KPI 
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 Socialnämnden 

Revidering Socialnämndens taxa år 2022 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att anta revidering av socialnämndens 
taxa 

1. Att minimibeloppet per månad höjs till en tolftedel av 1,4044 
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp 
för var och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en 
tolftedel av 1,3546 för ensamstående och en tolftedel av 1,1446 för var 
och en av sammanlevande makar och sambor. Höjningen motsvarar 
höjningen av konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per 
månad för ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och 
sambor. 

2. Att det tidigare uppgivna procenttalet 135,5% ändras till 140,44 % och 
114,5% ändras till 116,94% . 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen fattade beslut den15 december om att höja minibeloppet i 8 kap. 7§ 
SOL för att kompensera för ett höjt bostadstillägg. Förslaget om höjt 
bostadstillägg innebär att kommunen i samband med inkomstberäkning kan i 
vissa fall  ta ut en högre avgift av den enskilde. För att motverka en sådan negativ 
konsekvens för den enskilde av förslaget om höjt bostadstillägg föreslog 
regeringen därför att minimibeloppet i socialtjänstlagen ska höjas. Höjningen ska 
motsvara höjningen av konsumtionsstödet i bostadstillägget. Regeringen föreslog 
därför att minimibeloppet per månad höjs till en tolftedel av 1,4044 prisbasbelopp 
för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp för var och en av 
sammanlevande makar och sambor. Höjningen motsvarar höjningen av 
konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per månad för 
ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och sambor. 
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Bilaga: Meddelandeblad Socialstyrelsen december 2021 

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen år 2022 
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Avgiftshandläggare  

Agneta Gustafsson 
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Meddelandeblad 

 

Mottagare: Handläggare med ansvar för avgifter 

inom äldre- och funktionshinderomsorg 

6/2021 

December 2021 

 

 

  

 
 

Uppgifter för beräkning av avgifter 

inom äldre- och 

funktionshinderomsorgen år 2022 

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och funkt-

ionshinderomsorgen är enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, knutna till 

prisbasbeloppet. I detta meddelandeblad redovisar Socialstyrelsen några av de 

belopp som kan användas för att beräkna de avgifter som är knutna till prisbas-

beloppet. 

Prisbasbeloppet 2022 
För år 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kronor. 

Högkostnadsskyddet enligt 8 kap. 5 § SoL 
Avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård 

och förbrukningsartiklar får per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 

gånger prisbasbeloppet. För år 2022 motsvarar det 2 170,28 kr per månad.  

Avgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, får 

per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. 

För år 2022 motsvarar det 2 229,45 kr per månad. 

Minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL1 
Det minimibelopp som gäller för ensamstående ska, om inte annat följer av 8 

kap. 8 § SoL, alltid utgöra per månad, lägst en tolftedel av 1,4044 gånger 

prisbasbeloppet. För år 2022 motsvarar det 5 652,71 kronor per månad. 

                                                 
1 I socialutskottets betänkande 2021/22:SoU1 föreslogs en höjning av minimibeloppet. Höjningen motsvarar 
höjningen av konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kr per månad för ensamstående och 100 kr för 

sammanlevande makar och sambor. Förslaget antogs av riksdagen den 16 december 2021. Lagändringen träder 

i kraft den 1 januari 2022. 
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Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska ut-

göra lägst en tolftedel av 1,1694 gånger prisbasbeloppet. För år 2022 mots-

varar det 4 706,84 kr per månad.  

Yngre personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostna-

der för bosättning och familjebildning. Enligt förarbetena till socialtjänstla-

gens avgiftsbestämmelser bör levnadsomkostnader för yngre personer med 

funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas till en nivå som 

överstiger minimibeloppet med upp till 10 % (proposition 2000/01:149 Av-

gifter inom äldre och handikappomsorg s. 41). 

Individuell prövning av minimibeloppet 
Enligt 8 kap. 8 § första stycket SoL ska en kommun höja minimibeloppet i 

skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter var-

aktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i 8 

kap. 7 § SoL. Eftersom en person kan ha faktiska kostnader som överstiger 

minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL så kan ett höjt minimibelopp fastställas 

efter en individuell prövning. Kostnader som kan beaktas är t.ex. fördyrade 

kostnader för resor, för viss typ av kost eller på grund av funktionshinder. 

Kommunen bör godta den faktiska merkostnaden om den inte är oskäligt hög 

(prop. 2000/01:149 s. 59).  

Kommunen får även i vissa fall minska minimibeloppet enligt 8 kap. 8 § 

andra stycket SoL. Om kostnadsposten som föranleder minskningen ingår i 

Konsumentverkets beräkningar för hushållsbudget så bör minskningen base-

ras på deras beräkningar. Det beror på att även den schablonmässiga delen av 

minimibeloppet i huvudsak grundas på Konsumentverkets beräkningar (prop. 

2000/01:149 s. 40–41). 

Inkomstpensionstillägg 
Inkomstpensionstillägget som infördes i september 2021 som ett tillägg till 

allmän pension ska inte beaktas när avgiftsunderlaget enligt 8 kap. 4 § SoL 

beräknas.  

Konsumentverkets referensvärden för 

levnadskostnader 
Konsumentverket gör årliga beräkningar av referensvärden för levnadskost-

nader. Levnadskostnaderna omfattar varor och tjänster som ett hushåll vanli-

gen behöver för att klara vardagens behov. Dessa beräkningar bör ligga till 

grund för vissa av de kostnadsposter som minimibeloppet ska täcka. I detta 

meddelandeblad redovisar vi Konsumentverkets beräkningar för år 2022. 

(Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader per månad – Pro-

gnos för år 2022, se tabell).  

På Konsumentverkets hemsida finns mer information om beräkningarna och 

de olika utgiftsposterna, läs mer här: https://www.konsumentverket.se/om-

konsumentverket/var-verksamhet/privatekonomi/kostnadsberakningar/. Här 

finns framräknade belopp för 2022: https://publikationer.konsumentver-

ket.se/privatekonomi/koll-pa-pengarna.  

https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-verksamhet/privatekonomi/kostnadsberakningar/
https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-verksamhet/privatekonomi/kostnadsberakningar/
https://publikationer.konsumentverket.se/privatekonomi/koll-pa-pengarna
https://publikationer.konsumentverket.se/privatekonomi/koll-pa-pengarna


Hushållskostnader per månad
Konsumentverkets referensvärden 2022

Livsmedelskostnader 6-11 mån 1 år 2-5 år 6-9 år 10-13 år 14-17 år 18-30 år 31-60 år 61-74 år 75 år -

All mat lagas hemma 1 110 980 1 260 1 830 2 300 2 770 3 040 2 860 2 570 *

… förutom lunch på vardagar 850 730 970 1 410 1 780 2 140 2 350 2 210 1 980 *

Individuella kostnader 0 år 1-3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-17 år 18-25 år 26-49 år 50-64 år 65 år-

Kläder och skor 720 720 970 980 700 580 520 510 510 490

Fritid och lek 110 210 420 550 550 630 670 650 650 570

Mobiltelefon ** 70 100 150 150 150 120 90

Personlig hygien *** 430 670 190 190 380 680 700 660 640 600

Barn- och ungdomsförsäkring 190 190 190 190 190 190

Övrig barnutrustning 950 570 20 20

Summa individuella kostnader 2 400 2 360 1 790 2 000 1 920 2 230 2 040 1 970 1 920 1 750

Hushållsgemensamma kostnader 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers

Förbrukningsvaror 120 150 240 280 340 390 440

Hemutrustning 1 180 1 280 1 560 1 970 2 150 2 340 2 460

Medier **** 1 470 1 700 1 930 2 250 2 440 2 630 2 930

Hushållsel 300 400 530 660 760 870 970

Vatten och avlopp 140 280 420 560 700 840 980

Hemförsäkring (storstad) 190 210 240 290 320 360 370

Hemförsäkring (mellanstor stad) 140 160 170 210 240 240 260

Hemförsäkring (mindre tätort) 120 140 150 180 200 220 220

Summa (storstad) 3 400 4 020 4 920 6 010 6 710 7 430 8 150

Summa (mellanstor stad) 3 350 3 970 4 850 5 930 6 630 7 310 8 040

Summa (mindre tätort) 3 330 3 950 4 830 5 900 6 590 7 290 8 000

* Matkostnaden beräknas med hjälp av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) som visar dagsbehovet av energi och näring för olika åldersgrupper. Det rekommenderade dagsbehovet av 
energi sträcker sig endast upp till 74 år. Konsumentverket kan därför inte presentera några  matkostnader från 75 år och uppåt.

** Gäller för barn från 8 år

*** För 18-23 åringar ska kostnaden minskas med 80 kr/månad på grund av fri tandvård.
**** Här ingår familjeabonnemang för mobiltelefon. För hushåll som har barn under 8 år ska kostnaden minskas med 190 kr per månad.

Konsument 
verket· KO 

m 
El ---------------------



Merkostnad för mat vid fastställande av 

förbehållsbelopp  
De schabloniserade kostnaderna för kost som ingår i minimibeloppet är fram-

räknade för personer som är 61 år och äldre (prop. 2000/01:149 s. 39). Ef-

tersom personer som är under 61 år normalt konsumerar mer livsmedel och 

därmed också har en högre kostnad för livsmedel ska kommunerna ta hänsyn 

till denna merkostnad. Det innebär även att yngre personer med funktions-

nedsättning bör få ett högre belopp för livsmedelskostnaden än äldre perso-

ner. Vägledande för beräkningen av denna kostnad bör vara Konsumentver-

kets beräkning av livsmedelskostnader för olika åldersgrupper (prop. 

2000/01:149 s. 41).  

På samma sätt som för yngre personer med funktionsnedsättning kan 

kommunen behöva höja minimibeloppet för personer som är 61 år och äldre 

om de har varaktiga merkostnader till ett inte oväsentligt högre belopp för 

livsmedel (prop. 2000/01:149 s. 59). Det innebär att det i vissa fall kan finnas 

anledning att höja minimibeloppet på grund av en merkostnad för mat även 

för personer som lagar sin mat själva och inte enbart för dem som betalar mat 

från hemtjänsten.  

Minimibeloppet kan behöva höjas om den enskilde har merkostnader för 

livsmedel, t.ex. på grund av att denne köper viss kost via hemtjänsten i ordi-

närt eller i särskilt boende eller dagverksamheten. Den faktiska merkostna-

den bör godtas om den inte är oskäligt hög (prop. 2000/01:149 s. 59). Om 

kost ingår i avgiften har kommunen rätt att minska den enskildes minimibe-

lopp (prop. 2000/01:149 s. 41).  

Denna information (2021-12-7685) kan laddas ner från Socialstyrelsens 

webbplats: www.socialstyrelsen.se/publikationer.  

Publicerad: www.socialstyrelsen.se, 2021 
ji_ Socialstyrelsen 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

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

KS/2022-0051 

KS § 24 Överföring investeringsbudget 2021-2022 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att överföra tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 
44207 tkr, varav 2 464 tkr avser flytt av investeringsmedel från taxefinansierade 
verksamhet till skattefinansierad verksamhet. Fördelningen enligt nedan föreslås 
överföras till 2022, att läggas som tilläggsbudget till 2022 års investeringsbudget.  

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 44207 
tkr med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2022, att läggas som 
tilläggsbudget till 2022 års investeringsbudget.  

Nämnd Belopp tkr 

Kommunstyrelsen 1231 

Socialnämnden 76 

Miljö- och byggnämnden  4900 

Barn- och utbildningsnämnden 1900 

Tekniska nämnden, taxekollektiven 4600 

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh 31500 

Summa 44207 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2022 samt 
nämndernas och Kommunstyrelsens beslut i frågan. 
Tjänsteskrivelse 2022-01-27 
Investeringsbudget från 2021 till 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-16 § 25 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att överföra tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 
44207 tkr, varav 2 464 tkr avser flytt av investeringsmedel från taxefinansierade 
verksamhet till skattefinansierad verksamhet. Fördelningen enligt nedan föreslås 
överföras till 2022, att läggas som tilläggsbudget till 2022 års investeringsbudget.  

Beslutet skickas till 
Lenita Tengström - ekonomiavdelningen 
Diariet

Ärende 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-02-16  
   

 
   

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

 KS/2022-0051 

KSau § 25 Överföring investeringsbudget 2021-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att överföra tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 
44207 tkr, varav 2 464 tkr avser flytt av investeringsmedel från taxefinansierade 
verksamhet till skattefinansierad verksamhet. Fördelningen enligt nedan föreslås 
överföras till 2022, att läggas som tilläggsbudget till 2022 års investeringsbudget.  

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 44207 
tkr med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2022, att läggas som 
tilläggsbudget till 2022 års investeringsbudget.  

  

Nämnd    Belopp tkr 

Kommunstyrelsen   1231 

Socialnämnden   76 

Miljö- och byggnämnden   4900 

Barn- och utbildningsnämnden  1900 

Tekniska nämnden, taxekollektiven  4600 

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh  31500 

Summa    44207 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2022 samt 
nämndernas och Kommunstyrelsens beslut i frågan. 
Tjänsteskrivelse 2022-01-27 

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

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 44207 tkr till 2022 års 
investeringsbudget.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S) yrkar på att ett tillägg så att beslutstexten ändras till: att 
överföra tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 
44207 tkr, varav 2 464 tkr avser flytt av investeringsmedel från taxefinansierade 
verksamhet till skattefinansierad verksamhet. Fördelningen enligt nedan föreslås 
överföras till 2022, att läggas som tilläggsbudget till 2022 års investeringsbudget.  



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-02-16  
   

 
   

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Mats Granbergs förslag 
och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2022-01-27 Ärende: KS/2022-0051 
KS - Ekonomiavdelning   

    

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 

Överföring investeringsbudget 2021-2022 

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

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 44207 tkr till 2022 års 
investeringsbudget.  

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 44207 tkr 
med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2022, att läggas som 
tilläggsbudget till 2022 års investeringsbudget.  

 

Nämnd    Belopp tkr 

Kommunstyrelsen   1231 

Socialnämnden   76 

Miljö- och byggnämnden   4900 

Barn- och utbildningsnämnden  1900 

Tekniska nämnden, taxekollektiven  4600 

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh  31500 

Summa    44207 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2022 samt 
nämndernas och Kommunstyrelsens beslut i frågan. 
Tjänsteskrivelse 2022-01-27 
 
  

William Lindahl 
Redovisningsekonom 
0526-192 28 
william.lindahl@stromstad.se 
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 2022-01-27 Ärende: KS/2022-0051 
   

 

   

  

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-01-19  
   

 
   

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

 KS/2021-0612 

KS § 4 Kommunstyrelsens överföring av 
investeringar 2021-2022 

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

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

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

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

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

Beslutet skickas till 
Lenita Tengström - ekonomi 
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 av 32 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

SN § 8  Dnr SN/2022-0042 
 
 
Överflytt av investeringsmedel 2021 
 
Socialnämnden beslutar  
att godkänna överflyttning av: 
 

1) 76 tkr gällande investeringsprojekt 74421 
 
Sammanfattning av ärendet 
Projekt 74421 Digitala lösningar har fortgått löpande under året. Medel 
har i stort framförallt nyttjats till digitala satsningar samt investering i 
hårdvara bestående av datorer och skärmar. Några inköp återstår dock 
varför resterande medel föreslås överflyttas till nästkommande år.  
 
Se nedanstående bild för ekonomisk redovisning: 
 
Investeringsredovisning 2021   

   
Belopp i tkr Budget Utfall 
74121 - SF Takliftar, sängar SÄBO -400 -394 
74220 - SF Inventarier -172 -171 
74221 - SF Inventarier -300 -286 
74321 - SF Bostadsanpassningar LSS -200                         0 
74421 - SF Digitala lösningar -500 -424 
74520 - SF Digitala lösningar -290 -290 
Summa -1 862 -1 564 

 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20 signerad controller Dennis Arvidsson 
och förvaltningschef Helena Lilliebjelke 
 
 
 

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 av 32 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att godkänna överflyttning av: 
 
76 tkr gällande investeringsprojekt 74421 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, KS diarie 
 

  

http://www.stromstad.se/


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (51) 
 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-01-27  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 Ärende: MBN-2021-691 

MBN § 4 Överföring av investeringsmedel från 2021 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att överföra 4 900 000 kronor av 2021 års 
beviljade investeringsmedel till 2022 års budget. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden gör en begäran om att flytta över investeringsmedel för  

Investering Projektnummer Belopp 

6-hjuling 78120 100 000 

Befälsbil 78220 1 100 000 

Brandtankenhet 78121 3 700 000 

 
Det finns ett behov av att byta ut den befintliga fyrhjulingen på Skee brandstation 
mot ett motsvarande fordon som klassas i klass A 1. Anledningen till detta beror 
på begränsningar i körkortsbehörigheter. I samband med upphandling av 
sexhjulingen gjordes en option på fyrhjulingen. Ärende, MBN-2021-2106, 
omfattar denna förändring. Leverans och betalning kommer att ske under år 
2022. 

Befälsbilen som räddningstjänsten har behov för kommer att upphandlas, 
levereras och betalas under 2022. 

Brandtankenheten till räddningstjänsten har varit ute på upphandling men 
levereras och betalas först under 2022. Investeringen blir dyrare än väntat och 
mer investeringspengar för detta kommer med 2022-års budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-17 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att överföra 4 900 000 kronor av 2021 års 
beviljade investeringsmedel till 2022 års budget. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-12-09  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 BUN/2021-0318 

BUN § 110 Mål och budget 2021 - Årsredovisning och 
bokslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att 1,9 mnkr överförs från investeringsbudgeten 
2021 till 2022 års investeringsbudget 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har inte nyttjat 1,9 mnkr i investering för 
nybyggnationen på Bojarskolan och äskar att överföra kvarvarande 1,2 mnkr av 
projekt 76920 i tilläggsbudget 2021 samt 0,7 mnkr kvarvarande från projekt 77121 
från investeringsbudgeten 2021 till 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (2021-12-01) 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att 1,9 mnkr överförs från investeringsbudgeten 
2021 till 2022 års investeringsbudget 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-01-25  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
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 TN/2022-0001 

TN § 9 Överföring av investeringsmedel 2021-2022 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
skattefinansierade verksamheten om 31,5 mnkr förs över till 2022 som 
tilläggsbudget till 2022 års investeringsbudget. 

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
taxefinansierade verksamheten om 4,6 mnkr förs över till 2022 som tilläggsbudget 
till 2022 års investeringsbudget.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har överlämnat förslag till överföring av investeringsmedel 
för pågående projekt 2021 till 2022 den för skattefinansierad verksamhet, vatten- 
och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten. 

Överföring investeringsmedel pågående projekt 2021-2022: 

Belopp (mnkr) Skatt VA Avfall 

Investeringar 31,5 2,9 1,7 

Skatt    VA 

- Havsnära stråkcentrum  - VA Flöghult 

- Lekplatser     - Projektering Lilla Åseröd, Bojar/Lökholmen 

- Resecentrum  

- Reinvest gångbroar Strömsån 

- Generella invest Pilen 5 

- Toalett Kärleksudden 

- Ångbåtskajen 

- Stationskajen 

- Starekilens småbåtshamn 

- Ombyggnad verkstad Österröd 

- Utbyggnad Rossö hamn  

Avfall 

- Införande matavfall 

- Om/nybyggnad ÅVC 

- Behållare matavfallsinsamling 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-12 
Överföring investeringsmedel 2021-2022 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
skattefinansierade verksamheten om 34,4 mnkr förs över till 2022 som 
tilläggsbudget till 2022 års investeringsbudget. 

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
taxefinansierade verksamheten om 4,6 mnkr förs över till 2022 som tilläggsbudget 
till 2022 års investeringsbudget.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Förvaltningschef Roland Kindslätt redovisar reviderad tjänsteskrivelse med förslag 

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
skattefinansierade verksamheten om 31,5 mnkr förs över till 2022 som 
tilläggsbudget till 2022 års investeringsbudget.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Redovisningsansvarig Diana Johansson 
Akten



Investeringsprojekt (tkr)
Utfall Jan -
Dec 2021

Tot Budget
2021 Återstår 2021

Överflytt av
investeringsmedel Kommentar

70 Adm.kont/Kom.ledn.kont, invest

70921 KS Systemutv centrala system 378 1 300 922 922 Projektet är pågående och den sista fasen kommer att inledas under 2022
71521 KS Microsoft 365 191 500 309 309 Projektet är pågående och kommer att fortsätta under 2022.
70 Adm.kont/Kom.ledn.kont, invest 569 1 800 1 231 1 231

74 Socialförv, investering
74121 SF Takliftar, sängar SÄBO 394 400 6

74220 SF Inventarier 171 172 1
Större beställningar under december månad har tyvärr inte ännu levererats.
Motsvarande medel föreslås därför att flyttas över till nästkommande år.

74221 SF Inventarier 286 300 14
74321 SF Bostadsanpassningar LSS 0 200 200

74421 SF Digitala lösningar 424 500 76 76
Behov och planering finns för resterande medel och föreslås flyttas över till
nästkommande år.

74520 SF Digitala lösningar 290 290 0
74 Omsorgsförv, investering 1 565 1 862 297 76

76 Barn- och utb.förv,investering
76920 BUF Nybyggnation 15 1 200 1 185 1 185 Ej nyttnade medel nybyggnation Bojarskolan. Önskar överföra till -22.
77121 BUF Nybyggnation 304 1 000 696 696 Ej nyttjade medel nybyggnation. Önskar överföra till -22.
76 Barn- och utb.förv,investering 319 2 200 1 881 1 881

1 900
78 Miljö- o byggnämnd,investering
78120 6-hjuling 168 400 232 100 En fyrhjuling i option, leverans 2022. Beslut i MBN-2021-2106
78220 Befälsbil 0 1 100 1 100 1 100 Upphandlas 2022.
78121 Brandtankenhet 0 3 700 3 700 3 700 Upphandlad, leverans 2022.
78 Miljö- o byggnämnd,investering 168 5 200 5 032 4 900

8 Teknisk nämnd
80221 Belysning, stolpar 191 600 409 409
80320 Havsnära stråk centrum 0 264 264 264
80321 Lekplatser 961 1 000 39 39
80419 Reinvestering lekplatser 15 365 350 350
80521 Resecentrum 529 800 271 271
80620 Saltspridare/snöblad 0 800 800 800



80621 Reinvest gångbroar Strömsån 240 1 500 1 260 1 260
80718 Utbyte lastbil, krokbil m kran 0 3 000 3 000 3 000
80819 Strandpromenden 739 1 123 384 375
80821 Replantering av tränd 0 100 100 100
80917 Fendrar Skeppsbropiren 5 531 526 526
81021 Generella invest Pilen 5 4 703 9 000 4 297 4 297
81121 Toalett Kärleksudden 0 1 000 1 000 1 000
81420 Stationskajen 228 5 500 5 272 5 272
81618 Färjeläget 2 566 4 058 1 492 1 492
81820 Starekilens småbåtshamn 52 3 417 3 365 3 365
82121 Utbyte av bryggor 417 1 000 583 583
82221 Utveckling gästhamn 0 100 100 100
82321 Uppgradering pråm 643 1 000 357 357
82421 Uppgradering gästhamn 27 4 000 3 973 3 973
83421 Ombyggnad verkstad Österröd 36 0 (36) 2 464 Överförs från tax
85814 Grålösvägen Skee, proj GC-väg 0 435 435 435
86413 Utbyggnad Rossö hamn 0 813 813 813
Summa skatt 11 352 40 406 29 054 31 545

31 500 Avrundat till
80114 Vatten- och avlopp Flöghult 107 1 196 1 089 1 089
85320 Mätbrunnar/flödesmätare 0 0 0 1 000
85321 VA Färskvattentank 10 kubik 0 500 500 500
85520 Projektering BojarAP/Lökholmen 1 032 1 345 313 313
82214 Utredn införande matavfall 366 700 334 220
88219 Om/nybyggnad ÅVC 3 324 4 549 1 225 128

2464 tkr av 88219 och 88319 överförs till 8342188221 Containers, flak,transporrö 79 400 321 321
88319 Behållare matavfallsinsamling 384 2 534 2 150 649
88418 Personalbyggn Långagärde ÅVC 0 200 200 200
88518 ÅVC Koster 87 246 159 159
Summa tax 5 379 11 670 6 291 4 579

4 600 Avrundat till
8 Teknisk nämnd 16 731 52 076 35 345 36 100

44 207
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KS/2020-0641 

KS § 37 Redovisning av lokalt partistöd 2020 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket KL. 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Redovisningen med 
granskningsrapport ska vara Strömstads kommun tillhanda senast 30 juni året 
efter det år som redovisningen avser. Har redovisning och granskningsrapport 
enligt 2 kap 11 § andra stycket KL inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Utbetalt Redovisat Granskat 

Moderaterna  X X X 

Liberalerna  X X X 

Centerpartiet  X X X 

Socialdemokraterna X X X 

Vänsterpartiet  X X X 

Miljöpartiet  X X X 

Sverigedemokraterna X X X 

Kristdemokraterna X X X 

Feministiskt initiativ X X X 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-02-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-02 § 39 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna rapporten. 

Beslutet skickas till 
KS-diarie

Ärende 

8
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 KS/2020-0641 

KSau § 39 Redovisning av lokalt partistöd 2020  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket 
kommunallagen (KL). Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. 
Redovisningen med granskningsrapport ska vara Strömstads kommun tillhanda 
senast 30 juni året efter det år som redovisningen avser. Har redovisning och 
granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket KL inte lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

  

  Utbetalt Redovisat Granskat 

Moderaterna  X X X 

Liberalerna  X X X 

Centerpartiet  X X X 

Socialdemokraterna X X X 

Vänsterpartiet  X X X 

Miljöpartiet  X X X 

Sverigedemokraterna X X X 

Kristdemokraterna X X X 

Feministiskt initiativ X X X 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-02-25 av ekonomichefen 

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

att godkänna rapporten. 

Beslutet skickas till 
KS-diarie
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 Kommunstyrelsen 

Redovisning av lokalt partistöd 2020 

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

Att godkänna rapporten. 

 Sammanfattning av ärendet 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket KL. 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Redovisningen med 
granskningsrapport ska vara Strömstads kommun tillhanda senast 30 juni året 
efter det år som redovisningen avser. Har redovisning och granskningsrapport 
enligt 2 kap 11 § andra stycket KL inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

 

 

  Utbetalt Redovisat Granskat 

Moderaterna  X X X 

Liberalerna  X X X 

Centerpartiet  X X X 

Socialdemokraterna X X X 

Vänsterpartiet  X X X 

Miljöpartiet  X X X 

Sverigedemokraterna X X X 

Kristdemokraterna X X X 

Feministiskt initiativ X X X 

 

Perspektiv 

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



2 (2) 

2022-02-25 Ärende: KS/2020-0641 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 

Carsten Sörlie 
Ekonomichef 
0526-192 02 
carsten.sorlie@stromstad.se 

Mats Brocker 
Kommundirektör 
0526-19010  
mats.brocker@stromstad.se 

Beslutet skickas till 
Partiledare 
KS-diarie 
Redovisningsansvarige
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KS/2022-0151 

KS § 38 Utbetalning partistöd 2022 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut KF  2014-11-27 
§20. Partistödet 2022 grundas på prisbasbeloppet 2021 47 600kr. Stödet betalas
enligt följande:

 Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp
 Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp
 Utbildningsstöd med 900 kr/mandat

Beräkning av partistöd 2022 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-02-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-02 § 40 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler. 

Beslutet skickas till 
Diariet

Grund Partistöd Utbildning Totalt
Centerpartiet 9 520 31 226 3 600 44 346
Feministiskt initiativ 9 520 7 806 900 18 226
Kristdemokraterna 9 520 23 419 2 700 35 639
Liberalerna 9 520 31 226 3 600 44 346
Miljöpartiet 9 520 15 613 1 800 26 933
Moderaterna 9 520 46 838 5 400 61 758
Socialdemokraterna 9 520 85 870 9 900 105 290
Sverigedemokraterna 9 520 46 838 5 400 61 758
Vänsterpartiet 9 520 15 613 1 800 26 933
Summa 85 680 304 450 35 100 425 230

Ärende 

9
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 KS/2022-0151 

KSau § 40 Utbetalning partistöd 2022  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut KF  2014-11-27 
§20. Partistödet 2022 grundas på prisbasbeloppet 2021 47 600kr. Stödet betalas 
enligt följande: 

 Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp 
 Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp 
 Utbildningsstöd med 900 kr/mandat  

 
Beräkning av partistöd 2022 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-02-25 av ekonomichefen 

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

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler. 

Beslutet skickas till 
Diariet

Grund Partistöd Utbildning Totalt
Centerpartiet 9 520 31 226 3 600 44 346
Feministiskt initiativ 9 520 7 806 900 18 226
Kristdemokraterna 9 520 23 419 2 700 35 639
Liberalerna 9 520 31 226 3 600 44 346
Miljöpartiet 9 520 15 613 1 800 26 933
Moderaterna 9 520 46 838 5 400 61 758
Socialdemokraterna 9 520 85 870 9 900 105 290
Sverigedemokraterna 9 520 46 838 5 400 61 758
Vänsterpartiet 9 520 15 613 1 800 26 933
Summa 85 680 304 450 35 100 425 230
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 Kommunstyrelsen 

Utbetalning partistöd 2022 

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

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut KF  2014-11-27 
§20. Partistödet 2022 grundas på prisbasbeloppet 2021 47 600kr. Stödet betalas 
enligt följande: 
 

- Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp 

- Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp 

- Utbildningsstöd med 900 kr/mandat  

 
Beräkning av partistöd 2022 

 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 

Grund Partistöd Utbildning Totalt
Centerpartiet 9 520 31 226 3 600 44 346
Feministiskt initiativ 9 520 7 806 900 18 226
Kristdemokraterna 9 520 23 419 2 700 35 639
Liberalerna 9 520 31 226 3 600 44 346
Miljöpartiet 9 520 15 613 1 800 26 933
Moderaterna 9 520 46 838 5 400 61 758
Socialdemokraterna 9 520 85 870 9 900 105 290
Sverigedemokraterna 9 520 46 838 5 400 61 758
Vänsterpartiet 9 520 15 613 1 800 26 933
Summa 85 680 304 450 35 100 425 230
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 2022-02-25 Ärende: KS/2022-0151 
   

 

   

  

Carsten Sörlie 
Ekonomichef  
0526-19202  
carsten.sorlie@stromstad.se 

Mats Brocker  
Kommundirektör  
0526-19010  
mats.brocker@stromstad.se  

  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
Carsten Sörlie, ekonomichef 
Ewa Löfgren, handläggare 
Gruppledare i samtliga partier 



 

  
 

 
Strömstads kommuns 

Styrdokument 
 

 
Lokala regler för partistöd 

 
 
 
 
 

 
Dokumenttyp Regler 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 
Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen 

Administrativa avdelningen 
Antagen 2014-11-27. Reviderad 2018-04-26 § 52                                     
Ansvar Ekonomichef            
Aktualitetsförklaras 2019-05-01  (regel 1 år) 

 

Dnr   KS/2014-0327 



Lokala regler för partistöd i Strömstads kommun 
 
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 
partistöd.  
I Strömstads kommun ska på denna bakgrund följande gälla: 
 
1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Strömstads kommun utgår till alla partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket i kommunallagen.  
 
2 § Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av 

• ett grundstöd som uppgår till 20 % av prisbasbeloppet den 1/7 året innan stödet ska betalas. 
• ett mandatstöd som uppgår till 16,4 % av prisbasbeloppet den 1/7 året innan stödet ska 

betalas. 
• utbildningsstöd med 900 kr/mandat  

 
3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken vald ledamot är fastställd enligt 
14 kap vallagen (2005:837). 
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet dock 
utbetalas sex månader efter det att representationen upphört. 
 
4 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna med sitt en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket KL.   
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och till redovisningen ska fogas en 
granskningsrapport. Redovisningen med granskningsrapporten ska vara Strömstads kommun 
tillhanda senast 30 juni året efter det år som redovisningen avser.  
 
5 § Årlig utbetalning 
Partistödet betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 
Har redovisning och granskningsrapport enligt KL 4 kap 31 § första och andra stycket inte 
lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för 
nästkommande år. 
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KS/2018-0203 

KS § 18 Svar på - Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Vänsterpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att avslå förslaget om pilotprojekt 6 timmars arbetsdag. 

Beslutsmotivering 
Att införa 6 timmars arbetsdag skulle innebära en ytterligare ökning av 
rekryteringsbehovet. Strömstad har under en längre tid haft stora utmaningar 
med att rekrytera för att täcka dagens personalbehov. De utmaningarna förväntas 
inte att avta under de närmsta åren därav är det inte realistiskt att genomföra en 
arbetstidsförkortning i enlighet med motionen. Förslaget förväntas dessutom 
innebära en betydande ökning av kostnaderna. Detta sammantaget gör att 
motionen föreslås avslås. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Marielle Alvdal (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
I de försök som gjort med 6 timmars arbetsdag så har det kunnat utläsas vissa 
hälsofrämjande effekter men att kostnaderna trots viss sänkning av sjukfrånvaron 
har varit stora. Merkostnaden för 6 timmars arbetsdag på Svartedalens 
äldrecenter var 10 miljoner på årsbasis. Sjukfrånvaron minskade 6,4 % till 5,9 % 
under projektet första 12 månader och ökade sedan till 6,3 %.  

Flera kommuner har inom omsorgsverksamhet infört projektperioder med 6 
timmars arbetsdag och utvärderingarna visar att vinster är svåra att räkna hem då 
kostnaden för utökad personalstyrka är stora. Vanligt är goda resultat på 
medarbetarnas upplevda hälsa liksom att jobben blir attraktivare. När det gäller 
sjukfrånvaron så är resultaten olika vilket tyder på att enbart minskningen av 
arbetstiden inte är det enda som påverkar utfallet av sjukfrånvaro. Få kommuner 
har valt att göra permanenta lösningar med 6 timmars arbetsdag då kostnaden 
blir alltför stor.  

En del kommuner har valt att genomföra testprojekt när det gäller socialarbetare 
där arbetstiden har förkortats till 6 alternativt 7 timmar. Idén har varit att 
förkortad arbetsdag inte ska minska produktiviteten utan att man ska genomföra 
samma arbetsuppgifter men på kortare mer effektiv tid.  

Fördelar som projektet har visat är tilltagande effektivitet under arbetstid samt 
mer tid för fritid och återhämtning. Nackdelar har varit att det har varit svårt att 
hitta tid för möten, ökad stress för att klara arbetsbördan och en ökad andel 
övertidsarbete 

Inom Strömstads kommun har vi sedan hösten 2019 arbetat med så kallade 
Hållbara scheman (bemanningsplanering) där vi har fått positiva effekter på bland 

Ärende 
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annat sjukfrånvaron. Inom hemtjänsten, som var pilotprojekt 2017, sänktes 
sjukfrånvaron från 12,45 % till 7,74 %, kostnaderna minskade samt 
personalkontinuiteten ökade. Tyvärr har vi inte kunnat följa sjukfrånvaron under 
2020 med anledning av rådande pandemi.  

Bemanningsplanering och rekrytering är avgörande för att vi ska kunna 
genomföra en verksamhet med bra kvalitet samt ha en god arbetsmiljö. I 
dagsläget har vi stora rekryteringsbehov både på kort och lång sikt. Att införa 6 
timmars arbetsdag skulle innebära ytterligare ökning av rekryteringsbehovet för 
att täcka de timmar som inte längre täcks utifrån minskningen av arbetstid. 
Kostnaden för denna ersättningsrekrytering är stor. Nedanstående 
sammanställning är en uppskattning av kostnaden utifrån att utförda timmar 
minskar med 25 % och är beräknad på att man måste ersättningsrekrytera för alla 
timmar. Det innebär att beräkningen kan vara högre än vad som skulle blir aktuellt 
men ska också jämföras med resultatet från Svartedalens äldrecenter där 
merkostnaden hamnade på 10 miljoner per år.  

Utifrån de resultat som visats i andra försök med 6 timmars arbetsdag och utifrån 
den ökade kostnaden så är förvaltningens förslag att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2022-02-02 § 1 
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 av HR-chefen 
Motionen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå förslaget om pilotprojekt 6 timmars arbetsdag. 

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

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

Beslutet skickas till 
Diariet

Heltidsarbetare 
tillsvidareanställda 

2020

Överenkommen 
arbetstid 

tillsvidareanställda 2020 
(timmar)

Kostnad för 
överenskommen 

arbetstid 2020 Kr per timme i snitt

Timmar som ska 
ersättas vid 

minskat 
heltidsmått 

Kostnad för utökat 
behov

Std kommun 1 120,0 1 975 819 374 001 000 kr 189 kr 493954,75 93 500 250 kr
KLF 65,0 110 701 25 174 500 kr 227 kr 27675,25 6 293 625 kr
MBF 45,0 79 139 17 565 200 kr 222 kr 19784,75 4 391 300 kr
BUF 494,0 873 944 170 873 600 kr 196 kr 218486 42 718 400 kr
SF 450,0 763 643 136 134 800 kr 178 kr 190910,75 34 033 700 kr
TF 66,0 121 188 24 252 870 kr 200 kr 30297 6 063 218 kr
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 KS/2018-0203 

KSpu § 1 Svar på - Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Vänsterpartiet 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå förslaget om pilotprojekt 6 timmars arbetsdag. 

Beslutsmotivering 
Att införa 6 timmars arbetsdag skulle innebära en ytterligare ökning av 
rekryteringsbehovet. Strömstad har under en längre tid haft stora utmaningar 
med att rekrytera för att täcka dagens personalbehov. De utmaningarna förväntas 
inte att avta under de närmsta åren därav är det inte realistiskt att genomföra en 
arbetstidsförkortning i enlighet med motionen. Förslaget förväntas dessutom 
innebära en betydande ökning av kostnaderna. Detta sammantaget gör att 
motionen föreslås avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
I de försök som gjort med 6 timmars arbetsdag så har det kunnat utläsas vissa 
hälsofrämjande effekter men att kostnaderna trots viss sänkning av sjukfrånvaron 
har varit stora. Merkostnaden för 6 timmars arbetsdag på Svartedalens 
äldrecenter var 10 miljoner på årsbasis. Sjukfrånvaron minskade 6,4 % till 5,9 % 
under projektet första 12 månader och ökade sedan till 6,3 %.  

Flera kommuner har inom omsorgsverksamhet infört projektperioder med 6 
timmars arbetsdag och utvärderingarna visar att vinster är svåra att räkna hem då 
kostnaden för utökad personalstyrka är stora. Vanligt är goda resultat på 
medarbetarnas upplevda hälsa liksom att jobben blir attraktivare. När det gäller 
sjukfrånvaron så är resultaten olika vilket tyder på att enbart minskningen av 
arbetstiden inte är det enda som påverkar utfallet av sjukfrånvaro. Få kommuner 
har valt att göra permanenta lösningar med 6 timmars arbetsdag då kostnaden 
blir alltför stor.  

En del kommuner har valt att genomföra testprojekt när det gäller socialarbetare 
där arbetstiden har förkortats till 6 alternativt 7 timmar. Idén har varit att 
förkortad arbetsdag inte ska minska produktiviteten utan att man ska genomföra 
samma arbetsuppgifter men på kortare mer effektiv tid.  

Fördelar som projektet har visat är tilltagande effektivitet under arbetstid samt 
mer tid för fritid och återhämtning. Nackdelar har varit att det har varit svårt att 
hitta tid för möten, ökad stress för att klara arbetsbördan och en ökad andel 
övertidsarbete 

Inom Strömstads kommun har vi sedan hösten 2019 arbetat med så kallade 
Hållbara scheman (bemanningsplanering) där vi har fått positiva effekter på bland 
annat sjukfrånvaron. Inom hemtjänsten, som var pilotprojekt 2017, sänktes 
sjukfrånvaron från 12,45 % till 7,74 %, kostnaderna minskade samt 
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personalkontinuiteten ökade. Tyvärr har vi inte kunnat följa sjukfrånvaron under 
2020 med anledning av rådande pandemi.  

Bemanningsplanering och rekrytering är avgörande för att vi ska kunna 
genomföra en verksamhet med bra kvalitet samt ha en god arbetsmiljö. I 
dagsläget har vi stora rekryteringsbehov både på kort och lång sikt. Att införa 6 
timmars arbetsdag skulle innebära ytterligare ökning av rekryteringsbehovet för 
att täcka de timmar som inte längre täcks utifrån minskningen av arbetstid. 
Kostnaden för denna ersättningsrekrytering är stor. Nedanstående 
sammanställning är en uppskattning av kostnaden utifrån att utförda timmar 
minskar med 25 % och är beräknad på att man måste ersättningsrekrytera för alla 
timmar. Det innebär att beräkningen kan vara högre än vad som skulle blir aktuellt 
men ska också jämföras med resultatet från Svartedalens äldrecenter där 
merkostnaden hamnade på 10 miljoner per år.  

 
Utifrån de resultat som visats i andra försök med 6 timmars arbetsdag och utifrån 
den ökade kostnaden så är förvaltningens förslag att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 av HR-chefen 
Motionen 

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

att avslå förslaget om pilotprojekt 6 timmars arbetsdag. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S), Lars Tysklind (L) och Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet

Heltidsarbetare 
tillsvidareanställda 

2020

Överenkommen 
arbetstid 

tillsvidareanställda 2020 
(timmar)

Kostnad för 
överenskommen 

arbetstid 2020 Kr per timme i snitt

Timmar som ska 
ersättas vid 

minskat 
heltidsmått 

Kostnad för utökat 
behov

Std kommun 1 120,0 1 975 819 374 001 000 kr 189 kr 493954,75 93 500 250 kr
KLF 65,0 110 701 25 174 500 kr 227 kr 27675,25 6 293 625 kr
MBF 45,0 79 139 17 565 200 kr 222 kr 19784,75 4 391 300 kr
BUF 494,0 873 944 170 873 600 kr 196 kr 218486 42 718 400 kr
SF 450,0 763 643 136 134 800 kr 178 kr 190910,75 34 033 700 kr
TF 66,0 121 188 24 252 870 kr 200 kr 30297 6 063 218 kr
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 Kommunstyrelsen 

Motion om 6 timmars arbetsdag från Vänsterpartiet 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att avslå förslaget om pilotprojekt 6 timmars arbetsdag   

Beslutsmotivering 
Utifrån de resultat som visats i andra försök med 6 timmars arbetsdag, det 
utökade rekryteringsbehovet i en redan ansträngd rekrytertingssituation samt 
utifrån den ökade kostnaden så är förvaltningens förslag att motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionen föreslår ett införande av 6 timmars arbetsdag utifrån ett 
hälsoperspektiv. Mia Öster och Lars-Åke Karlgren, Västerpartiet, föreslår  
att Strömstads kommun inför 6 timmars arbetsdag på någon arbetsplats eller 
inom någon verksamhet. 
 
I de försök som gjort med 6 timmars arbetsdag så har det kunnat utläsas vissa 
hälsofrämjande effekter men att kostnaderna trots viss sänkning av sjukfrånvaron 
har varit stora. Merkostnaden för 6 timmars arbetsdag på Svartedalens 
äldrecenter var 10 miljoner på årsbasis. Sjukfrånvaron minskade 6,4 % till 5,9 % 
under projektet första 12 månader och ökade sedan till 6,3 %.  

Flera kommuner har inom omsorgsverksamhet infört projektperioder med 6 
timmars arbetsdag och utvärderingarna visar att vinster är svåra att räkna hem då 
kostnaden för utökad personalstyrka är stora. Vanligt är goda resultat på 
medarbetarnas upplevda hälsa liksom att jobben blir attraktivare. När det gäller 
sjukfrånvaron så är resultaten olika vilket tyder på att enbart minskningen av 
arbetstiden inte är det enda som påverkar utfallet av sjukfrånvaro. Få kommuner 
har valt att göra permanenta lösningar med 6 timmars arbetsdag då kostnaden 
blir alltför stor.  

En del kommuner har valt att genomföra testprojekt när det gäller socialarbetare 
där arbetstiden har förkortats till 6 alternativt 7 timmar. Idén har varit att 
förkortad arbetsdag inte ska minska produktiviteten utan att man ska genomföra 
samma arbetsuppgifter men på kortare mer effektiv tid.  

Fördelar som projektet har visat är tilltagande effektivitet under arbetstid samt 
mer tid för fritid och återhämtning. Nackdelar har varit att det har varit svårt att 
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hitta tid för möten, ökad stress för att klara arbetsbördan och en ökad andel 
övertidsarbete 

Inom Strömstads kommun har vi sedan hösten 2019 arbetat med så kallade 
Hållbara scheman (bemanningsplanering) där vi har fått positiva effekter på bland 
annat sjukfrånvaron. Inom hemtjänsten, som var pilotprojekt 2017, sänktes 
sjukfrånvaron från 12,45 % till 7,74 %, kostnaderna minskade samt 
personalkontinuiteten ökade. Tyvärr har vi inte kunnat följa sjukfrånvaron under 
2020 med anledning av rådande pandemi.  

Bemanningsplanering och rekrytering är avgörande för att vi ska kunna 
genomföra en verksamhet med bra kvalitet samt ha en god arbetsmiljö. I 
dagsläget har vi stora rekryteringsbehov både på kort och lång sikt. Att införa 6 
timmars arbetsdag skulle innebära ytterligare ökning av rekryteringsbehovet för 
att täcka de timmar som inte längre täcks utifrån minskningen av arbetstid. 
Kostnaden för denna ersättningsrekrytering är stor. Nedanstående 
sammanställning är en uppskattning av kostnaden utifrån att utförda timmar 
minskar med 25 % och är beräknad på att man måste ersättningsrekrytera för alla 
timmar. Det innebär att beräkningen kan vara högre än vad som skulle blir aktuellt 
men ska också jämföras med resultatet från Svartedalens äldrecenter där 
merkostnaden hamnade på 10 miljoner per år.  

 
 

Utifrån de resultat som visats i andra försök med 6 timmars arbetsdag och utifrån 
den ökade kostnaden så är förvaltningens förslag att motionen avslås.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 av HR-chefen 
Motionen 
  

Karin Mellberg Jansson 
HR.chefr 
0526-194 82 
Karin.mellbergjansson@stromstad.se 

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

  

Heltidsarbetare 
tillsvidareanställda 

2020

Överenkommen 
arbetstid 

tillsvidareanställda 2020 
(timmar)

Kostnad för 
överenskommen 

arbetstid 2020 Kr per timme i snitt

Timmar som ska 
ersättas vid 

minskat 
heltidsmått 

Kostnad för utökat 
behov

Std kommun 1 120,0 1 975 819 374 001 000 kr 189 kr 493954,75 93 500 250 kr
KLF 65,0 110 701 25 174 500 kr 227 kr 27675,25 6 293 625 kr
MBF 45,0 79 139 17 565 200 kr 222 kr 19784,75 4 391 300 kr
BUF 494,0 873 944 170 873 600 kr 196 kr 218486 42 718 400 kr
SF 450,0 763 643 136 134 800 kr 178 kr 190910,75 34 033 700 kr
TF 66,0 121 188 24 252 870 kr 200 kr 30297 6 063 218 kr
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Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Diariet



Motion om 6 timmars arbetsdag

   Nästa år är det 100 år sedan 8-timmarsdagen infördes i Sverige och vi har sedan 
länge arbetat för en arbetstidsförkortning.
Runt om i landet finns det många arbetsplatser som har 6 timmars arbetsdag, både 
inom den offentliga och den privata sektorn. Och det är ingen ny idé: redan 1989 
infördes 6 timmars arbetsdag inom hemtjänsten i Kiruna. På många håll i landet har  
hemtjänst, äldrevård, socialtjänst och sjukvård infört 6-timmarsdag. Även i privata 
verksamheter har företag gått över till 6 timmar.
Forskningen pekar på mindre stress ocgh bättre sömn och på sikt lägre 
sjukskrivningskostnader (enligt artikel i Veckans Affärer).
Andra fördelar kan vara bättre utnyttjande av lokaler och utrustning och högre 
effektivitet, eftersom de flesta inte orkar prestera på topp i 8 timmar. På sikt skulle det
också kunna innebära att fler orkar arbeta efter pensionen.
För arbetsgivaren ger en attraktiv arbetsplats fördelar som att det blir lättare att 
rekrytera personal, liksom bättre kontinuitet om personalen trivs och stannar kvar.
I Vision 2030 talas det om att stärka kommunens attraktionskraft och att satsa på 
folkhälsan. Vi ser att 6 timmars arbetsdag är ett led i detta.

Vänsterpartiet yrkar på 
 att Strömstads kommun inför 6 timmars arbetsdag på någon arbetsplats eller inom 
någon verksamhet under 2020.

Vänsterpartiet i Strömstad
Mia Öster
Lars Åke Karlgren

Strömstad 5 april 2018
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KS/2018-0584 

KS § 19 Svar på - Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Feministiskt initiativ 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att avslå förslaget om pilotprojekt 6 timmars arbetsdag. 

Beslutsmotivering 
Att införa 6 timmars arbetsdag skulle innebära en ytterligare ökning av 
rekryteringsbehovet. Strömstad har under en längre tid haft stora utmaningar 
med att rekrytera för att täcka dagens personalbehov. De utmaningarna förväntas 
inte att avta under de närmsta åren därav är det inte realistiskt att genomföra en 
arbetstidsförkortning i enlighet med motionen. Förslaget förväntas dessutom 
innebära en betydande ökning av kostnaderna. Detta sammantaget gör att 
motionen föreslås avslås. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Marielle Alvdal (FI) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionen föreslår ett införande av 6 timmars arbetsdag utifrån ett 
hälsoperspektiv. Motionen innehåller ett förslag om pilotprojekt på Solbogården 
med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.  

I de försök som hänvisas till i motionen så har det kunnat utläsas vissa 
hälsofrämjande effekter men att kostnaderna trots viss sänkning av sjukfrånvaron 
har varit stora. Merkostnaden för 6 timmars arbetsdag på Svartedalens 
äldrecenter var 10 miljoner på årsbasis. Sjukfrånvaron minskade 6,4 % till 5,9 % 
under projektet första 12 månader och ökade sedan till 6,3 %.  

Flera kommuner har inom omsorgsverksamhet infört projektperioder med 6 
timmars arbetsdag och utvärderingarna visar att vinster är svåra att räkna hem då 
kostnaden för utökad personalstyrka är stora. Vanligt är goda resultat på 
medarbetarnas upplevda hälsa liksom att jobben blir attraktivare. När det gäller 
sjukfrånvaron så är resultaten olika vilket tyder på att enbart minskningen av 
arbetstiden inte är det enda som påverkar utfallet av sjukfrånvaro. Få kommuner 
har valt att göra permanenta lösningar med 6 timmars arbetsdag då kostnaden 
blir alltför stor.  

En del kommuner har valt att genomföra testprojekt när det gäller socialarbetare 
där arbetstiden har förkortats till 6 alternativt 7 timmar. Idén har varit att 
förkortad arbetsdag inte ska minska produktiviteten utan att man ska genomföra 
samma arbetsuppgifter men på kortare mer effektiv tid.  

Fördelar som projektet har visat är tilltagande effektivitet under arbetstid samt 
mer tid för fritid och återhämtning. Nackdelar har varit att det har varit svårt att 

Ärende
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hitta tid för möten, ökad stress för att klara arbetsbördan och en ökad andel 
övertidsarbete 

Inom Strömstads kommun har vi sedan hösten 2019 arbetat med så kallade 
Hållbara scheman (bemanningsplanering) där vi har fått positiva effekter på bland 
annat sjukfrånvaron. Inom hemtjänsten, som var pilotprojekt 2017, sänktes 
sjukfrånvaron från 12,45 % till 7,74 %, kostnaderna minskade samt 
personalkontinuiteten ökade. Tyvärr har vi inte kunnat följa sjukfrånvaron under 
2020 med anledning av rådande pandemi.  

Bemanningsplanering och rekrytering är avgörande för att vi ska kunna 
genomföra en verksamhet med bra kvalitet samt ha en god arbetsmiljö. I 
dagsläget har vi stora rekryteringsbehov både på kort och lång sikt. Att införa 6 
timmars arbetsdag skulle innebära ytterligare ökning av rekryteringsbehovet för 
att täcka de timmar som inte längre täcks utifrån minskningen av arbetstid. 
Kostnaden för denna ersättningsrekrytering är stor. Nedanstående 
sammanställning är en uppskattning av kostnaden utifrån att utförda timmar 
minskar med 25 % och är beräknad på att man måste ersättningsrekrytera för alla 
timmar. Det innebär att beräkningen kan vara högre än vad som skulle blir aktuellt 
men ska också jämföras med resultatet från Svartedalens äldrecenter där 
merkostnaden hamnade på 10 miljoner per år.  

 
Utifrån de resultat som visats i andra försök med 6 timmars arbetsdag och utifrån 
den ökade kostnaden så är förvaltningens förslag att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Motion från Feministiskt Initiativ 
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 av HR-chef 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2022-02-02 § 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå förslaget om pilotprojekt 6 timmars arbetsdag. 

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

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

Heltidsarbetare 
tillsvidareanställda 

2020

Överenkommen 
arbetstid 

tillsvidareanställda 2020 
(timmar)

Kostnad för 
överenskommen 

arbetstid 2020 Kr per timme i snitt

Timmar som ska 
ersättas vid 

minskat 
heltidsmått 

Kostnad för utökat 
behov

Std kommun 1 120,0 1 975 819 374 001 000 kr 189 kr 493954,75 93 500 250 kr
KLF 65,0 110 701 25 174 500 kr 227 kr 27675,25 6 293 625 kr
MBF 45,0 79 139 17 565 200 kr 222 kr 19784,75 4 391 300 kr
BUF 494,0 873 944 170 873 600 kr 196 kr 218486 42 718 400 kr
SF 450,0 763 643 136 134 800 kr 178 kr 190910,75 34 033 700 kr
TF 66,0 121 188 24 252 870 kr 200 kr 30297 6 063 218 kr
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 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens personalutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-02-02  
   

 
   

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

 KS/2018-0584 

KSpu § 2 Svar på - Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Feministiskt initiativ 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå förslaget om pilotprojekt 6 timmars arbetsdag. 

Beslutsmotivering 
Att införa 6 timmars arbetsdag skulle innebära en ytterligare ökning av 
rekryteringsbehovet. Strömstad har under en längre tid haft stora utmaningar 
med att rekrytera för att täcka dagens personalbehov. De utmaningarna förväntas 
inte att avta under de närmsta åren därav är det inte realistiskt att genomföra en 
arbetstidsförkortning i enlighet med motionen. Förslaget förväntas dessutom 
innebära en betydande ökning av kostnaderna. Detta sammantaget gör att 
motionen föreslås avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionen föreslår ett införande av 6 timmars arbetsdag utifrån ett 
hälsoperspektiv. Motionen innehåller ett förslag om pilotprojekt på Solbogården 
med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.  

I de försök som hänvisas till i motionen så har det kunnat utläsas vissa 
hälsofrämjande effekter men att kostnaderna trots viss sänkning av sjukfrånvaron 
har varit stora. Merkostnaden för 6 timmars arbetsdag på Svartedalens 
äldrecenter var 10 miljoner på årsbasis. Sjukfrånvaron minskade 6,4 % till 5,9 % 
under projektet första 12 månader och ökade sedan till 6,3 %.  

Flera kommuner har inom omsorgsverksamhet infört projektperioder med 6 
timmars arbetsdag och utvärderingarna visar att vinster är svåra att räkna hem då 
kostnaden för utökad personalstyrka är stora. Vanligt är goda resultat på 
medarbetarnas upplevda hälsa liksom att jobben blir attraktivare. När det gäller 
sjukfrånvaron så är resultaten olika vilket tyder på att enbart minskningen av 
arbetstiden inte är det enda som påverkar utfallet av sjukfrånvaro. Få kommuner 
har valt att göra permanenta lösningar med 6 timmars arbetsdag då kostnaden 
blir alltför stor.  

En del kommuner har valt att genomföra testprojekt när det gäller socialarbetare 
där arbetstiden har förkortats till 6 alternativt 7 timmar. Idén har varit att 
förkortad arbetsdag inte ska minska produktiviteten utan att man ska genomföra 
samma arbetsuppgifter men på kortare mer effektiv tid.  

Fördelar som projektet har visat är tilltagande effektivitet under arbetstid samt 
mer tid för fritid och återhämtning. Nackdelar har varit att det har varit svårt att 
hitta tid för möten, ökad stress för att klara arbetsbördan och en ökad andel 
övertidsarbete 
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Inom Strömstads kommun har vi sedan hösten 2019 arbetat med så kallade 
Hållbara scheman (bemanningsplanering) där vi har fått positiva effekter på bland 
annat sjukfrånvaron. Inom hemtjänsten, som var pilotprojekt 2017, sänktes 
sjukfrånvaron från 12,45 % till 7,74 %, kostnaderna minskade samt 
personalkontinuiteten ökade. Tyvärr har vi inte kunnat följa sjukfrånvaron under 
2020 med anledning av rådande pandemi.  

Bemanningsplanering och rekrytering är avgörande för att vi ska kunna 
genomföra en verksamhet med bra kvalitet samt ha en god arbetsmiljö. I 
dagsläget har vi stora rekryteringsbehov både på kort och lång sikt. Att införa 6 
timmars arbetsdag skulle innebära ytterligare ökning av rekryteringsbehovet för 
att täcka de timmar som inte längre täcks utifrån minskningen av arbetstid. 
Kostnaden för denna ersättningsrekrytering är stor. Nedanstående 
sammanställning är en uppskattning av kostnaden utifrån att utförda timmar 
minskar med 25 % och är beräknad på att man måste ersättningsrekrytera för alla 
timmar. Det innebär att beräkningen kan vara högre än vad som skulle blir aktuellt 
men ska också jämföras med resultatet från Svartedalens äldrecenter där 
merkostnaden hamnade på 10 miljoner per år.  

 
Utifrån de resultat som visats i andra försök med 6 timmars arbetsdag och utifrån 
den ökade kostnaden så är förvaltningens förslag att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Motion från Feministiskt Initiativ 
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 av HR-chef 

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

att avslå förslaget om pilotprojekt 6 timmars arbetsdag. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet

Heltidsarbetare 
tillsvidareanställda 

2020

Överenkommen 
arbetstid 

tillsvidareanställda 2020 
(timmar)

Kostnad för 
överenskommen 

arbetstid 2020 Kr per timme i snitt

Timmar som ska 
ersättas vid 

minskat 
heltidsmått 

Kostnad för utökat 
behov

Std kommun 1 120,0 1 975 819 374 001 000 kr 189 kr 493954,75 93 500 250 kr
KLF 65,0 110 701 25 174 500 kr 227 kr 27675,25 6 293 625 kr
MBF 45,0 79 139 17 565 200 kr 222 kr 19784,75 4 391 300 kr
BUF 494,0 873 944 170 873 600 kr 196 kr 218486 42 718 400 kr
SF 450,0 763 643 136 134 800 kr 178 kr 190910,75 34 033 700 kr
TF 66,0 121 188 24 252 870 kr 200 kr 30297 6 063 218 kr
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Kommunledningsförvaltningen 2022-02-02 Ärende: KS/2018-0584 
KS - Administrativ avdelning   

    

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

 Kommunstyrelsen 

Motion om 6 timmars arbetsdag från Feministiskt initiativ 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

Att avslå förslaget om pilotprojekt 6 timmars arbetsdag  

Beslutsmotivering 
Utifrån de resultat som visats i andra försök med 6 timmars arbetsdag, det 
utökade rekryteringsbehovet i en redan ansträngd rekryteringssituation, samt 
utifrån den ökade kostnaden så är förvaltningens förslag att motionen avslås.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Motionen föreslår ett införande av 6 timmars arbetsdag utifrån ett 
hälsoperspektiv. Motionen innehåller ett förslag om pilotprojekt på Solbogården 
med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.  

I de försök som hänvisas till i motionen så har det kunnat utläsas vissa 
hälsofrämjande effekter men att kostnaderna trots viss sänkning av sjukfrånvaron 
har varit stora. Merkostnaden för 6 timmars arbetsdag på Svartedalens 
äldrecenter var 10 miljoner på årsbasis. Sjukfrånvaron minskade 6,4 % till 5,9 % 
under projektet första 12 månader och ökade sedan till 6,3 %.  

Flera kommuner har inom omsorgsverksamhet infört projektperioder med 6 
timmars arbetsdag och utvärderingarna visar att vinster är svåra att räkna hem då 
kostnaden för utökad personalstyrka är stora. Vanligt är goda resultat på 
medarbetarnas upplevda hälsa liksom att jobben blir attraktivare. När det gäller 
sjukfrånvaron så är resultaten olika vilket tyder på att enbart minskningen av 
arbetstiden inte är det enda som påverkar utfallet av sjukfrånvaro. Få kommuner 
har valt att göra permanenta lösningar med 6 timmars arbetsdag då kostnaden 
blir alltför stor.  

En del kommuner har valt att genomföra testprojekt när det gäller socialarbetare 
där arbetstiden har förkortats till 6 alternativt 7 timmar. Idén har varit att 
förkortad arbetsdag inte ska minska produktiviteten utan att man ska genomföra 
samma arbetsuppgifter men på kortare mer effektiv tid.  

Fördelar som projektet har visat är tilltagande effektivitet under arbetstid samt 
mer tid för fritid och återhämtning. Nackdelar har varit att det har varit svårt att 
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hitta tid för möten, ökad stress för att klara arbetsbördan och en ökad andel 
övertidsarbete 

Inom Strömstads kommun har vi sedan hösten 2019 arbetat med så kallade 
Hållbara scheman (bemanningsplanering) där vi har fått positiva effekter på bland 
annat sjukfrånvaron. Inom hemtjänsten, som var pilotprojekt 2017, sänktes 
sjukfrånvaron från 12,45 % till 7,74 %, kostnaderna minskade samt 
personalkontinuiteten ökade. Tyvärr har vi inte kunnat följa sjukfrånvaron under 
2020 med anledning av rådande pandemi.  

Bemanningsplanering och rekrytering är avgörande för att vi ska kunna 
genomföra en verksamhet med bra kvalitet samt ha en god arbetsmiljö. I 
dagsläget har vi stora rekryteringsbehov både på kort och lång sikt. Att införa 6 
timmars arbetsdag skulle innebära ytterligare ökning av rekryteringsbehovet för 
att täcka de timmar som inte längre täcks utifrån minskningen av arbetstid. 
Kostnaden för denna ersättningsrekrytering är stor. Nedanstående 
sammanställning är en uppskattning av kostnaden utifrån att utförda timmar 
minskar med 25 % och är beräknad på att man måste ersättningsrekrytera för alla 
timmar. Det innebär att beräkningen kan vara högre än vad som skulle blir aktuellt 
men ska också jämföras med resultatet från Svartedalens äldrecenter där 
merkostnaden hamnade på 10 miljoner per år.  

 
 

Utifrån de resultat som visats i andra försök med 6 timmars arbetsdag och utifrån 
den ökade kostnaden så är förvaltningens förslag att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Motion från Feministiskt Initiativ 
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 av HR-chef 
  

 

Karin Mellberg Jansson 
HR chef 
0526-194 82 
karin.mellbergjansson@stromstad.se 

Mats Brocker 
Kommundirektör 
0526-190 55 
mats.brocker@stromstad.se 

  

Heltidsarbetare 
tillsvidareanställda 

2020

Överenkommen 
arbetstid 

tillsvidareanställda 2020 
(timmar)

Kostnad för 
överenskommen 

arbetstid 2020 Kr per timme i snitt

Timmar som ska 
ersättas vid 

minskat 
heltidsmått 

Kostnad för utökat 
behov

Std kommun 1 120,0 1 975 819 374 001 000 kr 189 kr 493954,75 93 500 250 kr
KLF 65,0 110 701 25 174 500 kr 227 kr 27675,25 6 293 625 kr
MBF 45,0 79 139 17 565 200 kr 222 kr 19784,75 4 391 300 kr
BUF 494,0 873 944 170 873 600 kr 196 kr 218486 42 718 400 kr
SF 450,0 763 643 136 134 800 kr 178 kr 190910,75 34 033 700 kr
TF 66,0 121 188 24 252 870 kr 200 kr 30297 6 063 218 kr
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Beslutet skickas till 
Diariet



 

Fi Strömstad 
Oslovägen 9A 
452 35 Strömstad 
(+46) 072-30 54 426 

Motion 
4:e december, 2018 

 

 

Motion - pilotprojekt 6 timmars arbetsdag med bibehållen 

lön i Strömstads kommun 

 

Sammanfattning 

En modern syn på välfärd förutsätter en balans mellan arbetsliv, familj och fritid. Strömstad 

kommun och dess invånare skulle gynnas av sex timmars arbetsdag och alla de fördelar det 

medför - bättre folkhälsa, bättre miljö och bättre samhällsekonomi. Vi vill därför starta ett 

pilotprojekt vid ett av Strömstads särskilda boenden. 

Bakgrund och argumentation 

Kortare arbetsdagar medför många vinster. Idag lägger kvinnor i Sverige ner en timme mer än 

män varje vardag på obetalt hushållsarbete enligt SCB [2]. Kortare arbetsdagar med bibehållen 

lön skulle bryta deltidsfällan som innebär att personer, oftast kvinnor, går ner i arbetstid för att 

hinna med livspusslet - en deltidsfälla som idag leder till lägre livslön och därmed lägre 

pensioner för kvinnor. En arbetstidsförkortning leder även till att fler personer delar på jobben, 

vilket i sin tur ger minskade kostnader för arbetslöshet och A-kassa. Studier tyder också på att 

våld mot kvinnor minskar med sjunkande arbetslöshet [1].  
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Stressrelaterade sjukdomar ökar i dagens samhälle och så även långtidssjukskrivningar. 

Med sex timmars arbetsdag kommer det att finnas tid för träning, utomhusvistelse och 

välgörande samtal. Vi har då bättre möjligheter att uppnå gott mående, fysiskt och psykiskt. En 

arbetstidsförkortning leder således till välfärdsvinster eftersom folkhälsan förbättras, 

sjukskrivningskostnaderna kan sjunka och utbrändheten minska. Arbetstidsförkortning ger barn 

och föräldrar mer tid med varandra och tid över till exempelvis läxhjälp, lek och umgänge; 

ungdomar får ökad tillgång till vuxna. Den extra tiden ger även större utrymme för alla att delta 

aktivt i samhällslivet och ger möjlighet till fler kvinnor inom politiken, vilket är ett lokalt problem i 

Strömstad med knappt 36% kvinnor i kommunfullmäktige. 

Vi måste också gå ner i arbetstid för miljöns skull. En kortare arbetstid kan vara en av 

förutsättningarna för en klimatomställning [3]. Fler orkar ta cykeln eller gå till och från arbetet. 

En mindre tidspressad konsument blir mindre benägen att använda fossilberoende 

transportvägar för semestrar och minskar inköpen av industriprocessad mat. Fler hinner 

sopsortera och fler hinner laga god och nyttig mat från grunden. En rapport visar att 

arbetstidsförkortning kan ge så mycket som 18 procents lägre energianvändning jämfört med 

bibehållen arbetstid [4].  Att arbetstidsförkortning leder till minskad miljöpåverkan betonas av 

den Brittiska hållbarhetskommissionen [5] samt i två rapporter från Naturvårdsverket [4, 6].  

Det pågår redan ett 10-tal försök med sex timmars arbetsdag i olika kommuner. I Göteborg, på 

Svartedalens äldrecentrum, såg man att kortare arbetstid gjorde folk friskare. Det har gått så bra 

att man i Göteborg startat två nya projekt 2018; för socialsekreterarna i Angered och för 

förskolepersonalen i Bergsjön. Stressforskningsinstitutet fastställde i en studie att personal 

som får jobba kortare arbetsdagar sover bättre, är mindre stressade och oroliga, samt i helhet 

friskare [7]. 

Fler exempel finns. På ortopedavdelningen i Mölndal brottades verksamheten med 

rekryteringsproblem och personalflykt. När de införde sex timmars arbetsdag försvann 

rekryteringsproblemen och sköterskor står i kö att ta anställning, samtidigt som deras 

produktion har ökat. Resultatet, efter tre års försök, har blivit så bra att ledningen beslutat att 

permanenta arbetstidsförkortningen. [8] 
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Sverige har förr haft sex dagars arbetsvecka och det gick utmärkt att korta till fem dagar. Vi 

har haft tio timmars arbetsdag i landet och vi sänkte successivt till åtta timmar, utan att 

Sveriges ekonomi gick under. Ett projekt med arbetstidsförkortning kan initieras i Strömstad - vi 

anser att det är dags för gradvis införande av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, med 

början i ett pilotprojekt i Strömstad.  

 

Vi yrkar  

- Att ett pilotprojekt med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön genomförs inom den 

kommunala omsorgssektorn.  

- Att försöket initieras på Solbogården på grund av höga sjukskrivningstal; alternativt att 

arbetsplatser själva kan ansöka om att delta i försöksverksamheten och att ett av dem väljs ut. 

- Att försöket följs och utvärderas rörande sjukskrivningstal och välmående hos personal och 

boende (exempelvis via standardiserade Quality of life-formulär) innan försökets början samt 

därefter minst årligen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marielle Alvdal, för Feministiskt initiativ Strömstad   
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KS/2020-0119 

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

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att avslå motionen. 

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att avslå motionen. 

Att driva arbetet med jämställdhets och jämlikhetsfrågor ligger inom ansvaret för 
folkhälsoarbetet samt arbetet med Agenda 2030. 

Ärende 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar att motionen anses besvarad med hänvisning till att 
kommunen redan har en anställd som arbetar på deltid med 
jämställdhetsstrategi. 

Mats Granberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

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

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

Beslutet skickas till 
Diariet
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 KS/2020-0119 

KSau § 244 Svar på - Motion om att anställa en 
jämställdhetsstrateg från Marielle Alvdal, 
Feministiskt Initiativ 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att avslå motionen. 

Att driva arbetet med jämställdhets och jämlikhetsfrågor ligger inom ansvaret för 
folkhälsoarbetet samt arbetet med Agenda 2030. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Motion: Anställ en jämställdhetsstrateg – intensifiera jämställdhetsarbetet i 
Strömstad, Feministiskt initiativ 2020-01-26 

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

att avslå motionen. 

Att driva arbetet med jämställdhets och jämlikhetsfrågor ligger inom ansvaret för 
folkhälsoarbetet samt arbetet med Agenda 2030. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-10-22 Ärende: KS/2020-0119 
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 anställa en jämställdhetsstrateg från Marielle 
Alvdal, Feministiskt Initiativ 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta  

att avslå motionen 

 
Att driva arbetet med jämställdhets och jämlikhetsfrågor ligger inom ansvaret för 
folkhälsoarbetet samt arbetet med Agenda 2030. 

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

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

Feministiskt initiativ menar att Strömstad behöver en jämställdhetsstrateg, som 
kan vara drivande i arbetet med att göra kommunen jämställd. I flera andra 
kommuner har jämställdhetsstrateger till uppgift att ur detta perspektiv initiera, 
granska och följa upp kommunövergripande frågor och bereda ärenden som skall 
behandlas av kommunfullmäktige; att konkretisera jämställdhetsarbetet och 
utveckla strategier för att uppnå jämställdhetsmålen; samt att öka 
medvetenheten om vikten av detta arbete inom politiken. I vissa kommuner 
utbildar jämställdhetstrategen kommunanställd personal, exempelvis lärare, i 
jämställdhetsfrågor och skapar rum för samtal. 

I kommunen finns en folkhälsostrateg anställd vars uppdrag är att leda och 
utveckla kommunens strategiska arbete med folkhälsa. Folkhälsoarbetet har som 
mål att skapa mer jämlika livsvillkor och därmed möjligheter för en jämlik hälsa.  
Alla, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, klasstillhörighet, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller 
ålder ska ges samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. 

Enligt folkhälsoplan för Strömstads kommun ska alla målområden i planen 
genomsyras av jämlikhet och jämställdhet.  Alla människor ska bemötas och 
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behandlas på ett likvärdigt sätt och få likvärdig tillgång till välfärdstjänster och 
service.  
 
Strömstads kommuns jämlikhetsplan utgår från det övergripande målet för 
jämställdhetspolitiken, att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. Samt de sex delmålen: 

 Delmål 1 En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska 
ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma 
villkoren för beslutsfattandet.  

 Delmål 2 Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut.  

 Delmål 3 Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha 
samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och 
personlig utveckling.  

 Delmål 4 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter 
att ge och få omsorg på lika villkor.  

 Delmål 5 Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha 
samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg 
på lika villkor 

 Delmål 6 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor 
och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

I jämlikhetsplanen finns som mål att alla anställda i Strömstads kommun ska 
känna till kommunens övergripande jämlikhetsplan och arbeta efter den samt alla 
anställda ska genomgå utbildning i mänskliga rättigheter. Folkhälsostrategen har i 
samband med implementering av jämlikhetsplanen utbildat personal i 
jämlikhetsfrågor, utbildningen finns tillgänglig på kommunens intranät. HR 
avdelningen har tagit fram ett APT material till alla chefer som bygger på 
utbildningen.  

I strategi för Agenda 2030 som antogs av Kommunfullmäktige 2021-09-09 är mål , 
Jämställdhet, ett prioriterat mål för Strömstads kommun i arbetet mot en hållbar 
kommun. Alla förvaltningar och bolag ska i sina respektive verksamhetsplaner 
koppla aktiviteter till målen i Agenda 2030. 

Kommunen som arbetsgivare 

När det gäller kommunen som arbetsgivare så finns jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektivet inbyggt i processer kring rekrytering, lönesättning, 
arbetsmiljöarbete samt det förebyggande arbetet mot diskriminering. 
Diskrimineringslagen är en lag som har samlat ett stort antal 
diskrimineringsgrunder som rör såväl arbetslivet som samhällslivet i övrigt. 
Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och främja allas lika 
rättigheter och möjligheter. De regler som tar sikte på arbetslivet kan delas in i två 
delar, dels förbud mot diskriminering och dels skyldigheten att som arbetsgivare 
aktivt vidta olika åtgärder för att förhindra diskriminering. Kommunen har rutiner 
för arbetet med aktiva åtgärder samt för åtgärder för att förhindra diskriminering 
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såväl som för uppföljning och handlingsplaner om det skulle rapporteras 
händelser.  

 

Perspektiv 

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Ett arbetssätt som utgår från folkhälsans övergripande mål om att alla, oavsett 
kön, könsidentitet, könsuttryck, klasstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder ska ges 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor skapar även 
förutsättningar för ett barnrättsbaserat arbetssätt, där flickor och pojkars lika 
rättigheter stärks. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Folkhälsoperspektiv 
Folkhälsans övergripande mål om samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor förutsätter ett arbetssätt som utgår från mänskliga rättigheter. 

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 2021-10-25 
Motion: Anställ en jämställdhetsstrateg – intensifiera jämställdhetsarbetet i 
Strömstad, Feministiskt initiativ 2020-01-26 
  

Terése Lomgård 
folkhälsostrateg 
0526-191 21 
terese.lomgard@stromstad.se 

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

  

Beslutet skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text.
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 KS/2019-0692 

KF § 19 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om införande av alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads kommun 
från Miljöpartiet, KS/2019-0692 

2. Motion om central badplats i Strömstad från Liberalerna, KS/2020-0071 

3. Motion om semestertia från Vänsterpartiet, KS/2020-0099 

4. Motion om tillsättning av tjänsten som näringslivsutvecklare från Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet, KS/2020-0115 

5. Motion om att anställa en jämställdhetsstrateg från Marielle Alvdal, 
Feministiskt Initiativ, KS/2020-0119 

6. Motion om jämställdhetsintegrering från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, 
KS/2020-0120 

Beslutsunderlag 
Motionerna 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet



KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Datum: 2020-01-26 
Partinamn: Feministiskt initiativ 
Ledamotens namn: Marielle Alvdal 

Motion: Anställ en jämställdhetsstrateg - intensifiera 
jämställdhetsarbetet i Strömstad!  
Motivering till motionen 

Jämställdhetsarbete måste ha ett medborgarfokus: Vårdtagare, trafikanter, boende, förskolebarn, 
elever, biblioteksbesökare, de som använder fritidsanläggningar - alla som nyttjar kommunens 
verksamheter ska garanteras ett jämställt bemötande; jämställd service och frihet från 
diskriminering. 

Jämställdhetsarbetet måste också bedrivs ur ett intersektionellt perspektiv, det vill säga med 
kunskap om att maktordningar samverkar; etnicitet, socialt ursprung, språk, sexuell läggning, 
religion, ålder och funktionalitet. Arbete för kvinnor och mäns lika rättigheter betyder då samtidigt 
att arbeta för alla människors lika rättigheter. 

Vi menar att Strömstad behöver en jämställdhetsstrateg, som kan vara drivande i arbetet med att 
göra kommunen jämställd. I flera andra kommuner har jämställdhetsstrateger till uppgift att ur detta 
perspektiv initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor och bereda ärenden som skall 
behandlas av kommunfullmäktige; att konkretisera jämställdhetsarbetet och utveckla strategier för 
att uppnå jämställdhetsmålen; samt att öka medvetenheten om vikten av detta arbete inom 
politiken. I vissa kommuner utbildar jämställdhetstrategen kommunanställd personal, exempelvis 
lärare, i jämställdhetsfrågor och skapar rum för samtal. Vi behöver detta även i Strömstad! 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

● Att Strömstads kommun anställer en jämställdhetsstrateg, som kan vara drivande i arbetet 
med att göra Strömstads kommun till en jämställd kommun.  

Undertecknat 

 
Marielle Alvdal, Feministiskt initiativ



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (4) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-19 

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

KS/2020-0120 

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

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

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

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

Jag tackar för bifallet till punkten om könsuppdelad statistik, men reserverar mig 
emot att kommunstyrelsen inte även biföll punkt nr 3: "Att varje av 
tjänstepersoner och/eller politiker berett förslag ska inkludera rubriken 
jämställdhet under konsekvensbeskrivningen och att beslutets konsekvenser för 
kvinnor och män – eller i förekommande fall flickor och pojkar – beskrivs". I 

Ärende 
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nuläget ska tjänstepersonerna ta hänsyn till flera perspektiv i underlaget till varje 
fråga: Ekonomi, barnrätt, juridik, folkhälsa samt miljö. I beslutsunderlaget till 
denna fråga står det att jämställdhet inkluderas under “Folkhälsoperspektiv”. I 
handboken står det såhär: "Folkhälsoperspektivet. Beskriv hur förslaget väntas 
påverka hälsofrågor såsom livsstil, tillgång till mötesplatser, jämställdhet, trygghet 
och säkerhet samt möjligheter till delaktighet och inflytande." Dock missas 
systematiskt jämställdhetsperspektivet - det har inte funnits med under Folkhälsa 
så länge jag varit med i kommunfullmäktige. Även när 
“Likabehandlingsperspektiv” någon gång togs med missades könsaspekten. Det är 
därför inkorrekt att påstå att punkten är besvarad - eftersom den inte är delvis 
eller redan genomförd. SKR rekommenderar kommuner att ta in jämställdhet som 
ett eget perspektiv i alla beslutsunderlag - naturligtvis måste jämställdhet vara en 
egen punkt under konsekvensbeskrivning. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 PROTOKOLLSUTDRAG 3 (4) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-01-19  
   

 
   

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
arbetsutskottets förslag och nej-röst för Marielle Alvdals förslag. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 4 (4) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-01-19  
   

 
   

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

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för att bifalla arbetsutskottets förslag mot 3 nej-röster för 
Marielle Alvdals förslag samt att en avstod att rösta så beslutar kommunstyrelsen 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 

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

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

Beslutet skickas till 
Diariet
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 KS/2020-0120 

KSau § 245 Svar på - Motion om 
jämställdhetsintergrering från Marielle 
Alvdal, Feministiskt Initiativ 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

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

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

Att Strömstads kommun – i enlighet med regeringens jämställdhetsarbete – 
tillämpar jämställdhetsintegrering  
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Att kommunen i alla fall där bakgrundsfakta i form av statistik behövs, tar fram 
könsuppdelad statistik 

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Motion: Inför jämställdhetsintegrering – intensifiera jämställdhetsarbetet i 
Strömstad, Feministiskt initiativ 2020-01-26 

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

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

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

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-10-25 Ärende: KS/2020-0120 
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 jämställdhetsintegrering från Marielle Alvdal, 
Feministiskt Initiativ 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

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

 att anse följande attsatser besvarade: 
Att Strömstads kommun – i enlighet med regeringens jämställdhetsarbete 
– tillämpar jämställdhetsintegrering 
 
Att varje av tjänstepersoner och/eller politiker berett förslag ska inkludera 
rubriken jämställdhet under konsekvensbeskrivningen och att beslutets 
konsekvenser för kvinnor och män – eller i förekommande fall flickor och 
pojkar – beskrivs 

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

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

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

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

På intranätet finns en handledning för tolkning av folkhälsoperspektivet där en 
checklista för jämställda beslut kan läggas till.  
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Sammanfattning av ärendet 
Feministiskt initiativ har inkommit med en motion där de yrkar 

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

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

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

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

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

Ärendet 
Feministiskt initiativ har inkommit med en motion där de yrkar 

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

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

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

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

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

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

Under rubriken folkhälsoperspektiv i mallen för tjänsteskrivelse ingår bl.a. 
jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet. 
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Det beskrivs i handbok för ärendehantering vilka faktorer som ska tas ställning till 
inom folkhälsoperspektivet. Folkhälsoarbetet har som mål att skapa mer jämlika 
livsvillkor och därmed möjligheter för en jämlik hälsa.  
Alla, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, klasstillhörighet, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller 
ålder ska ges samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. 

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

 

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Ett arbetssätt som utgår från folkhälsans övergripande mål om att alla, oavsett 
kön, könsidentitet, könsuttryck, klasstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder ska ges 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor skapar även 
förutsättningar för ett barnrättsbaserat arbetssätt, där flickor och pojkars lika 
rättigheter stärks. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Folkhälsoperspektiv 
Folkhälsans övergripande mål om samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor förutsätter ett arbetssätt som utgår från mänskliga rättigheter. 

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 2021-10-25 
Motion: Inför jämställdhetsintegrering – intensifiera jämställdhetsarbetet i 
Strömstad, Feministiskt initiativ 2020-01-26 
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Terése Lomgård 
folkhälsostrateg 
0526-191 21 
terese.lomgard@stromstad.se 

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

  

Beslutet skickas till 
Diariet

Följande tre punkter ingår redan i 
rubriken folkhälsoperspektivet -
i ärendehateringsboken beskrivs 
vilka faktorer som ska tas ställning 
till inom folkhälsoperspektivet.
På intranätet finns en handledning 
för tolkning av 
folkhälsoperspektivet där kan 
checklista för jämställda beslut 
läggas till. 

Följande tre punkter ingår redan i 
rubriken folkhälsoperspektivet -
i ärendehateringsboken beskrivs 
vilka faktorer som ska tas ställning 
till inom folkhälsoperspektivet.
På intranätet finns en handledning 
för tolkning av 
folkhälsoperspektivet där kan 
checklista för jämställda beslut 
läggas till. 
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 KS/2019-0692 

KF § 19 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om införande av alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads kommun 
från Miljöpartiet, KS/2019-0692 

2. Motion om central badplats i Strömstad från Liberalerna, KS/2020-0071 

3. Motion om semestertia från Vänsterpartiet, KS/2020-0099 

4. Motion om tillsättning av tjänsten som näringslivsutvecklare från Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet, KS/2020-0115 

5. Motion om att anställa en jämställdhetsstrateg från Marielle Alvdal, 
Feministiskt Initiativ, KS/2020-0119 

6. Motion om jämställdhetsintegrering från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, 
KS/2020-0120 

Beslutsunderlag 
Motionerna 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet



KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Datum: 2020-01-26 
Partinamn: Feministiskt initiativ 
Ledamotens namn: Marielle Alvdal 

Motion: Inför jämställdhetsintegrering - intensifiera 
jämställdhetsarbetet i Strömstad! 
 
Motivering till motionen 

Att åstadkomma en mer jämställd kommun är ett stort arbete som kräver långsiktighet, 
målformuleringar och uppföljning av varje verksamhet. I Strömstads antagna jämlikhetsplan, står det 
att jämställdhetsperspektivet ska ingå i allt budget-, planerings- och utvecklingsarbete. Detta är inte 
verklighet just nu.  

Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande och i alla 
arbetsprocesser.   

I nuläget ska tjänstepersonerna ta hänsyn till flera perspektiv i varje fråga: Ekonomi, barnrätt, juridik, 
folkhälsa samt miljö. Dock missas systematiskt jämställdhetsperspektivet. Även när 
“Likabehandlingsperspektiv” någon gång togs med missades könsaspekten. Vi menar därför att detta 
måste lyftas fram som en egen punkt.  

Könsuppdelad statistik är grundläggande för arbetet med jämställdhetsintegrering och 
jämställdhetsbudgetering; för att synliggöra och analysera konsekvenser beslut ger för kvinnor och 
män. Administrativt arbete måste därför möjliggöra detta - all registrering av data i kommunen ska 
inkludera könstillhörighet (exempelvis han, hon eller annat) tex då enkäter görs, eller då nya register 
upprättas. 

SKL har tagit fram material som stöttar kommuner att införliva ett jämställdhetsperspektiv i 
beredning, beslutsfattande och uppföljning. Se “Checklista för jämställda beslut” nedan som hjälper 
politiker att avgöra om beslutsunderlag ger förutsättningar att fatta jämställda beslut. Detta måste 
tillämpas i Strömstad. 

 

 



 

 

 

 

https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/01/Checklista-f%C3%B6r-politiker-pdf.pdf 

  

 

https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/01/Checklista-f%C3%B6r-politiker-pdf.pdf


Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

● Att Strömstads kommun - i enlighet med regeringens jämställdhetsarbete - tillämpar 
jämställdhetsintegrering.  

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

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

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

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

 

Undertecknat 
 

Marielle Alvdal, Feministiskt initiativ Strömstad



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

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 § 28 Svar på - Motion om ny väg till 
Beatebergsgården från Liberalerna 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att bifalla motionen och att utföra projektet när medel beviljas i kommande 
investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige 
att ge tekniska nämnden i uppdrag att bygga en ny väg mellan gamla E6 och 
Beatebergsgården. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter att remittera motionen till 
Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-16 § 28 
Tekniska nämndens beslut 2022-01-25 § 6 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut daterad 2020-08-26 § 198 
Kommunfullmäktiges beslut daterad 2020-06-16 § 68 
Motion från Liberalerna  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen och att utföra projektet när medel beviljas i kommande 
investeringsbudget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Hansson (C), Lars Tysklind (L), Marielle Alvdal (FI), Mattias Gustavsson 
(SD), Kent Hansson (S) och Mats Granberg (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 
Diariet

Ärende 

14
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 KS/2020-0361 

KSau § 28 Svar på - Motion om ny väg till 
Beatebergsgården från Liberalerna 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen och att utföra projektet när medel beviljas i kommande 
investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige 
att ge tekniska nämnden i uppdrag att bygga en ny väg mellan gamla E6 och 
Beatebergsgården. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter att remittera motionen till 
Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2022-01-25 § 6 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut daterad 2020-08-26 § 198 
Kommunfullmäktiges beslut daterad 2020-06-16 § 68 
Motion från Liberalerna  

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen och att utföra projektet när medel beviljas i kommande 
investeringsbudget. 

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-01-25  
   

 
   

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

 TN/2020-0504 

TN § 6 Motion om ny väg till Beatebergsgården från 
Liberalerna 

Tekniska nämndens beslut 
att bifalla motionen och att utföra projektet när medel beviljas i kommande 
investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har inkommit med en motion där det önskas att kommunfullmäktige 
ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en ny väg mellan gamla E6 och 
Beatebergsgården.  

Följande formulering anges: 

En väg mellan Beatebergsgården och gamla E6 skulle avlasta gatorna runt 
bostadsområden och skola. Den nya vägen skulle öka tryggheten för boende i 
Skee. 

Samtidigt skulle det bli både tidsbesparing och en miljövinst, då avståndet minskar 
väsentligt. Mindre avgaser och snabbare kommunikation för ambulans, personal, 
besökande och varuleveranser till Beatebergsgården skulle uppnås. 

Tekniska förvaltningen har varit i kontakt med förvaltaren på Strömstadsbyggen 
som är positivt ställd till ny väg till Beatebergsgården. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse motion om ny väg till Beatebergsgården från Liberalerna daterad 
2021-11-17. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 2020-08-26 §198 
Kommunfullmäktigebeslut daterad 2020-06-16 §68 
Motion från Liberalerna daterad 2020-05-25 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att bifalla motionen och att utföra projektet när medel beviljas i kommande 
investeringsbudget. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten
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 KS/2020-0361 

KSau § 198 Motion om ny väg till Beatebergsgården från 
Liberalerna 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
att remittera motionen till Tekniska nämnden för och yttrande senast  
28 december 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige 
att ge tekniska nämnden i uppdrag att bygga en ny väg mellan gamla E6 och 
Beatebergsgården. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-16 §68 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Diariet
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 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
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2020-05-25 

Motion om ny väg till Beatebergsgården 

Det behövs en ny väg till Beatebergsgården. 

En väg mellan Beatebergsgården och gamla E6 skulle avlasta gatorna runt 
bostadsområden och skola. Den nya vägen skulle öka tryggheten för boende i 
Skee. 

Samtidigt skulle det bli både en tidsbesparing och en miljövinst, då avståndet 
minskar väsentligt. Mindre avgaser och snabbare kommunikation för ambulans, 
personal, besökande och varuleveranser till Beatebergsgården skulle uppnås. 

Liberalerna föreslår: 

att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en ny väg 
mellan gamla E6 och Beatebergsgården. 

För Liberalerna 

-J~~ 
Hans-Robert Hansson 
Kerstin Karlsson 
Lars Tysklind 

I. 

S hJori A A-No-S a-~so ,J 
Sandra Andersson 
Mette H. Johansson 
Claes Nabrink 
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

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

KS/2020-0480 

KS § 25 Svar på - Motion om cykelplan utanför tätort 
från Bengt Bivrin, Miljöpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad. 

Beslutsmotivering 
I den cykelplan som idag tas fram, del 2, beskrivs behovet av cykelvägar utanför 
tätorten. 

Trafikverket är väghållare utanför tätorterna, och när cykelplanen antas finns ett 
diskussionsunderlag för planering av framtida cykelvägar i Strömstads kommun 
vid möten med Trafikverket. 

Att kommunen själv skall bygga ut cykelvägar utanför tätort utan statsbidrag är 
inte rimligt. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion om att ta fram en cykelplan även 
för sträckor utanför tätorten. Han yrkar 
att en cykelplan för hela Strömstads kommun, utanför tätort, tas fram, 
att ett särskilt fokus ägnas åt skolvägar, i syfte att göra dem säkrare. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 113 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-21 § 261 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 § 113 
Tekniska nämndens remissvar, TN 2021-12-14 § 140 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-12 § 7 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) yrkar, med instämmande från Andreas Hansson (C), på att 
motionen ska bifallas. 

Ärende 

15
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Bengt Bivrins 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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 KS/2020-0480 

KSau § 7 Svar på - Motion om cykelplan utanför tätort 
från Bengt Bivrin, Miljöpartiet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anse motionen besvarad. 

Beslutsmotivering 
I den cykelplan som idag tas fram, del 2, beskrivs behovet av cykelvägar utanför 
tätorten. 

Trafikverket är väghållare utanför tätorterna, och när cykelplanen antas finns ett 
diskussionsunderlag för planering av framtida cykelvägar i Strömstads kommun 
vid möten med Trafikverket. 

Att kommunen själv skall bygga ut cykelvägar utanför tätort utan stadsbidrag är 
inte rimligt. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion om att ta fram en cykelplan även 
för sträckor utanför tätorten. Han yrkar 
att en cykelplan för hela Strömstads kommun, utanför tätort, tas fram, 
att ett särskilt fokus ägnas åt skolvägar, i syfte att göra dem säkrare. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 113 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-21 § 261 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 § 113 
Tekniska nämndens remissvar, TN 2021-12-14 § 140 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Mats Granberg (S) yrkar bifall till Tekniskas 
förslag. 

Åsa Torstensson (C) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan Tekniska nämndens förslag och Åsa 
Torstenssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Tekniska 
nämndens förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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 TN/2020-0630 

TN § 140 Motion - Cykelplan utanför tätort 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion där man yrkar 

 att en cykelplan för hela Strömstads kommun, utanför tätort, tas fram. 

 att ett särskilt fokus ägnas åt skolvägar, i syfte att göra dem säkrare.  

I den cykelplan som idag tas fram beskrivs behovet av cykelvägar utanför tätorten 
i del 2. 

Trafikverket är väghållare utanför tätorterna, och när cykelplanen antas har vi ett 
diskussionsunderlag för planering av framtida cykelvägar i Strömstads kommun 
när vi träffar Trafikverket. 

Att kommunen själv skall bygga ut cykelvägar utanför tätort utan stadsbidrag är 
inte rimligt. 

Trygghetsvandringar utförs på våra skolar utanför tätorten, där det diskuteras 
bland annat trafiksäkerhet för skolvägarna, och ibland är det de små ändringar 
som gör skillnad. 

Barnunderlaget på våra skolor, som har möjligt att cykla med tanke på avstånd 
vore önskvärt att få oss tillhanda, för att kunna uppskatta det verkliga behovet av 
cykelbanor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Motion Cykelplan utanför tätort upprättad av gatuchef Conny 
Hansson daterad 2021-11-18 
Kommunfullmäktige beslut 2020-09-24 § 113 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 261 
Motion från Miljöpartiet de gröna daterad 2020-09-10 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP) yrkar att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts förslag och 
Andreas Nikkinens yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar att anse 
motionen besvarad. 
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Kommunfullmäktige 
Akten
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Målpunkter inom Strömstad kommun 
De flesta viktiga målpunkter inom Strömstad kommun ligger 
inom 5 km radie från Strömstad stadskärnan.  

 Kommunledningskontoret 

 Kulturhuset Strömstad 

 Strömstad sjukhus 

 Strömstad badhus 

 Järnvägstorget Buss Tåg 

 Strömstad stadsbibliotek 

 Strömsvallen  

 Hålkedalen 

 Daftö resort 

 Prästängens industri och handelsområde 

 Anläggning för ridsport vid Lunden 

 Handelsområde Oslovägen 

 Seläter badplats 

 Lionshov ishall 

 
 Kommunala förskolor och grundskolor i Strömstad stadskärna och Skee 

 
 Bojarområdet 

 Valemyrområdet 

 Odelsbergsområdet 

 Skee  

 
Figur 1.  Mest använda skolvägar ÅK 5-6 
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Figur 2.  Avstånd från centrumtorget Strömstad tätort. Befintliga gång- cykelbanor och annan 

cykelbar förbindelse  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungefärligt cykelavstånd från centrum torget Strömstad tätort. 

Gång och cykelvägar Befintlig GC-väg Annan cykelbar 
förbindelse  

3 

km 

5 km 

1 km 
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Platser med Trafikmätning 

Synpunkt: Det finns i direkt anslutning till Strömstad tätort 10 fasta mätpunkter för 

trafikräkning av biltrafik. Trafik mäts året runt alla dagar och alla dygnets timmar. 
Mätpunkt har valts efter tillgång till tillgång till lyktstolpar med kommunal el för 
trafikräknarna och punkter med viktig trafikflödesinformation. Detta begränsar antalet 
punkter där viss data för cykel/mopedtrafik är delvis tillgänglig. Kommunen har inte 
tillgång till el från lyktstolpar för mätpunkter där trafikverket är väghållare. 

 
Figur 3.  10 platser med trafikräknare för trafikflödesmätning året runt alla dagar och dygnets alla 

timmar. 
 

 
Det finns inga trafikräknare i kommunen för mätning enbart på 
cykel/moped/MC. Hög kvalitet på data för trafikflöden på cykel är svår uppnå 
med enbart fordonsräknare för bil. Avståndet till cykelbanor utöver gatubredd 
blir ofta för stort och höga fordon skymmer bakomvarande cykeltrafik på 
motsatt sida gatan. 

Med nya cykelbanan färdig på södra Surbrunnsgatan vid mätpunkt blir det 
bortfall av cyklande som döljs av parkerade bilar. Hastighetsgränsen på 
Surbrunnsgatan är 30 km/h för alla fordon, vilket betyder att ett stort antal 
motorcyklar med längd 3 m kan komma med i beräkningarna.  
På Uddevallavägen mätpunkter 1 och 2 är hastighetsgränsen 50 km/h. Mätpunkt 
2 är i slutet närmast stadskärnan där hastighetsgräns 30 km/h börjar. Det 
påverkar även resultatet om hastighet är enda selekterande faktorn. Måttet 

fordonslängd upp till 3 m ger något säkrare beräkningar vid hastighet under 30 
km/h. 
Det är svårt att veta exakt hur stor andel av datauppgifterna som motsvarar 
cykel och moped. För att få en ungefärlig uppskattning har alla fordon som 

färdas i <30 km/h filtrerats bort och då återstår siffrorna som presenteras i 
Tabell 1 på nästa sida. 
Antal fordon i tabellen värderade som cykel/moped är för hela juli månad 2016-

2017-2018-2019. Juli månad har uppskattats vara månaden med mest 
cykeltrafik i Strömstad. 
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Trafikflöden 

Tekniska förvaltningen har gjort en kompletterande analys med mätvärden 2016-

2017-2018-2019 juli månad. Data från trafikräknarna har i nedanstående tabell valts 
på trafik med fordonslängd upp till 3 meter och hastighet under 30 km/h. Se figur 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.  Placering av kommunens tre mätstationer som i viss mån registrerar cykel/moped/MC 

Resultat från trafikmätningar vid tre av kommunens fasta mätpunkter 

Tabell 1. 
 Fordonslängd Medel Differens  
 Under 3 m dygns  antal  

 
Fordonsmätning 

 
2016 

  trafik 
 2016 

passager 
 

+/- 

Surbrunnsgatan 4 124 133   

Uddevallavägen 1 10 917 352   
Uddevallavägen 2 4 835 156   
     
Fordonsmätning 2017 2017 2017  

Surbrunnsgatan 3 974 128 5 mindre 
Uddevallavägen 1 8 590 277 75 mindre 
Uddevallavägen 2 8 213 265 109 fler 

     
Fordonsmätning 2018 2018 2018  
Surbrunnsgatan 3 416 110 18 mindre 
Uddevallavägen 1 8 875 286 9 fler 
Uddevallavägen 2 8 484 274 9 fler 
     

Fordonsmätning 2019 2019 2019  
Surbrunnsgatan 1 995 64 46 mindre 
Uddevallavägen 1 9 821 317 31 fler 
Uddevallavägen 2 8 759 283 9 fler 

 

 

Surbrunnsgatans cykelbana blev färdigställd i hösten 2018, vilket förklarar den stora 

differensen mellan 2018-2019 på Surbrunnsgatan. Radarn får inte med sig cyklande 

bakom parkerade fordon. 

 

 

 

Mätpunkt  
Surbrunnsgatan Mätpunkt   

Uddevallaväge

n 1 

Mätpunkt  
Uddevallaväge

n 2 
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Olycksstatistik  
Statistik över polis- och sjukvårdsrapporter från STRADA (Swedish Traffic Accident 

Data Acquistion) visar i nedanstående sammanställning olyckor med cyklister 
inblandade på kommunala vägar i Strömstad kommun mellan 2014 -2019. 

 
 
Tabell 2. 
2014 (2014-01-01 - 2014-12-31) 2015 (2015-01-01 - 2015-12-31) 
4 olyckor med cyklister involverade 2 olyckor med cyklister involverade                    

 3 cykel singel  1 cykel singel  

 1 cykel/cykel  1 cykel/motorfordon 

 0 övrigt   0 övrigt  

2016 (2016-01-01 - 2016-12-31) 2017 (2017-01-01 - 2017-12-31) 
0 olyckor med cyklister involverade 9 olyckor med cyklister involverade 

 0 cykel singel  7 cykel singel  

 0 cykel/motorfordon  1 cykel/motorfordon 

 0 övrigt   1 övrigt 

2018 (2018-01-01 - 2018-12-31) 2019 (2019-01-01 - 2019-12-31) 

3 olyckor med cyklister involverade 2 olyckor med cyklister involverade 
 2 cykel singel  1 cykel singel  

 1 cykel/motorfordon  1 cykel/motorfordon 

 0 övrigt   0 övrigt 

 

Drift- underhåll av cykelvägnätet är ett viktigt verktyg för arbetet med säker cykling.  
Del 2: Åtgärder 
För åtgärdsförslagen har tekniska förvaltningen separerat vilka sträckor som tillhör 
respektive väghållare, kommunen eller trafikverket. 
Tekniska förvaltningen har lagt förslag på prioritering av åtgärder på sträckor där 
kommunen är väghållare. Strömstad kommun kan vara väghållare på delar av 
sträckor.  

Några sträckor har trafikverket som huvudväghållare. Sträckor där trafikverket är 
väghållare redovisas för sig och åtgärder får ske i samråd med trafikverket. 
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Inventering 
Strömstads kommun har ett huvudcykelnät identifierat, vilket kopplar ihop viktiga 
målpunkter i anslutning till Strömstad norra och östra del med Skee (se figur 5). 
Övriga gång-cykelbanor inom kommunen är lokalnät. Sträckor numrerade 1 till 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.  Översikt med lila punkter markering av viktiga målpunkter 

Cykelnätet i Strömstad består till stor dela av dubbelriktade, kombinerade gång- och 
cykelvägar, som i stor utsträckning har en god standard. För att förbättra 

infrastrukturen ytterligare, har ett antal förbättringsåtgärder identifierats. Nedan 

presenteras de punkter som behöver förbättras över hela huvudcykelnätet, och 
därefter redogörs det för specifika åtgärder kopplade till huvudcykelnätets olika 
sträckor. 

 
Förslag på förbättringsåtgärder för hela huvudcykelnätet 

 
 Vägvisning där det finns minst två vägval, till: 

 Stadsdelar 

 större målpunkter 

 anslutning till regionala stråk 

  

 Förtydliga gång och cykelbanornas sträckning genom fler vägmärken 

och vägmarkeringar. 

 

 Förbättra belysning på vissa sträckor. 

 
 Reflexmarkera och flytta fasta hinder 

 Flytta fasta hinder som står inom 0,5 meter från cykelbanan. Om 

alternativ placering inte är möjlig så bör hindren reflexmarkeras. 

 Reflexmarkera fasta hinder som står inom 0,5 – 1 meter från 

cykelbanan. 

Väg 1035 
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Figur 6. Översikt på resvägar från Röd öster om väg 176, Ringvägen. Vägen utgör en barriär mot centrum 
 

 

 
Trafikverkets stickprov på trafikflöde på väg 176 delen Ringvägen 2017-01.  
På Väg 176, Ringvägen är trafikverket väghållare. Enligt NVDB, (Nationella 
Vägdatabasen) har Väg 176 Ringvägen en total ÅDT (årsmedeldygnstrafik) på cirka 
7 000 passager varav 530 är tung trafik. Korsningar vid Karlsgatan – Ringvägen, 
Prästängsvägen – Ringvägen, är inte anpassade för säker passage av gång – 

cykeltrafik. Oskyddade trafikanter har att korsa Ringvägen utan hänvisning eller 
markeringar tillsammans med passerande och svängande övrig trafik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.  Trafikdata från NVDB, (Nationella Vägdatabasen) på väg 176, Ringvägen.  
 

 

Resvägar med cykel till centrum från Röd öst om Ringvägen.  
Befintlig GC- bana            Sträckor blandtrafik Ny GC-bana Nytt GC-fält  
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Åtgärdsförslag 

I följande avsnitt presenteras beskrivning av de sträckor som inventerats, samt förslag 

på åtgärder som behöver vidtas för ökad säkerhet, trygghet och ökad framkomlighet 
på GC-banorna (Gång och cykelbanorna)  
Sträcka 1: GC-bana mellan Karlsgatan och Prästängsvägen. Längs denna sträcka löper 
en 3 meter bred GC-bana, som är separerad från fordonstrafik. GC-banans beläggning 
håller god standard. Delar av GC-banan har behov av tätare placering av belysning. 
Särskilt i GC-tunneln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.  Sträcka 1, mellan Karlsgatan och Prästängsvägen 

 

 
 
 
Förslag på åtgärder: 
Vägvisning vid korsningspunkter, särskilt från Karlsgatan med hänvisning till GC- 

tunnel under Ringvägen 

 Tydligare vägmarkeringar vid korsningspunkter 

 Förbättring av belysning på sträckan, särskilt i GC-tunnel 

 Justera östra infarten till GC-tunnel för passage under Ringvägen  

 

 

Väg 1035 
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Förslag på åtgärder: Sträcka 1. GC-tunneln under Ringvägen, Väg 176 är en viktig 

säker passage i riktning Odelsbergsskolan, Strömstiernaskolan och centrum från Östra 
sidan Ringvägen. Anslutning från norr in till GC-tunnel ger ingen siktmöjlighet in till 
tunneln på mötande trafik. Ingen anslutning till tunneln är anlagd från söder. En 
uppkörd del har skapats över kullen av trafikanterna själva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Sträcka 1, mellan Karlsgatan och Prästängsvägen GC – tunnel 

 
 
 

 
Förslag på åtgärder: Sträcka 1. GC-tunnelns anslutning under Ringvägen från östra 
sidan bör ha en öppnare rak ingång mot tunneln. Med likvärdig tillgänglighet från norr 

och söder till tunneln. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Sträcka 1, mellan Karlsgatan och Prästängsvägen. Justera östra infart till GC - tunnel 
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Förslag på åtgärder: Sträcka 2. Se över hela sträcka från östra sidan GC-tunneln 

under Ringvägen via Odelsbergsstigen - Östergatan till Strömstiernagatan  
och Karlsgatan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11  Sträcka 2, Odelsbergsstigen, Östergatan och Strömstiernagatan 

 
 
 

 

Förslag på åtgärder: Sträcka 2. Vägvisning, vid korsningspunkter, med hänvisning 
till GC- tunnel under Ringvägen öst om Ringvägen. Tydligare vägmarkeringar vid 
korsningspunkter. Anlägg GC fält på norra sidan Östergatan från Odelsbergsstigen till 
Odelsbergsskolan. Enkelrikta Östergatan från Odelsbergsskolan fram till 
Strömstiernagatan. Bredda trottoar till GC-bana på Östergatans södra sida från 
Odelsbergsskolan vidare till Strömstiernagatan och fram till Storgatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Väg 1035 



  12 (30)  
 2021-04-28 Dnr TN/2018-0057 
   

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405 
 
 

Förslag på åtgärder: Sträcka 2. Samråd med Trafikverket om åtgärder av 

anslutningen från östra sidan av GC-tunneln. Bättre belysning och färgsättning av 

väggar. Tunneln är mörk även vid solsken men speciellt i mörker med endast en enda 
lampa i takets mitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 Sträcka 2, mellan Sträcka 1, och Strömstiernagatan. 

 

 
 

Förslag på åtgärder: Sträcka 2 Vy mot väst mot Odelsbergsstigen. Tunneln har 
korta siktsträckor om möte sker i tunnelns ändar åt båda håll. Klä in tunnelns 
plåtkanter i skyddande material. 
Från väst har grindar satts upp för att hindra cyklister att köra in i hög fart i tunneln. 

 
Figur 13 Sträcka 2, Passage från Odelsbergsstigen väst om Väg 176, Ringvägen till område Röd. 
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Förslag på åtgärder: Sträcka 2. GC-bana på Odelsbergsstigen från Östergatan i 

riktning öst till Röd, upprusta skyltanvisning vägmarkering för klargörande om 

behörig trafik. Vägvisning bör vara samma från alla håll och anslutningar. 

 
Figur 14 Sträcka 2, Passage till Odelsbergsstigen väst om Väg 176 Ringvägen till område Röd. 

 

 
 
Förslag på åtgärder: Sträcka 2. Anlägg cykelfält på Östergatans norra sid i riktning 
väst till fram till Odelsbergsskolan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 15 Sträcka 2, GC-fält från Odelsbergsstigen på Östergatan fram till Odelsbergsskolan. 
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Förslag på åtgärder: Sträcka 2. Anlägg cykelfält på Östergatans norra sid i riktning 

väst korsande Villagatan fram till Odelsbergsskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 Sträcka 2, GC-fält med övergångsställe och cykelpassage vid Villagatan. 

 

 

 

Förslag på åtgärder: Sträcka 2. Anlägg cykelpassage som korsar från norra sidan 
vid Odelsbergsskolan till trottoar som kan bli ny GC-bana på södra sidan Östergatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 Sträcka 2, GC-fält med övergångsställe och cykelpassage vid Odelsbergsskolan. 
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Förslag på åtgärder: Sträcka 2. Enkelrikta Östergatan från Odelsbergsskolan till 

Strömstiernagatan med ny GC-bana på södra sidan Östergatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 Sträcka 2, Enkelriktning från Odelsbergsskolan till Strömstiernagatan. 

 

 

 

Förslag på åtgärder: Sträcka 2. Anlägg ny GC-bana med kantsten på södra sidan 
Östergatan från Odelsbergsskolan till Strömstiernagatan. Justera sidoförskjutning till 
anpassad bred. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 19 Sträcka 2, GC-bana med övergångsställe och cykelpassage vid Odelsbergsskolan. 
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Förslag på åtgärder: Sträcka 2. Bredda trottoar med kantsten till ny GC-bana på 

södra sidan Östergatan från Odelsbergsskolan till Södra Linnégatan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 Sträcka 2, GC-bana med övergångsställe och cykelpassage vid korsning med 

Strömstiernagatan. 

 

 

 

Förslag på åtgärder: Sträcka 2. Övergångsställe och cykelpassage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21 Sträcka 2, GC-bana med övergångsställe och cykelpassage vid Strömstiernagatan. 
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Förslag på åtgärder: Sträcka 2. Bredda trottoar till ny GC-bana på 

Strömstiernagatans östra sida fram till övergångsställe syd om Storgatan. Markera upp 
Cykelpassage norr om befintligt övergångsställe på Strömstiernagatan. 

     
    Figur 22 Sträcka 2, GC-bana till övergångsställe och cykelpassage över Strömstiernagatan 
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Förslag på åtgärder: Sträcka 3: Få ned hastigheten på fordon. 

 
Figur 23         Sträcka 3, Befintlig GC-bana på Karlsgatan från Strömstiernagatan till Ringvägen 
 
 

 
 
 
Förslag på åtgärder: Sträcka 3. Kantstreck på båda sidor Karlsgatans sträckning 
från Strömstiernagatan till Ringvägen, det ger en visuell avsmalning av gatubredd. 
Sätt upp reflexmärkta markeringspållare för att minska risk för kollision mellan 
cyklande och gående i korsning med David Hellströms gata som har skymd sikt ut mot 

Karlsgatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24    Sträcka 3, Vägmarkeringar på Karlsgatan. Pollare i korsningen Karlsgatan-David Hellströms väg. 
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Förslag på åtgärder: Sträcka 3. En tydligare markerad chikan med pållare vid 

övergångsställe. Kantstreck på båda sidor hela gatans sträckning fram till Ringvägen 
för visuell avsmalning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25 Sträcka 3, Övergångsställe på Karlsgatans från Strömstiernagatan till Ringvägen 
 

                                                                                                                                                     
 
 
Synpunkt: Den här utformningen på GC-banan från Karlsgatan till anslutningen med 
delen av GC-banan över bron mot gymnasiet på väg 176 är mycket riskabel. Här möts 
många gående, och cyklister på väg till arbete skola i båda riktningar. Detta ofta vid 
tider med samtidig höga trafikflöden på väg 176. 
 

 

Figur 26  Sträcka 3, Trafikanter på GC-banan som rundar hörnet, riskerar att vid snabbt möte komma 

ut i körbanan på väg 176 med den dåliga sikt och förträngning som staketet utgör. 
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Förslag på åtgärder: Sträcka 4. Slut samman Mellbyvägen med den gång-

cykelbana som anläggs i samband med nya bostadsområdet. Förläng till centrum 
genom breddning av trottoaren till GC-bana på nordvästra sidan Mellbyvägen. Bredda 
trottoar på östra sidan Oslovägen från Fredrikshaldsvägen till anslutning med 
gemensam GC-bana vid Kärleksudden. Förse sträckor med vägmarkeringar och 
vägvisning. 

 

 
Figur 27 Sträcka 4, Ny GC-bana Mellbyvägen - Kärleksudden. 

 
 
 
Förslag på åtgärder: Sträcka 4. Byt skyltning D 5 till D 6. Markera trottoaren på 

norra sidan Mällbyvägen som gemensam gång och cykelbana. Hastighetsbegränsning 

på Mällbyvägen är 30 km/h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28 Sträcka 4, Ny GC-bana Mellbyvägen. 
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Förslag på åtgärder: Sträcka 4, OBS Endast cykelbar förbindelse på delen som 
är anslutningsväg till fastigheter. Ingen vägmarkering gång och cykel målas här, 
endast ”sockerbitar” som cykelpassage. 
Hastighetsbegränsning på Oslovägen 40 km/h  

   
Figur 29 Sträcka 4, Ny GC-bana Del-Oslovägen. 

 

 
 
Förslag på åtgärder: Sträcka 4, Ordna beläggning skyltning och vägmarkering 
gemensam gång-cykelbana. Hastighetsbegränsning på Oslovägen är 40 km/h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30 Sträcka 4, GC-bana Oslovägen - Fredrikshaldsvägen 
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Förslag på åtgärder: Sträcka 4, Bredda gång-cykelbana på N västra sidan 
Oslovägen ända fram till Fredrikshaldsvägen. Förhöjt övergångställe med eventuell 
cykelpassage på Oslovägen. Hastighetsbegränsning på Oslovägen här är 40 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31 Sträcka 4, Ny GC-bana Oslovägen västra till östra sida. 
 

 

 

Förslag på åtgärder: Sträcka 4, Bredda gång- och cykelbana på östra sidan 
Oslovägen fram till anslutning med gång-cykelbana syd om Taxi. 
Hastighetsbegränsning på Oslovägen här är 40 km/h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32 Sträcka 4, Ny GC-bana Oslovägen västra till östra sida. 
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Förslag på åtgärder: Sträcka 4, Skylta och markera Fredrikshaldsvägen med gång- 
och cykelbana. Märka upp fasta hinder på G/C banan. Skylta och markera Oslovägen 

med gångbana. 
 

 
 
    Figur 33 Sträcka 4, Skylta upp markera Fredrikshaldsvägen, till Jägaren, med G/C bana. 
 
 
 
 

 

Förslag på åtgärder: Sträcka 4, Skylta och markera Valebacken med gång- och 
cykelbana. Skylta och markera västlig del av Fredrikshaldsvägen med gångbana. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
    Figur 34 Sträcka 4, Skylta upp markera Valebacken med G/C bana. 
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Förslag på åtgärder: Sträcka 4, Markerad cykelpassage. Vägmarkeringar på 
broarna, endast gående. Hastighetsbegränsning på platsen är 30 km/h.  
 

 

      Figur 35 Sträcka 4, Ny GC-bana Oslovägen västra till östra sida 
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Förslag på åtgärder: Sträcka 5a, GC-banan mellan Bäckevägen och Kebalvägen. 
Sträckan utgörs av en 3 meter bred grusväg som löper genom en golfbana och ett 
skogsområde. Ordna med belysning och vägvisning samt släta till ojämnheter i 
underlaget och inträngande siktskymmande växtlighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36 Sträcka 5a, GC-bana mellan Bäckevägen och Kebalvägen 

 

 

 

Förslag på åtgärder: Sträcka 5b, Surbrunnsgatan, Kebalvägen till Strömstads Spa. 

Sträckan är asfalterad och väl belyst. GC-banan är 2,1 meter bred på dess smalaste 
partier. Ordna med vägmarkeringar och vägvisning. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Figur 37 Sträcka 5b, GC-bana Strömstad Spa via Kebalvägen, Surbrunnsgatan till Norra Hamngatan 

 

5b 

5a 
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Förslag på åtgärder: Sträcka 5c, Slut samman gång – cykel möjlighet från Kebal 
och nordvästra områdena via Västra Hamngatan till centrum och Norra Hamngatan. 
Ordna vägvisning och vägmarkering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 38 Sträcka 5c, GC-bana mellan Kebalvägen och centrum 

 
 
 
 
 
 

 
Förslag på åtgärder om det blir byggnation på Canning eller byggnation av 
bro över Bojarkilen. Sträcka 5c, Enkelrikta Norra hamngatan från Surbrunnsgatan 

till Västra Hamngatan. Tillåt utfart till Surbrunnsgatan från Södra och Norra Udden 
gatorna. Ordna vägvisning och vägmarkering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 39 Sträcka 5c, Dubbelriktad GC-bana separerad från körbana med kantsten sträckan Västra 

Hamngatan - Norra Hamngatan  

 

5c 
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Förslag på åtgärder: Sträcka 5c, Enkelrikta Norra hamngatan från Surbrunnsgatan 
till del av Västra Hamngatan. Nivåskild GC-bana avskild med kantsten. Ordna 
vägvisning och vägmarkering. Då finns det även plats för 15 minuters parkeringar på 
norra sidan av Västra Hamngatan. 

 

Figur 40 Sträcka 5c, Norra Hamngatan enkelriktas. GC-bana separerad från körbana med kantsten 

sträckan Norra Hamngatan – plus del av Västra Hamngatan 
 

Förslag på åtgärder: Sträcka 5c, Enkelrikta Norra hamngatan från Surbrunnsgatan 
till del av Västra Hamngatan. Tillåt dubbelriktad cykeltrafik på nivåskild GC-bana 
avskild med kantsten. Ordna vägvisning och vägmarkering. 

 

Figur 41 Sträcka 5c, Dubbelriktad GC-bana separerad från körbana med kantsten sträckan Västra         

Hamngatan - Norra Hamngatan 
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Förslag på åtgärder. Skee skola Sträcka 6, Anlägg cykelfält från GC-väg från korsningen 

Skolvägen via Hjältsgårdsvägen till cykelställen på norra sidan av skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42 Sträcka 6, GC-bana eller GC-fält till Skee skola 
 

 

 
 
 
 
Förslag på åtgärder. Sträcka 6, Skolvägen är mer trafikerad och här skulle en cykelbana 

eller cykelfält komma in mot angöringsdelen för skolbuss.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 43 Sträcka 6, Om GC-bana eller GC-fält anläggs här kommer det gå i området för skolbuss där 

även föräldrar lämnar och hämtar. 

 

 

 

 

7 

Skolvägen 
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Förslag på åtgärder. Sträcka 6, Anlägg cykelfält från GC-väg från korsning 

Skolvägen via Hjältsgårdsvägen till cykelställen på norra sidan av skolan. En framtida 
GC-bana på Hjältsgårdsvägen via Grålösvägen till Väg 164 kommer ha denna 
sträckning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 44 Sträcka 6, GC-bana eller GC-fält till norra sidan Skee skola. 

 

 

 

Förslag på åtgärder. Sträcka 6, Anlägg cykelfält eller GC-väg på delen av 
Hjältsgårdsvägen till cykelställen på norra sidan av skolan. Yta på norra sidan gata bör 

kunna utnyttjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 43 Sträcka 6, GC-bana eller GC-fält till norra sidan Skee skola. 

 

 

Figur 45 Sträcka 6, GC-bana eller GC-fält till norra sidan Skee skola. 

 

Hjältsgårdsvägen 

Skolvägen 

Hjältsgårdsvägen 
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Conny Hansson 
Gatuchef 
0526-191 56 
conny.hansson@stromstad.se 
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Cykelplan Strömstad kommun Del 2 
Sträckor där trafikverket är väghållare 

          Sida 
 
Innehållsförteckning    1
 
  

   
1. Trafikverkets alla GC-banor Strömstad och Skee. Delar längs väg 1035      2

  

2. Trafikverkets GC-bana söder om väg 176 från Ringvägen till Blomsholmsmotet      3 

GC-banans säkerhetsklassning längs väg 176 Ringvägen. 
  

3. Karlsgatans anslutning och korsning vid väg 176. Gångpassagens utformning         4 

 
4. Belysning i GC-tunneln              5 

 
5. Väg 176 med otydlig gångpassage till Prästängsvägen. Trafikflöde enligt NVDB      6 

 

6. GC-väg norr om väg 164 från cirkulationsplats till Drivnäsvägen saknar belysning      7 

 
7. Övriga Önskemål GC-banor. Schablonkostnader för byggande av cykelbanor.      8 

 
8. Övergripande sammanfattning         9 
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Synpunkt: Det finns i direkt anslutning till Strömstad och Skee sträckor med befintliga GC-

banor (röda) intill vägar med vägnummer där trafikverket är väghållare. Delsträckor blå är 
kommunala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.  Befintliga delar GC-banor i NVDB där Trafikverket är väghållare i Strömstad och Skee. Trafikverkets 

GC-banor röda. Kommunala GC-banor mörkblå.  

 
 
 
Synpunkt: Delsträcka trafikverkets GC-bana på väg 1035 från Räkstigen Seläter till 30 m 

väst Monelidsvägen. Vanlig Gatubelysning. Därifrån går GC-bana inom Seläters Camping till 
utfarten på väg 1035. Från Seläter Camping fortsätter GC-bana på södra sidan väg 1035 

fram till Ånneröd. När kommunen tog över väghållning av sträckan gick det att få 50 % 
statligt bidrag för belysning av enbart GC-bana till 50 stolpar med 60 m mellanrum. 
Skyltning för hänvisning om fortsatt gång-cykel behövs där GC-bana avviker från väg 1035 
i båda riktningar. Uppsättning av påbudsmärke D6 behöver kompletteras i båda riktningar i 
varje korsning på trafikverkets GC-bana. Vägmarkering M27 och M26 kan komplettera 
förtydligande om behörig användning av GC-banorna. Mopedtrafik förbjuden inom 
campingområdet skyltat från väst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.  Befintlig del GC-bana där Trafikverket är väghållare är sträcka 1 Röd. 

Befintlig del GC-bana där kommunen är väghållare är sträcka 2 Blå. 

 
1035 

1036 
1034 

176 
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Räkstigen till Monelidsvägen TRV 
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Synpunkt: Trafikverkets GC-bana sträckan Ringvägen till Blomsholmsmotet saknar 

belysning utom delen där GC-banan går över E6. Övrig del har endast gatubelysning mot 
körbanan för övrig trafik. 
GC-banans sträckning längs västra sidan väg 176 från Oslovägen till Karlsgatan har 
gatubelysning på västra sidan som delvis belyser GC-banan. Delen på östra sidan väg 176 
från Karlsgatan till Prästängsvägen med kommunal väghållning har gles belysning av GC-

banan.  
Trafikverkets fortsatta GC-bana från Prästängsvägen till ca 100m före järnvägsövergången 
har vanlig gatubelysning väst om GC banan. Där GC-banan avskiljs från väg 176 fram till 
Uddevallavägen med egen övergång vid järnvägen är tätare belysning av GC-banan. 

På sträckan väg 176 från cirkulationsplatsen Lilla Oslovägen till Prästängsvägen är enligt 
teckenförklaring i NVDB Säkerhetsklassningen för cykel av sträckan som i figur nedan. 

Från Karlsgatan till Prästängsvägen på västra sidan längs väg 176 Ringvägen, behövs en 
GC-bana. 
Där kan oskyddade trafikanter använda sträckan från Oslovägen i norr till Uddevallavägen i 
söder. Via ned och uppfarter vid GC-tunnel Odelsbergsstigen skulle oskyddade trafikanter 
kunna nå öster om vägen under väg 176 istället för de mer riskfyllda passagerna 

Karlsgatan och Prästängsvägen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.  Säkerhetsklassning Cykling på väg 176 där Trafikverket är väghållare på sträckan Lilla Oslovägen 

till Prästängsvägen. 
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Synpunkt: Den här utformningen på GC-banan från Karlsgatan till anslutningen med delen 

av GC-banan över bron mot gymnasiet bör snarast åtgärdas. På sträckan över bron finns 
bara en kantsten som skiljer gående och cyklister från biltrafiken. Av skyltning framgår att 
GC banan är gemensam och dubbelriktad. Obrutna linjer kring refug och kantsten tydligör 
inte var gångpassage ska ske över väg 176 Ringvägen. 

 

Figur 4.  Cyklister och gående som rundar hörnet med den sikt och förträngning som staketet utgör, riskerar 

att vid snabbt möte komma ut i körbanan på väg 176. 

 

 
 
TN:s synpunkt: Oskyddade trafikanter som avser korsa väg 176 från till öst och väst får 
göra det via gångpassager norr och söder om korsningen. Busshållplatser finns på båda 
sidor söder om Karlsgatan. Biltrafiken har med nuvarande utformning ingen skyldighet att 

lämna gående som ska passera företräde. En del bilförare gör det ändå vilket skapar risker 

när andra förare inte har samma avsikt. Linjemålning runt refuger, kantsten och med 
spärrlinje mellan körfält underlättar inte för gående att tolka hur passagen ska ske.  

 
Figur 5.  Avsedda gångpassager på väg 176 är otydligt utformade.  
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Synpunkt: Längs Ringvägen väg 176 där trafikverket är väghållare finns ingen  
GC-bana på sträckan mellan Karlsgatan och Prästängsvägen. Kommunal avskild GC-bana 
finns på öster sidan sträckan. GC-banan på västra sidan väg 176 från Oslovägen i norr har 
ingen anordnad säker passage till öst-väst i korsningen vid Karlsgatan. Vid Prästängsvägen 
dör trafikverkets GC-bana fortsätter till Uddevallvägen kommer en ombyggnad ske.  
Säkraste passagen av väg 176 öst - väst är i nuläget GC-tunneln mitt på sträckan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.  Karta med befintlig gång-cykeltunnel under väg 176 där Trafikverket är väghållare. 
 
 
 
 

Förslag på åtgärder: Samråd med Trafikverket om åtgärder med bättre belysning och 
färgsättning av väggar då tunneln är mörk med endast en lampa i takets mitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. GC – tunnel under Ringvägen från Röd till centrum 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

GC-tunnel 
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Synpunkt: Cyklande kör på väg 176 i båda riktningar den del som inte har någon  

GC-bana. Utrymme finns väster om vägen med plats för GC-bana. Anordnas ned och 
uppfart till GC-tunnel om cykelbana anläggs väster om vägen, ges möjligheten att nå  
söder norr - öster och väster sida av väg 176 på säkraste sättet på hela sträckan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.  Cyklande särskilt turister kör på väg 167 i båda riktningar den del som inte har någon GC-bana.    

Utrymme finns väster om vägen med plats för GC-bana.  

 

 
 
 
Trafikverkets stickprov på trafikflöde på väg 176 delen Ringvägen 2017-01.  
På väg 176 är trafikverket väghållare. Enligt NVDB, (Nationella Vägdatabasen) har väg 176 
en total ÅDT (årsmedeldygnstrafik) på cirka 7 000 passager varav 530 är tung trafik. 

Korsningar vid Karlsgatan – väg 176, Prästängsvägen – väg 176 har ingen tydlig passage 
av gång – cykeltrafik. 

 

     Figur 9.  Trafikdata från NVDB, (Nationella Vägdatabasen) på väg 176, Ringvägen. 
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Synpunkt: Trafikverkets GC-bana från cirkulationsplatsen till Drivnäsvägen saknar 

belysning. Samråd mede trafikverket om belysning på sträckan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 10. Belysning saknas på sträckan från Cirkulationsplatsen till Drivnäsvägen. 
 
 
 
 

Synpunkt: Påbjuden GC-bana norr om väg 164. Vy mot väst. Belysning saknas på hela 

sträckan från Drivnäsvägen fram till cirkulationsplatsen med anslutande vägar 164-176-
1030 och Uddevallavägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Belysning finns från Skee fram till GC-passagen vid Drivnäsvägen. Härifrån behövs belysning på 

GC-banan fram till Österröd.  
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Synpunkt: Befintliga cykelnätet där trafikverket är väghållare inom Strömstad kommun är 

i huvudsak nära Strömstad – Skee tätorter. Det är dubbelriktade, kombinerade gång- och 
cykelvägar, medan andra delar anges som annan cykelbar förbindelse i NVDB. Specifika 
åtgärder kan behövas på olika delsträckor. 

Förslag på förbättringsåtgärder för hela cykelnätet där trafikverket är väghållare. 
 Vägvisning där det finns minst två vägval, till: 

 anslutning till regionala stråk 

 större målpunkter 

 stadsdelar 

 Förtydliga gång och cykelbanornas behörighet för olika användare 

genom fler vägmärken och vägmarkeringar. 

 Förbättra belysning på vissa sträckor 

 Reflexmarkera och flytta fasta hinder 

 

 Flytta fasta hinder som står inom 0,5 meter från cykelbanan. 

Om alternativ placering inte är möjlig så bör hindren 

reflexmarkeras. 

 Reflexmarkera fasta hinder som står inom 0,5 – 1 meter från 

cykelbanan 

Strömstad kommun höll sommaren 2017 ett dialogmöte om Strömstads utveckling 
med stor uppslutning. Synpunkter med önskemål om cykelbanor till målpunkter 
utanför Strömstad tätort inkom då från deltagarna. De sträckor som angavs 

återkommer också i andra förslag. 
Alla gång och cykelbanor som skall gå utmed vägar där trafikverket är väghållare är 
sträckor som bör planeras att ingå i Västra Götalandsregionens Cykelstrategi. Även 
den inventering som gjordes för ”Cykelleder för rekreation och turism i Västra 
Götaland” bör ha koppling till planering av cykelbanor  
Exempel: 

 Cykelbana till Hällestrand 

 Cykelbana till Båleröd 

 Cykelbana till Tjärnö  

 Cykelbana till Rossö 

 Cykelbana mellan Strömstad och Tanums kommun 

 Delar med befintliga GC-banor till Svinesund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Karta Tanums kommungräns till Svinesund. Schablonkostnader för byggande av cykelbanor.  

 
 

Uppgifter från Martin Forsberg Koucky & Partners AB 2018-12-17 
Uppdaterade schablonkostnader från Trafikverket. Se bild nedan.  
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Övergripande sammanfattning 

Synpunkt: Utbyggnaden av framtida cykelbanor kommer i stor utsträckning styras  
av hur de fördjupade översiktsplanernas genomförs över tid. 
Då kan möjligen en del av de föreslagna önskemålen om cykelbanor komma att 
genomföras på sikt. De kopplas då direkt till framtida bostadsutbyggnad och infrastruktur. 

 

Viktigt inledningsvis är att de brister som finns i det gång och cykelvägnät som går i 
anslutning till trafikverkets vägar i tätorterna får prioritet. Här är utnyttjandet av GC-
banorna störst och säkerheten viktig att komma till rätta med. Ett väl sammanhållet GC-
nät ger då bättre möjlighet att nå trafikverkets befintliga GC-banor ut till de yttre delarna 
av kommunen där önskemålen om GC-banor framförts. 
 
 
 
 

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

mailto:conny.hansson@stromstad.se


 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-24  
   

 
   

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

 KS/2020-0429 

KF § 113 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. 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, 
KS/2020-0429 

2. 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, KS/2020-0442 

3. Motion om cykelplan utanför tätort från Bengt Bivrin från Miljöpartiet, 
KS/2020-0480 

Beslutsunderlag 
Motionerna 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet





PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-19 

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

KS/2020-0623 

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

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

Beslutet skickas till 
Diariet

Ärende 

16



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-12-08  
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 KS/2020-0623 

KSau § 246 Svar på - Motion om iordningställande av 
Slipen från Liberalerna 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2021-11-23 § 128 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-25 § 9 
Motionen 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

Beslutet skickas till 
Diariet
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 TN/2021-0234 

TN § 128 Motion om iordningställande av Slipen från 
Liberalerna 

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

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion gällande iordningställande av 
Slipen. Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 (§9) att remittera motionen till 
Tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämndens arbetsutskott 
beslutade  2021-04-13 (§50) att överlämna motionen till förvaltningen för 
beredning. 

I motionen föreslår Liberalerna att det avsätts medel i investeringsbudgeten för 
att färdigställa slipen i Myren. Motionen bifogas. 

Historik 

2014-03-27 (§25) beslutade Kommunfullmäktige att fastigheten med slipen skulle 
köpas och att ”det är av stor vikt för den maritima näringen att fortsatt marin 
verksamhet såsom varv, mekanisk verkstad och slip säkerställs”. 

2014-10-14 tecknades hyresavtal med aktörer (Aktörerna) för säkrande av Slipens 
drift till och med 2019-12-31 med möjlighet till förlängning. 

2018-01-16 sades hyresavtalet upp av Aktörerna med önskemål om att 
omförhandla förlängnings- och uppsägningstiden. 

Hösten 2019 stängs slipen på grund av att räls, slippbädd och slipvagn är i 
undermåligt skick. 

Senare under hösten 2019 väljer Aktörerna att avsluta hyresavtalet. 

2020-06-03 ger KSAU Tekniska nämnden i uppdrag att undersöka om det finns 
andra marknadsaktörer som är villiga driva Slipen. 

2021-02-23 (TN §16) beslutar Tekniska nämnden ”att besvara Kommunstyrelsens 
arbetsutskott att Tekniska nämnden inte funnit någon marknadsaktör som är 
beredd att ta över arrendet för slipen”. Beslutet bifogas.  

2021-04-29 kompletteras motionen eftersom det framkommit att Tekniska 
nämnden inte hittat intressenter villiga att arrendera Slipen till självkostnadspris. 

I kompletteringen föreslår Liberalerna att 

 Slipen rustas upp till funktionsdugligt skick (kostnad beräknad till 2,5 milj) 
 kommunen i egen regi erbjuder nödställda fartyg att nyttja Slipen mot en 

avgift baserad på hur lång tid Slipen nyttjas.  
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Vidare anförs bland annat att Omställningskontoret tydliggjort att man ska 
finansiera sig ur krisen. Liberalerna ser Slipen som ett utmärkt framåtsyftande 
investeringstillfälle och som en viktig servicefunktion för nödställda fartyg i de 
marina näringarna. Komplettering till motion bifogas. 

Motionären har kontaktats via telefon för undvikande av missförstånd. 

Kommunen startade omställningskontoret den 1 februari 2021 med 
investeringsstöd från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. 
Omställningskontoret ingår i en satsning till stöd för enskilda och företag som 
drabbats av effekter av coronapandemin. Omställningskontoret ska bidra till en 
mer robust lokal arbetsmarknad där fler nya arbetstillfällen främjas i exempelvis 
den maritima näringen. Liberalerna menar att även en investering i Slipen är en 
åtgärd som skulle ge en positiv inverkan på den maritima näringen.  

Kostnaden att driva slipen i kommunal regi, för endast nödställda fartyg, är 
troligen något lägre än det självkostnadspris på 25 tkr som anges i TN § 16 men i 
stället tillkommer lönekostnader för att upprätthålla kompetensen att köra Slipen. 
Eventuella intäkter från ett fåtal nödställda nyttjare är troligen lägre än de 
lönekostnader som uppstår för att hålla en rimlig beredskap utanför ordinarie 
arbetstid. Priset på renoveringen är nästan två år gammalt och det kan ha ökat. 
Totalt blir kostnaden för att i egen regi erbjuda nödställda fartyg möjlighet att 
komma upp på slip minst 300 000 kr/år.  

Enligt Sjöräddningen är det ca 10 fartyg per år som drabbas av akut sjönöd med 
behov av omedelbar upptagning. Dessa fartyg är nästan uteslutande fritidsbåtar 
och de lyfts på Strömstads Marina som har dygnetruntberedskap på sin lyftkran. 
Deras lyftkran klarar fartyg upp till 50 ton. 

Slipen tar fartyg upp till 60 ton. På grund av konkurrenslagstiftningen är det svårt 

för kommunen att hantera även nödställda fartyg upp till 50 ton eftersom det 
finns en privat aktör som erbjuder den tjänsten. Kvar blir då fartyg mellan 50 och 
60 ton. Det är inte så många fartyg i den storleken och det skulle bli betydligt färre 
än ett nödstält fartyg per år. 

 Det är tveksamt om Slipen skulle ge någon positiv inverkan på den maritima 
näringen då det redan i dag finns en privat aktör som har kapacitet att hjälpa de 
flesta nödställda fartyg som behöver komma upp på land. 

Beslutsunderlag 
Motionen, TN beslut §16 21-02-23 och komplettering till motion bifogas 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå motionen med hänvisning till att kommunen inte ska konkurrera med 
befintligt näringsliv i Strömstad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att anse motionen besvarad genom att beslut 
rörande Slipen är taget i kommunfullmäktige.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Ronnie Brorssons yrkande och Tekniska 
nämndens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att Tekniska nämnden 
beslutar i enlighet med Ronnie Brorssons yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten
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 KS/2020-0557 

KF § 9 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionerna 1-2, 4, 7 och 9 till Tekniska nämnden för beredning. 

att remittera motionerna 3, 5, 8 och 10 till kommunstyrelsen för beredning. 

att motion 6 dras tillbaka och att det ärendet kan avslutas. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om säker skolväg i Skee från Andreas Friedemann Hildebrand 
(KD), KS/2020-0557 

2. Motion om säker skolväg Östergatan, KS/2020-0578 
3. Motion om äldres rättighet att arbeta i kommunen från 

Liberalerna, KS/2020-0619 
4. Motion om återvinningscentralen 2.0 från Liberalerna, KS/2020-0620 
5. Motion om personalpaviljong vid Lokstallet från Liberalerna, KS/2020-

0621 
6. Motion om toalettbyggnad vid Kärleksudden från Liberalerna, KS/2020-

0622 
7. Motion om iordningställande av Slipen från Liberalerna, KS/2020-0623 
8. Motion om koldioxidbudget från Feministiskt Initiativ, KS/2021-0086 
9. Motion om solceller på Pilen 5 från Miljöpartiet, KS/2021-0095 
10. Motion om att starta planering av ny idrottshall i Skee från 

Centerpartiet, KS/2021-0161 

Beslutsunderlag 
Motionerna 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionerna 1-2, 4, 6-7 och 9 till Tekniska nämnden för beredning. 

att remittera motionerna 3, 5, 8 och 10 till kommunstyrelsen för beredning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kerstin Karlsson (L) uppger att Liberalerna tar tillbaka motionen om 
toalettbyggnad vid Kärleksudden då de vet att det redan jobbas med detta på 
Tekniska nämnden. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Diariet
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2020-12-04 
 
Motion gällande iordningställande av Slipen 
 

 
Kommunen behöver ett växande och varierat näringsliv för att vara 
livskraftig. Det är inom det småskaliga företagandet som de flesta jobben 
skapas.  
 
Kommunen måste ta ansvar för att slipen i Myren sätts i stånd. Slipen är 
av stor betydelse för de marina näringarna, såsom fiske, turism och 
vattenbruk.  
 

Yrkande 

Liberalerna föreslår att det avsätts medel i investeringsbudgeten för att 
färdigställa slipen i Myren (2,8 miljoner enligt tekniska förvaltningen). 

 

För Liberalerna 

 

 

Lars Tysklind  Kerstin Karlsson 

 

 

Mette H. Johansson  Hans-Robert Hansson 

 

 

Sandra Andersson  Claes Nabrink

mailto:stromstad@liberalerna.se


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

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

KS/2021-0272 

KS § 22 Svar på - Motion om tillsättande av en 
demokratigrupp för kvalitetssäkring av 
demokratin från Vänsterpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att bifalla motionen och utreda lämplig form för dialogmöten med lokala 
företrädare i kommundelarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att kommunen tillsätter en 
demokratigrupp för kvalitetssäkring av demokratin. Syftet är att fånga upp 
frågeställningar och behov i kommundelarna via platsbesök.  

Kommunen har genom åren haft olika inriktning på sitt samarbete med föreningar 
och intressegrupper i kommundelarna, från formaliserade samråd till samråd 
utifrån förfrågan. Motionen föreslås bifallas för att främja den lokala demokratin. 
Formen för dialog föreslås utredas med syftet att en ny struktur ska finnas på 
plats 2023. 

Beslutsunderlag 
Motion från Västerpartiet 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-22 § 49 
Tjänsteskrivelse daterat 2022-01-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-16 § 23 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen och utreda lämplig form för dialogmöten med lokala 
företrädare i kommundelarna. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet

Ärende 
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 KS/2021-0272 

KSau § 23 Svar på - Motion om tillsättande av en 
demokratigrupp för kvalitetssäkring av 
demokratin från Vänsterpartiet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att bifalla motionen och utreda lämplig form för dialogmöten med lokala 
företrädare i kommundelarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att kommunen tillsätter en 
demokratigrupp för kvalitetssäkring av demokratin. Syftet är att fånga upp 
frågeställningar och behov i kommundelarna via platsbesök.  

Kommunen har genom åren haft olika inriktning på sitt samarbete med föreningar 
och intressegrupper i kommundelarna, från formaliserade samråd till samråd 
utifrån förfrågan. Motionen föreslås bifallas för att främja den lokala demokratin. 
Formen för dialog föreslås utredas med syftet att en ny struktur ska finnas på 
plats 2023. 

Beslutsunderlag 
Motion från Västerpartiet 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-22 § 49 
Tjänsteskrivelse daterat 2022-01-05 

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

att bifalla motionen och utreda lämplig form för dialogmöten med lokala 
företrädare i kommundelarna. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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 Kommunstyrelsen 

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

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta  

- att bifalla motionen och utreda lämplig form för dialogmöten med lokala 
företrädare i kommundelarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att kommunen tillsätter en 
demokratigrupp för kvalitetssäkring av demokratin. Syftet är att fånga upp 
frågeställningar och behov i kommundelarna via platsbesök.  

Kommunen har genom åren haft olika inriktning på sitt samarbete med föreningar 
och intressegrupper i kommundelarna, från formaliserade samråd till samråd 
utifrån förfrågan. Motionen föreslås bifallas för att främja den lokala demokratin. 
Formen för dialog föreslås utredas med syftet att en ny struktur ska finnas på 
plats 2023. 

Ärendet 
Mia Öster, Lars-Åke Karlgren, Kerstin Eriksson och Stellan Nilsson, Vänsterpartiet, 
har inkommit med en motion där de föreslår att kommunen tillsätter en 
demokratigrupp för kvalitetssäkring av demokratin genom att göra hemma hos-
besök i de olika kommundelarna och lyssna på folks tankar. Idag sker samråd kring 
utvecklingsfrågor i huvudsak utifrån sakfråga, motpart är då ansvarig 
nämnd/förvaltning. Exempel är hamnfrågor på Rossö där tekniska förvaltningen 
samverkar med Rossö Samhälls- och fritidsförening och 
vattenförsörjning/bostadsutveckling på Koster där Ksau samverkar med 
Kosternämnden mfl lokala aktörer. Ett bifall av motionen innebär översyn av och 
förslag till lämplig struktur för dialog med syftet att ge intressegrupper i 
kommundelarna likvärdiga förutsättningar att föra dialog med kommunen. 

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen: 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Dialog om utvecklingsfrågor ökar möjligheterna till insyn och delaktighet. Den 
förbättrar även förutsättningarna att fånga upp och tillgodose behov och 
önskemål från barn och unga. 
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 2022-01-05 Ärende: KS/2021-0272 
   

 

   

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Förslaget har i nuläget inga ekonomiska konsekvenser.  

Folkhälsoperspektiv 
Förslaget har positiv inverkan på folkhälsa då den främjar insyn och delaktighet. 

Juridiskt perspektiv 
Förslaget ligger i linje med kommunallagens krav på likabehandling och 
rättssäkerhet. 

Miljöperspektiv 
Förslaget har gynnsam effekt på miljön då miljöförbättrande åtgärder ofta finns 
bland förslagen om utvecklingsarbeten från lokal nivå. 

Beslutsunderlag 
Motion från Västerpartiet 
Tjänsteskrivelse daterat 20220105 
  

Maria Kvarnbäck 
Kommunikationschef 
0526-19184 
maria.kvarnback@stromstad.se 

  
  
  
  

  

Beslutet skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text.
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 KS/2021-0272 

KF § 49 Motion om tillsättande av en 
demokratigrupp för kvalitetssäkring av 
demokratin från Vänsterpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Mia Öster, Lars-Åke Karlgren, Kerstin Eriksson och Stellan Nilsson, Vänsterpartiet, 
har inkommit med en motion där de föreslår att kommunen tillsätter en 
demokratigrupp för kvalitetssäkring av demokratin genom att göra hemma hos-
besök i de olika kommundelarna och lyssna på folks tankar. 

Beslutsunderlag 
Motion från Mia Öster, Lars-Åke Karlgren, Kerstin Eriksson och Stellan Nilsson, 
Vänsterpartiet 

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

Beslutet skickas till 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

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

KS/2021-0403 

KS § 26 Svar på - Medborgarförslag om ändring av 
taxan för trygghetslarm 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att avslå medborgarförslaget då nuvarande avgift anses skälig med hänsyn till 
kostnaderna. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har lämnat medborgarförslag om att kommunen ser över avgiften 
för trygghetslarm med anledning av att avgiften upplevs som hög. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-09 att remittera medborgarförslaget till 
Socialnämnden för beredning. Socialförvaltningen har med anledning av detta sett 
över avgiften och vad som ingår i den och bedömer att nuvarande avgift är skälig 
med hänsyn till kostnaderna. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Barbro Nilsson 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-09 § 83 
Socialnämndens remissvar, SN 2021-12-16 § 188 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-12 § 8 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget då nuvarande avgift anses skälig med hänsyn till 
kostnaderna. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar, med instämmande från Rose-Marie Fagerberg (KD), 
bifall till medborgarförslaget. 

Lars Tysklind (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet

Ärende 
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 KS/2021-0403 

KSau § 8 Svar på - Medborgarförslag om ändring av 
taxan för trygghetslarm 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget då nuvarande avgift anses skälig med hänsyn till 
kostnaderna. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har lämnat medborgarförslag om att kommunen ser över avgiften 
för trygghetslarm med anledning av att avgiften upplevs som hög. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-09 att remittera medborgarförslaget till 
Socialnämnden för beredning. Socialförvaltningen har med anledning av detta sett 
över avgiften och vad som ingår i den och bedömer att nuvarande avgift är skälig 
med hänsyn till kostnaderna. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Barbro Nilsson 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-09 § 83 
Socialnämndens remissvar, SN 2021-12-16 § 188 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget då nuvarande avgift anses skälig med hänsyn till 
kostnaderna. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
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SN § 188  Dnr SN/2021-0242 
SN AU § 199 
 
Medborgarförslag trygghetslarm 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta berett remissyttrande angående trygghetslarm såsom sitt eget 
och översända det till kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har lämnat medborgarförslag om att kommunen ser över 
avgiften för trygghetslarm med anledning av att avgiften upplevs som hög. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-09 att remittera 
medborgarförslaget till Socialnämnden för beredning. Socialförvaltningen 
har med anledning av detta sett över avgiften och vad som ingår i den och 
bedömer att nuvarande avgift är skälig med hänsyn till kostnaderna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23 signerad verksamhetschef Anna 
Almén. 
Medborgarförslag Barbro Nilsson, 2021-08-10 
KF § 83  
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta yttrandet angående trygghetslarm såsom sitt eget och översända 
det till kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
att anta berett remissyttrande angående trygghetslarm såsom sitt eget 
och översända det till kommunfullmäktige 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och 
finner att så sker. 
 
 

http://www.stromstad.se/
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STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Socialförvaltningen 2021-11-23 Ärende: SN/2021-0242 
Administrativ avdelning 

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

 

Socialnämnden 

Remiss medborgarförslag Trygghetslarm för beredning 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden 
besluta 

att anta yttrandet angående trygghetslarm såsom sitt eget och översända det till 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Barbro Nilsson har lämnat medborgarförslag om att kommunen ser över avgiften 
för trygghetslarm med anledning av att avgiften upplevs som hög. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-09 att remittera medborgarförslaget till 
Socialnämnden för beredning. Socialförvaltningen har med anledning av detta sett 
över avgiften och vad som ingår i den och bedömer att nuvarande avgift är skälig 
med hänsyn till kostnaderna. 

Ärendet 

Barbro Nilsson har lämnat medborgarförslag om att kommunen ser över avgiften 
för trygghetslarm med anledning av att avgiften upplevs som hög. 

Kommuner har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för sina insatser. 
Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader för insatsen. I 
beräkningen av Strömstad kommuns avgift avseende trygghetslarm ingår 
licenskostnader för programvara, teknisk utrustning, personalkostnader 
(biståndshandläggare, larmtekniker, sjuksköterskor och undersköterskor) samt 
overheadkostnader. Strömstad kommuns kostnader för trygghetslarm överstiger 
den intäkt som avgifterna ger. 

Vid en jämförelse med våra grannkommuner (Tanum, Munkedal, Sotenäs och 
Lysekil) som har liknande befolkningsunderlag och förutsättningar ligger 
Strömstad kommuns avgift i det mellersta spektrumet.  

Strömstads kommun tillämpar avgiftssystem med maxtaxa som tar hänsyn till 
enskildes ekonomiska förutsättningar. Avgiften räknas ut efter hur stor den 
enskildes inkomster och utgifter är och hur mycket hjälp den enskilde får. 

Utifrån ovanstående bedömer Socialförvaltningen att nuvarande avgift för 
trygghetslarm är skälig och ser inte anledning att justera nivån i dagsläget. 



2 (2) 

2021-11-23 Ärende: SN/2021-0242 

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen: 

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

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Kommunens kostnad för trygghetslarm överstiger avgiften varför en sänkning av 
avgiften skulle medföra ytterligare merkostnader för insatsen.  

Folkhälsoperspektiv 
Trygghetslarm är en insats som bidrar till att individer känner sig trygga i sin 
bostad och den ökar även den faktiska tryggheten. Det är önskvärt att sådana 
insatser är lätt tillgängliga varför frågan om kostnad påverkar insatsen ur ett 
folkhälsoperspektiv.  

Strömstads kommun tillämpar avgiftssystem med maxtaxa som tar hänsyn till 
enskildas ekonomiska förutsättningar. 

Juridiskt perspektiv 
I 8 kap. 2 § Socialtjänstlagen anges att ” Kommunen får enligt grunder som 
kommunen bestämmer ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunens 
självkostnader” där trygghetslarm ingår i den typ av tjänst avgift får tas ut för. 

Miljöperspektiv 
Socialförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån detta 
perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23 signerad verksamhetschef Anna Almén. 
Medborgarförslag Barbro Nilsson, 2021-08-10 
KF § 83  

Anna Almén 
Verksamhetschef 
0526-194 84 
anna.almen@stromstad.se 

Helena Lilliebjelke 
Förvaltningschef 
0526-19208 
Helena.lilliebjelke@stromstad.se 

Beslutet skickas till 
SN diarie, KS diarie 



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-09  
   

 
   

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

 KS/2021-0403 

KF § 83 Medborgarförslag om ändring av taxan för 
trygghetslarm 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Socialnämnden för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson ar inkommit med ett medborgarförslag där vederbörande föreslår 
att kommunen tar upp frågan om kostnaden för trygghetslarm, som i Strömstad 
kostar 283 kronor per månad, att jämföras med Göteborg där kostnaden är 107 
kronor i Borås 100 kronor.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att överlämna medborgarförslaget till Socialnämnden för beredning och beslut. 

Förslag under sammanträdet 
Fredrik Eriksson (SD) påpekar att Socialnämnden bör få medborgarförslag endast 
för beredning då de inte kan besluta om taxor. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att remittera 
medborgarförslaget till Socialnämnden för beredning. 

Beslutet skickas till 
Barbro Nilsson 
Kommunstyrelsen 
Diariet



STROMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 



Kallelse/föredragningslista 1 (1) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

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

KF § Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Regeringsbeslut 2022-01-27 att avslå överklagande gällande detaljplan för
Kungbäck 1:21 m fl, KS/2019-0390

2. Tekniska nämndens beslut 2021-12-14 § 138 avseende
medborgarförslaget om badbrygga vid Skateparken, KS/2020-0407

3. Socialnämndens beslut 2021-12-16 § 186 att godkänna utvärdering av
integrationsarbetet 2016-2021 (Uppdrag beslutat av KF 2021-03-25 § 20),
KS/2020-0241

4. Tekniska nämndens beslut 2022-01-25 § 5 avseende medborgarförslag
om gång- och cykelväg mellan Ånneröd-Hällestrand, KS/2020-0217

5. Tekniska nämndens beslut 2021-12-14 § 139 och 2022-01-25 § 7 om att
anta cykelplan. KS/2022-0134

Ärende

19
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