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 KS/2022-0225 

KF § 15 Ändring av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att lägga till ett informationsärende från ordföranden. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga till ett informationsärende från ordföranden. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0630 

KF § 16 Avsägelse som ersättare i Socialnämnden från Birgitta 
Laugmo (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Birgitta Laugmos avsägelse från uppdraget som ersättare i Socialnämnden. 

att utse Peter Datek (L) som ny ersättare i Socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Laugmo (L) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som om ersättare i 
Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Birgitta Laugmo 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Tysklind (L) förslår att Peter Datek (L) utses till ny ersättare i Strömstads kommun 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Birgitta Laugmos avsägelse samt 
besluta enligt Lars Tysklinds förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Birgitta Laugmo 
Peter Datek 
HR-avdelningen 
Socialnämnden 
Diariet  
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 KS/2022-0121 

KF § 17 Avsägelse som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden från Erling Karlsson (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Erling Karlssons avsägelse från uppdraget som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden 

att utse Ann-Louise Ejderlind (L) som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Erling Karlsson (L) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Erling Karlsson (L) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Tysklind (L) förslår att Ann-Louise Ejderlind (L) utses till ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Erling Karlssons avsägelse samt 
besluta enligt Lars Tysklinds förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Erling Karlsson 
Ann-Louise Ejderlind 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2022-0156 

KF § 18 Avsägelse som ledamot i arvodesberedningen från 
Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Marlene Esbjörnsdotter Midtvedts avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Arvodesberedningen 

att utse Per Midtvedt (MP) som ny ledamot i Arvodesberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt (MP) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som 
ledamot i Arvodesberedningen.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt (MP) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP) förslår att Per Midtvedt (MP) utses till ny ledamot i 
Arvodesberedningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Marlene Esbjörnsdotter 
Midtvedts avsägelse samt besluta enligt Andreas Nikkinens förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt 
Per Midtvedt 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2022-0221 

KF § 19 Avsägelser som ledamot i Socialnämnden från Mattias 
Gustafsson (SD) och som ersättare i Socialnämnden 
från Eugenia Eriksson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Mattias Gustafssons avsägelse som ledamot i Socialnämnden 

att godkänna Eugenia Erikssons avsägelse som ersättare i Socialnämnden 

att utse Eugenia Eriksson (SD) som ny ledamot i Socialnämnden 

att utse Mattias Gustafsson (SD) som ny ersättare i Socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Mattias Gustafsson (SD) har lämnat in en avsägelse som ledamot i Socialnämnden och 
Eugenia Eriksson (SD) en avsägelse som ersättare i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelser från Mattias Gustafsson och Eugenia Eriksson 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Fredrik Eriksson (SD) föreslår att Eugenia Eriksson (SD) utses som ledamot i Socialnämnden 
och Mattias Gustafsson (SD) som ersättare i Socialnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Mattias Gustafssons och Eugenia 
Erikssons avsägelser samt besluta enligt Fredrik Erikssons förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Mattias Gustafsson 
Eugenia Eriksson 
Socialnämnden 
Pia Tysklind 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2021-0621 

KF § 20 Medborgarförslag om transporttjänst på Sydkoster 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Socialnämnden för beredning och beslut. 

Delegation ges till Socialnämnden att besluta i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Inga Rexed Raffonep har inkommit med ett medborgarförslag där vederbörande uppger att 
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 där är större. De är 
många som skulle uppskatta denna service. Inga Rexed Raffoneps förslag är att kommunen 
tar initiativ till att starta transporttjänst på Sydkoster liknande den på Nord. Samverkan kan 
även ske med någon hamnförening eller med Kosters Framtid. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Inga Rexed Raffonen 

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

Delegation ges till Socialnämnden att besluta i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Inga Rexed Raffonep 
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se 
Pia Tysklind 
Diariet  
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 KS/2022-0211 

KF § 21 Medborgarförslag om att göra om området vid 
Myrängsvägen till en äng för att främja den biologiska 
mångfalden 

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

Delegation ges till Tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Brita Fagerberg har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att man på planen 
mellan järnvägen och början av Myrängsvägen, 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. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Brita Fagerberg 

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

Delegation ges till Tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Brita Fagerberg 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Ulf Gustavsson 
Diariet  
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 KS/2022-0224 

KF § 22 Information från VD Tobias Kristiansson 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tobias Kristiansson, VD för de kommunala bolagen, informerar om byggprojekten på 
Bojarskolan och Magistern. Bojarskolan räknas vara färdigt våren 2023 och de räknar med 
inflyttning i Magistern till hösten 2023. 

Han redogör även för energibesparingar som gjorts, bland annat på Strömstad Badanstalt, 
genom att avveckla oljeuppvärmningen. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0096 

KF § 23 Motion om frukost i skolan från Feministiskt Initiativ 

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

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion där hon yrkar 

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. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marielle Alvdal (FI) 

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

Beslutet skickas till 
Marielle Alvdal  
Barn- och utbildningsnämnden 
Lena Martinsson 
Diariet  
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 KS/2022-0123 

KF § 24 Motion om bostadsförsörjningen i kommunen från 
Centerpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
remittera motionen till Strömstadsbyggen för beredning och förslag till beslut. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Åsa Torstensson (C) och Lars Tysklind (L) reserverar sig skriftligt, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Tore Lomgård (C) och Hans-Inge Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de yrkar 

1. 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. 

2. att en översyn av bolagsordning för AB Strömstadsbyggen genomförs, av samma skäl 
som ovan. 

3. att föreslagen översyn beaktar AB Strömstadsbyggens förutsättningar som en resurs 
för bostadsförsörjning i hela kommunen. 

4. att i översynsarbetet inhämta relevant information från Sveriges Allmännytta, samt 
5. att dessutom eftersöka "goda exempel" från andra allmännyttiga bostadsaktiebolag i 

landet, för att kunna dra nytta av andras erfarenheter. 

Beslutsunderlag 
Motion från Tore Lomgård och Hans-Inge Sältenberg 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
remittera motionen till Strömstadsbyggen för beredning och förslag till beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Tore Lomgård (C) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L), att motionen remitteras till 
Kommunstyrelsen istället för till Strömstadsbyggen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan presidiets förslag och Tore Lomgårds förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för 
presidiets förslag och Nej-röst för Tore Lomgårds förslag. 
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Omröstningsresultat 
Med 23 ja-röster för presidiets förslag mot 13 nej-röster för Tore Lomgårds förslag och en 
som avstod att rösta beslutar kommunfullmäktige enligt presidiets förslag. 

Ledamot Parti  Ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Kent Hansson S       Ja     
Mattias Gustafsson SD       Ja     
Lars Tysklind L         Nej   
Åsa Torstensson C         Nej   
Lena Martinsson S       Ja     
Muhyettin Aslan KD       Ja     
Marie Edvinsson 
Kristiansen M         Nej   
Fredrik Eriksson SD       Ja     
Lars Åke Karlgren V       Ja     
Marie Rask S       Ja     
Karla Valdivieso MP         Nej   
Kerstin Karlsson L         Nej   
Jörgen Molin M           Avstår 
Mats Granberg S   Olle Westling S Ja     
Ulf Johansson SD   Eugenia Eriksson SD Ja     
Marielle Alvdal FI       Ja     
Helene Andersson Novela S       Ja     
Dag Wersén M   Ola Persson M   Nej   
Mette H Johansson L   Vakant         
Anna-Lena Carlsson C         Nej   

Anders Ekström KD   
Andreas Friedemann 
Hildebrand KD Ja     

Bengt Simonsson Fröjd S       Ja     
Morgan Gustafsson SD       Ja     
Merry Johansson S       Ja     
Bengt-Göran Bergstrand M   Mikael Nabrink M   Nej   
Mia Öster V       Ja     
Leif Andersson S       Ja     
Hans-Robert Hansson L   Sandra Andersson L   Nej   
John Johansson SD       Ja     
Bengt Bivrin MP   Andreas Nikkinen MP   Nej   
Simone Fischer 
Cederbratt M   Vakant         
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Ligia Morales Ahlgren S       Ja     
Sven Nilsson SD       Ja     
Lena Sundberg S       Ja     
Elisabeth Johansson C         Nej   
Tore Lomgård C         Nej   
Rose-Marie Fagerberg KD       Ja     
Lars Erik Kristiansen M         Nej   
Ronnie Brorsson S       Ja     
Summa 23 13 1 

 

Beslutet skickas till 
Tore Lomgård 
Hans-Inge Sältenberg 
AB Strömstadsbyggen 
Lena Martinsson 
Diariet 
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Bilaga 
 

Skriftlig reservation till beslut i ärende 4, kf 20220324 från 
Centerpartiets och Liberalernas fullmäktigegrupper. 

 

Ang beslut om beredning av Motion- Strömstadsbyggen en aktiv 
samhällsbyggare ( som benämns motion nr 2 i kf handlingar) 

I motionen föreslås -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 en aktiv part i 
utvecklingen av Strömstad samt -att en översyn av bolagsordning för AB 
Strömstadsbyggen genomförs av samma skäl. 

Motionen som är föranledd av att Strömstadsbyggens styrelse inte ansåg sig pga 
juridiska begränsningar kunna vara en aktiv bostadsbyggare på Filjestad, 
Sydkoster och valde att överlämna ärendet om nybyggnation av bostäder på 
Filjestad till kommunstyrelsen för hantering och avgörande. Någon analys eller 
förslag på hur Strömstadsbyggen skulle kunna gå vidare med bostadsbyggandet 
på Filjestad har dock inte gjorts eller redovisats för kommunstyrelsen. 

Reservanterna anser att översyn av både ägardirektiv och bolagsordning inte kan 
eller ska överlämnas till bolaget utan är en övergripande kommunal fråga och 
åligger därmed kommunstyrelsens ansvar vilket även gäller frågor av strategisk 
karaktär, som bostadsbolagets uppdrag att vara en aktiv aktör i 
samhällsutvecklingen i Strömstad. Motionen bör därmed remitterats till 
kommunstyrelsen för beredning och förslag till beslut. 

 

Därför reserverar sig undertecknade partier mot kommunfullmäktiges beslut 

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

 
För Centerpartiets fullmäktigegrupp 
Åsa Torstensson 
 
För Liberalernas fullmäktigegrupp 
Lars Tysklind 
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 KS/2022-0130 

KF § 25 Motion om tryggare skola från Feministiskt Initiativ 

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

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion där hon uppger att Stiftelsen Tryggare 
Sverige har utvecklat verktyget “Tryggare Skola” i samarbete med Länsstyrelsen Blekinge. 
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. Hon yrkar: 

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.  

Beslutsunderlag 
Motion från Marielle Alvdal 

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

Beslutet skickas till 
Marielle Alvdal 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lena Martinsson 
Diariet  
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 KS/2022-0131 

KF § 26 Motion om att införa tvåpedagogssystem i 
Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ 

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

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om tvålärarsystem - tvåpedagogssystem 
som 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. Hon yrkar  

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. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marielle Alvdal 

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

Beslutet skickas till 
Marielle Alvdal 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lena Martinsson 
Diariet  
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 KS/2022-0132 

KF § 27 Motion om gratis mensskydd i Strömstads skolor från 
Feministiskt Initiativ 

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

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion där hon yrkar  

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

Beslutsunderlag 
Motion från Marielle Alvdal 

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

Beslutet skickas till 
Marielle Alvdal 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lena Martinsson 
Diariet  
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 KS/2022-0140 

KF § 28 Motion om Näringslivsstrategi 2032 från Miljöpartiet 

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

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion där han föreslår 

att KS tilldelar erforderliga medel att starta arbetet med en bred politisk förankrad strategi 
för ett bredare näringsliv 

att KS är styrgrupp 

att ge kommundirektören i uppdrag att sätta samman projektgrupp bestående av lämpliga 
personer från både Utvecklingsarena Strömstad, kommunförvaltning, politiska partier, 
näringsliv och invånare. 

Beslutsunderlag 
Motion från Bengt Bivrin (MP) 

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

Beslutet skickas till 
Bengt Bivrin 
Kommunstyrelsen 
Diariet  
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 KS/2022-0141 

KF § 29 Motion om digital utbildning för äldre från Rose-
Marie Fagerberg, Kristdemokraterna 

Kommunfullmäktiges beslut 
remittera motionen till Socialnämnden för beredning och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Rose-Marie Fagerberg (KD) har inkommit med en motion där hon föreslår 

att Strömstads kommun anordnar kurser som kan inspirera äldre att lära sig hur tekniken kan 
underlätta i vardagen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Rose-Marie Fagerberg (KD) 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
remittera motionen till Socialnämnden för beredning och förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 
Socialnämnden 
Pia Tysklind 
Diariet  
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 KS/2022-0144 

KF § 30 Motion om att undanröja planhinder för solceller från 
Miljöpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
remittera motionen till Miljö- och byggnämnden för beredning och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion där han föreslår 

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. 

Beslutsunderlag 
Motion från Bengt Bivrin (MP) 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
remittera motionen till Miljö- och byggnämnden för beredning och förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Bengt Bivrin (MP) 
Miljö- och byggnämnden 
Peter Sövig 
Diariet  
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 KS/2022-0168 

KF § 31 Motion om att möjliggöra för laddning av elbilar via 
lyktstolpar från Centerpartiet 

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

Sammanfattning av ärendet 
Tore Lomgård (C) och Andreas Hansson (C) har inkommit med en motion där de föreslår 

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. 

Beslutsunderlag 
Motion från Tore Lomgård (C) och Andreas Hansson (C) 

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

Beslutet skickas till 
Tore Lomgård 
Andreas Hansson 
Tekniska nämnden 
Ulf Gustafsson 
Diariet  
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 KS/2022-0171 

KF § 32 Motion om att energieffektivisera kommunens 
fastighetsbestånd från Moderaterna 

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

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen, Jörgen Molin, Dag Wersén, Bengt-Göran Bergstrand, Lars Erik 
Kristiansen, Ola Persson och Oscar Russberg har inkommit med en motion där de 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. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marie Edvinsson Kristiansen, Jörgen Molin, Dag Wersén, Bengt-Göran 
Bergstrand, Lars Erik Kristiansen, Ola Persson och Oscar Russberg 

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

Beslutet skickas till 
Marie Edvinsson Kristiansen, Jörgen Molin, Dag Wersén, Bengt-Göran Bergstrand, Lars Erik 
Kristiansen, Ola Persson  och Oscar Russberg 
Kommunstyrelsen 
Diariet  
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 KS/2022-0196 

KF § 33 Motion om att tillskapa grönområde/trädgård vid 
sjukhusfastigheten Pilen 5, med läge mot havet, från 
Centerpartiet 

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

Sammanfattning av ärendet 
Anna-Lena Carlsson (C) och Åsa Torstensson (C) har inkommit med en motion där de förslår  

att det i investeringsbudget för 2023 avsätts medel för tillskapande av 
grönområde/trädgårdsmiljö i anslutning till Pilen 5, vid sjukhusfastighetens anslutning till 
Skeppsbroplatsens utsikt ut över havet. Samt att investeringen belastar fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Motion från Anna-Lena Carlsson (C) och Åsa Torstensson (C) 

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

Beslutet skickas till 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Åsa Torstensson (C) 
Tekniska nämnden 
Ulf Gustavsson 
Diariet  
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 KS/2022-0198 

KF § 34 Motion om solcellsparker i Skee från Vänsterpartiet 

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

Sammanfattning av ärendet 
Mia Öster och Lars Åke Karlgren, Vänsterpartiet, har inkommit med en motion där de föreslår 
att Trekanten och Brovallen i Skee, på sammanlagt 13 hektar, utvecklas till solcellsparker.  

Beslutsunderlag 
Motion från Mia Öster och Lars Åke Karlgren 

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

Beslutet skickas till 
Mia Öster 
Lars Åke Karlgren 
Tekniska nämnden 
Ulf Gustavsson 
Diariet  
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 KS/2022-0192 

KF § 35 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson 
(S)  från Lars Tysklind (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Tysklind (L) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson: Hur och 
när kommer den fördjupade översiktsplanen för Strömstad-Skee att återkomma till 
Kommunfullmäktige för antagande? 

Kent Hansson (S) svara att han gör bedömning att förslaget till fördjupad översiktsplan i 
nuläget inte får politisk majoritet till att antas. Av den anledningen behöver vissa justeringar i 
förslaget göras. Men det kommer inte att hinnas med innan arbetet med detaljplanearbetet 
för Nordby-Svinesund-Kålvik är slutfört. I klartext handlar det om att den fördjupade 
översiktsplanen på nytt kan komma upp till beslut tidigast någon gång i höst – förmodligen 
inte före valet. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Lars Tysklind (C) 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0210 

KF § 36 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson 
(S) från Elisabeth Johansson (C)  

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Johansson (C) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson 
(C): Vilken beredskap har Strömstads Kommun att i närtid möta och ta hand om flyktingar 
från Ukraina som kommer till Strömstad kommun.  

Kent Hansson (S) svar: Strömstads kommun förbereder för ett flyktingmottagande och 
bygger upp en struktur för hållbara boenden. Det handlar om boenden på både lång och kort 
sikt samt rena akutboenden. I dagsläget kan kommunen erbjuda ett 40 tal boendeplatser i 
egna kommunägda lokaler (Granvägen, Annexet, Pilen 5). Därutöver erbjuds ca 240 
boendeplatser hos privata fastighetsägare (Källvikens semesterby och Hällestrand village). 
Vid behov av akutboenden finns också ett samarbete med Svenska kyrkan och 
organisationen ”Strömstad för mångfald”. 

Inventeringen fortsätter. Vi tar via kommuncenter emot intresseanmälningar och har dialog 
med privata fastighetsägare som är villiga att hjälpa till med boendeplatser. För att 
organisera flyktingmottagandet på bästa sätt är det viktigt alla typer av intresseanmälningar 
görs via kommuncenter, d.v.s att vi har en kanal in till kommunen.   

Det är också viktigt att komma ihåg att det är Migrationsverket som ansvarar för 
flyktingmottagandet i Sverige.  
 
Planen just nu är att Strömstads kommun också förbereder för en hållbar vardag för de barn 
som är i behov av skolgång. För barn i låg- och mellanstadieålder planeras för en 
förberedelsegrupp i Skee där en bedömning av kunskapsnivåerna görs. För 
högstadieeleverna planeras en förberedelseklass på Strömstiernaskolan. 
Om eleverna är kvar efter sommarlovet så kommer de att placeras in i ordinarie klasser. 

Barn som är i förskoleålder kommer att tas emot i befintliga förskolor och aktiviteter kommer 
också att erbjudas i öppna förskolan. 

På Strömstads kommuns hemsida finns utförlig information, som uppdateras regelbundet, 
med frågor och svar när det gäller läget i Ukraina vad avser flyktingmottagning och 
lägesbilden i Strömstad. 
Det är också framtaget ett informationsblad som välkomnar flyktingar till Strömstad. 
Informationsbladet är på Ukrainska, engelska och svenska. 

Det är med stolthet jag kan konstatera att vi i Strömstads kommun har en väl avvägd 
beredskap och har förberett en flyktingström på ett mycket bra och välstrukturerat sätt. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Elisabeth Johansson (C) 
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Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0138 

KF § 37 Revidering socialnämndens taxa 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
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 
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 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-02 § 20 
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 förslag till beslut 
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 % 
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Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Webbmaster 
Diariet  
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 KS/2022-0051 

KF § 38 Överföring investeringsbudget 2021-2022 

Kommunfullmäktiges 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.  

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 beslut 2022-03-02 § 24 

Kommunstyrelsens 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  
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 KS/2020-0641 

KF § 39 Redovisning av lokalt partistöd 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
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 beslut 2022-03-02 § 37 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna rapporten. 

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

KF § 40 Utbetalning partistöd 2022  

Kommunfullmäktiges beslut 
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 beslut 2022-03-02 § 38 

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

Beslutet skickas till 
Carsten Sörlie, ekonomichef 
Ewa Löfgren, handläggare 
Gruppledare i samtliga partier 
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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 KS/2018-0203 

KF § 41 Svar på - Motion om 6 timmars arbetsdag från 
Vänsterpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
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 
En motion har inkommit från Mia Öster och Lars-Åke Karlgren, Västerpartiet, som 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 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 
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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.  

In med tabell från tjänsteskrivelsen  

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 beslut 2022-03-02 § 18 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2022-02-02 § 1 
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 av HR-chefen 
Motionen 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) och Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall till motionen. 

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

Beslutet skickas till 
Mia Öster 
Lars Åke Karlgren 
Diariet  
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 KS/2018-0584 

KF § 42 Svar på - Motion om 6 timmars arbetsdag från 
Feministiskt initiativ 

Kommunfullmäktiges beslut 
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 
Marielle Alvdal har inkommit med en motion där hon 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 

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 
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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.  

In med tabell  

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 beslut 2022-03-02 § 19 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI), Andreas Nikkinen (MP), Mia Öster (V) och Andreas Friedemann 
Hildebrand (KD) yrkar bifall till motionen. 

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

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för 
kommunstyrelsens förslag och Nej-röst för Marielle Alvdals förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 29 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 8 nej-röster för Marielle Alvdals förslag 
beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 

Kent Hansson S       Ja   
Mattias Gustafsson SD       Ja   
Lars Tysklind L       Ja   
Åsa Torstensson C       Ja   
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Lena Martinsson S       Ja   
Muhyettin Aslan KD         Nej 
Marie Edvinsson 
Kristiansen M       Ja   
Fredrik Eriksson SD       Ja   
Lars Åke Karlgren V         Nej 
Marie Rask S       Ja   
Karla Valdivieso MP         Nej 
Kerstin Karlsson L       Ja   
Jörgen Molin M       Ja   
Mats Granberg S   Olle Westling S Ja   
Ulf Johansson SD   Eugenia Eriksson SD Ja   
Marielle Alvdal FI         Nej 
Helene Andersson Novela S       Ja   
Dag Wersén M   Ola Persson M Ja   
Mette H Johansson L   Vakant       
Anna-Lena Carlsson C       Ja   

Anders Ekström KD   
Andreas Friedemann 
Hildebrand KD   Nej 

Bengt Simonsson Fröjd S       Ja   
Morgan Gustafsson SD       Ja   
Merry Johansson S       Ja   
Bengt-Göran Bergstrand M   Mikael Nabrink M Ja   
Mia Öster V         Nej 
Leif Andersson S       Ja   
Hans-Robert Hansson L   Sandra Andersson L Ja   
John Johansson SD       Ja   
Bengt Bivrin MP   Andreas Nikkinen MP   Nej 
Simone Fischer 
Cederbratt M   Vakant       
Ligia Morales Ahlgren S       Ja   
Sven Nilsson SD       Ja   
Lena Sundberg S       Ja   
Elisabeth Johansson C       Ja   
Tore Lomgård C       Ja   
Rose-Marie Fagerberg KD         Nej 
Lars Erik Kristiansen M       Ja   
Ronnie Brorsson S       Ja   
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Summa 29 8 
 

Beslutet skickas till 
Marielle Alvdal 
Diariet  
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 KS/2020-0119 

KF § 43 Svar på - Motion om att anställa en 
jämställdhetsstrateg från Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ 

Kommunfullmäktiges beslut 
att avslå motionen. 

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

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 beslut 2022-01-19 § 5 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-12-08 § 244 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Motion från Feministiskt initiativ 2020-01-26 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Marielle Alvdal 
Diariet  
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 KS/2020-0120 

KF § 44 Svar på - Motion om jämställdhetsintegrering från 
Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ 

Kommunfullmäktiges 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. 

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  

att kommunen i alla fall där bakgrundsfakta i form av statistik behövs, tar fram könsuppdelad 
statistik 
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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 
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-19 § 6 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-12-08 § 245 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Motion: Inför jämställdhetsintegrering – intensifiera jämställdhetsarbetet i Strömstad, 
Feministiskt initiativ 2020-01-26 

Kommunstyrelsens 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 
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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, med instämmande från Elisabeth Johansson (C), 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. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag vad 
gäller att-satserna; 
att kommunen i alla fall där bakgrundsfakta i form av statistik behövs, tar fram könsuppdelad 
statistik,  
att Strömstads kommun – i enlighet med regeringens jämställdhetsarbete – tillämpar 
jämställdhetsintegrering,  
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, och finner att så sker. 
 

Ordföranden ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Marielle Alvdals 
förslag vad gäller 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, 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

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

Omröstningsresultat 
Med 25 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 12 nej-röster för Marielle Alvdals förslag 
beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 

Kent Hansson S       Ja   
Mattias Gustafsson SD       Ja   
Lars Tysklind L       Ja   
Åsa Torstensson C        Nej 
Lena Martinsson S       Ja   
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Muhyettin Aslan KD         Nej 
Marie Edvinsson 
Kristiansen M       Ja   
Fredrik Eriksson SD       Ja   
Lars Åke Karlgren V         Nej 
Marie Rask S       Ja   
Karla Valdivieso MP         Nej 
Kerstin Karlsson L       Ja   
Jörgen Molin M       Ja   
Mats Granberg S   Olle Westling S Ja   
Ulf Johansson SD   Eugenia Eriksson SD Ja   
Marielle Alvdal FI         Nej 
Helene Andersson Novela S       Ja   
Dag Wersén M   Ola Persson M Ja   
Mette H Johansson L   Vakant       
Anna-Lena Carlsson C        Nej 

Anders Ekström KD   
Andreas Friedemann 
Hildebrand KD   Nej 

Bengt Simonsson Fröjd S       Ja   
Morgan Gustafsson SD       Ja   
Merry Johansson S       Ja   
Bengt-Göran Bergstrand M   Mikael Nabrink M Ja   
Mia Öster V         Nej 
Leif Andersson S       Ja   
Hans-Robert Hansson L   Sandra Andersson L Ja   
John Johansson SD       Ja   
Bengt Bivrin MP   Andreas Nikkinen MP   Nej 
Simone Fischer 
Cederbratt M   Vakant       
Ligia Morales Ahlgren S       Ja   
Sven Nilsson SD       Ja   
Lena Sundberg S       Ja   
Elisabeth Johansson C        Nej  
Tore Lomgård C        Nej  
Rose-Marie Fagerberg KD         Nej 
Lars Erik Kristiansen M       Ja   
Ronnie Brorsson S       Ja   
Summa 25 12 
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Beslutet skickas till 
Marielle Alvdal 
Diariet  
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 KS/2020-0361 

KF § 45 Svar på - Motion om ny väg till Beatebergsgården från 
Liberalerna 

Kommunfullmäktiges beslut 
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 beslut 2022-03-02 § 28 
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 förslag till beslut 
att bifalla motionen och att utföra projektet när medel beviljas i kommande 
investeringsbudget. 

Beslutet skickas till 
Liberalerna genom Lars Tysklind 
TN Diarie 
KS Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (55) 
 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   

 

 

 KS/2020-0480 

KF § 46 Svar på - Motion om cykelplan utanför tätort från 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
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 beslut 2022-03-02 § 25 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP) yrkar, med instämmande från Tore Lomgård (C), på att motionen ska 
bifallas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Andreas Nikkinens 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0623 

KF § 47 Svar på - Motion om iordningställande av Slipen från 
Liberalerna 

Kommunfullmäktiges beslut 
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 beslut 2022-01-19 § 8 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-12-08 § 246 
Tekniska nämndens beslut 2021-11-23 § 128 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-25 § 9 
Motionen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionen besvarad genom att beslut rörande Slipen är taget i Kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Liberalerna genom Lars Tysklind 
TN Diarie 
KS Diariet  
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 KS/2021-0272 

KF § 48 Svar på - Motion om tillsättande av en 
demokratigrupp för kvalitetssäkring av demokratin 
från Vänsterpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
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 beslut 2022-03-02 § 22 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionen och utreda lämplig form för dialogmöten med lokala företrädare i 
kommundelarna. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mia Öster (V), Åsa Torstensson (C), Marielle Alvdal (FI) Kent Hansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Vänsterpartiet genom Mia Öster 
Diariet  
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 KS/2021-0403 

KF § 49 Svar på - Medborgarförslag om ändring av taxan för 
trygghetslarm 

Kommunfullmäktiges beslut 
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 beslut 2022-03-02 § 26 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget då nuvarande avgift anses skälig med hänsyn till kostnaderna. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar, med instämmande från Marielle Alvdal (FI), bifall till 
medborgarförslaget. 

Helene Andersson Novela (S) och Ligia Morales Ahlgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Rose-Marie 
Fagerbergs förslag och finner att kommunfullmäktiges beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Barbro Nilsson 
SN Diarie 
KS Diariet  
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 KS/2022-0120 

KF § 50 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges 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 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0224 

KF § 51 Information från kommunfullmäktiges ordförande 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges ordförande Ronnie Brorsson informerar om att Strömstads firar 350 år i 
år då Strömstad fick stadsprivilegier år 1672. Detta kommer att firas. Kommunfullmäktiges 
presidium kommer att ta tag i frågan och återkommer med information vid ett senare 
kommunfullmäktigemöte. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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