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KS § 189 Ändring av föredragningslistan 
Ärende: KS/2022-0102 

Kommunstyrelsens beslut 
att lägga till ett ärende om en extra ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga till ett ärende om en extra ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans förslag och finner 
att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 190 Svar på - Motion om eget team till varje 
hemtjänsttagare samt anställningsvillkor från 
Liberalerna 

Ärende: KS/2021-0494 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anse motionens att-satser 1-4 besvarad då arbete pågår. 

att avslå motionens 5:e att-sats på grund av att det strider mot grundlagen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Fredrik Eriksson reserverar sig mot beslutet vad gäller att-sats 3, till förmån för 
eget yrkande. 

Protokollsanteckning 
Marielle Alvdal (FI) begär och beviljas protokollsanteckning med följande innehåll: 
Frågan om språkkompetens inom vård- och omsorg är mycket viktig. Det handlar 
både om brukarens trygghet och om den anställdes förmåga att utföra 
arbetsuppgifter. Vi vill se en kompetenshöjning vad gäller språkkunskaper i 
hemtjänst och äldreomsorg, men vi tror inte att språktest är lösningen. Vi 
förespråkar i stället ett ökat stöd till SFI och fler utbildningsmöjligheter både innan 
och under anställningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har inkommit med en motion där de föreslår: 

• att varje hemtjänsttagare får ett eget fast team 
• att varje hemtjänsttagare får en fast vårdkontakt 
• att språktest ska genomföras både vid fast anställning och provanställning 
• att ny personal kan tillgodogöra sig språkutbildning under provanställning 
• att varje nyanställd ska vara vaccinerad och vaccineras årligen enligt 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer, förutom i de fall där medicinska 
skäl förhindrar detta. 

Kommunfullmäktige beslutade 11 november 2021 § 118 att remittera motionen 
till Socialnämnden. 

Socialnämnden uppger att hemtjänsten arbetar med att implementera fast 
omsorgskontakt som är en lagändring från första juli 2022. Från nästa år föreslås 
att den fasta omsorgskontakten är undersköterska. 

I tillägg kommer verksamheten under hösten 2022 se hur den bäst kan organisera 
hemtjänsten områdesvis där man har individen i fokus med en hög grad av 
kontinuitet som mål. Nyckeltal för kontinuitet där antalet anger hur många 
medarbetare man träffar som mottagare av hemtjänstens insatser under en satt 
tidsperiod är ej satt ännu. För att komma ner i ett kontinuitetstal om 8 personer 
krävs en omfattande logistik och planering vilket också medför en lägre grad av 
påverkansmöjlighet för personalgrupperna i avseende schemaläggning på 
hemtjänsten. Analysarbetet kommer ske under hösten 2022. 
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Inom verkställighet för hemtjänst kommer arbetet med att implementera 
språkombud att fortsätta. Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja 
kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av 
chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre 
kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat 
modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig 
språkanvändning. I samarbete med vård- och omsorgscollege finns också 
möjlighet till utbildning med förstärkt vårdsvenska när man läser till vårdbiträde 
eller undersköterska – för att kunna söka och bli antagen till utbildningarna krävs 
att man som person har uppnått en viss nivå i svenska via SFI. Regeringen har gett 
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram bedömningsstöd för svenska språket för 
kommunerna som förväntas presenteras i februari 2023 vilket förvaltningen 
inväntar. 

Vad gäller framställan om krav på vaccination; Vaccin mot covid-19 är det 
effektivaste verktyget för att skydda riskgrupper samt förhindra allvarlig sjukdom 
och död. Genom att vaccinera sig skyddar man inte bara sig själv utan även 
exempelvis sina arbetskollegor och dem man kommer i kontakt med på jobbet. 

Av regeringsformen framgår att var och en gentemot det allmänna är skyddad 
mot påtvingat kroppsligt ingrepp, dit räknas vaccinationstvång. En inskränkning i 
detta skydd skulle kräva att riksdagen stiftar en ny lag. 

En arbetsgivare kan inte tvinga en medarbetare att vaccinera sig. Att vaccinera sig 
är frivilligt i Sverige. 

Det är smittspridningen som bör vara grundfrågan. Det skulle under vissa 
omständigheter kunna bli aktuellt med olika förändringar i verksamheten för att 
begränsa smittspridning, till exempel omplacering av anställda 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-18 § 118 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-21 av verksamhetschef Jennie Persson 
Socialnämndens beslut 2022-10-27 § 134 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 § 279  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad då arbete pågår. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Fredrik Eriksson (SD) yrkar bifall till att-sats 3 och avslag på att-sats 5. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottet vad 
gäller att-sats 1-2 och 4 och finner att så sker. 
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Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Fredrik 
Erikssons förslag vad gäller att-sats 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Fredrik 
Erikssons förslag vad gäller att-sats 5 och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Fredrik Erikssons förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 191 Svar på - Motion om kontaktpersoner för 
ensamma och äldre i Strömstads kommun 
från Rose-Marie Fagerberg, 
Kristdemokraterna 

Ärende: KS/2022-0359 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad. 

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

att Strömstads kommun engagerar Kontaktpersoner som mot arvode och 
ersättning några timmar varje månad träffar personer som behöver stöd av en 
medmänniska. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-21 § 72 att remittera motionen till 
Socialnämnden. 

Redan idag finns möjlighet att ansöka om kontaktperson enligt Socialtjänstlagen 
och även ledsagarservice som syftar till att bryta isolering, ha meningsfulla 
aktiviteter med mera. 

Beslutsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-21 § 72 
Tjänsteskrivelse 2022-07-21 av Jennie Persson, verksamhetschef 
Socialförvaltningen 
Socialnämndens beslut 2022-10-27 § 136 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 § 280 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 192 Svar på - Motion om att återinföra 
serviceteamet från Feministiskt Initiativ  

Ärende: KS/2021-0575 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anse "Motion om att återinföra serviceteamet" från Feministiskt Initiativ 
besvarad då ett arbete pågår med organisation och arbetssätt inom hemtjänsten. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2021-12-16 beslutat att remittera ”motion om att 
återinföra serviceteamet från Feministiskt Initiativ” till socialnämnden för 
beredning. 

Fi yrkar följande: 

1. Att man beräknar kostnaden för att återinföra serviceteamet till sin tidigare 
nivå. 

2. Att serviceteamet återinförs i sin helhet. 

Att man utreder möjligheten att utvidga serviceteamet ytterligare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-30 § 291 
Socialnämndens beslut 2022-10-27 § 135 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-17 signerad verksamhetschef Jennie Persson. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-16 § 133 
Motion från FI: Återinför serviceteamet 2021-11-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse "Motion om att återinföra serviceteamet" från Feministiskt Initiativ 
besvarad då ett arbete pågår med organisation och arbetssätt inom hemtjänsten. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 193 Koncernövergripande verksamhetsövergång - 
AB Strömstad Badanstalt   

Ärende: KS/2022-0300 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att verksamheten för bad- och friskvårdsverksamhet ska överföras från AB 

Strömstads Badanstalt till tekniska nämnden. Att gälla från och med 2023-01-
01.  

2. att uppdraget för bokning av fritidsanläggningar ska överföras från AB 
Strömstads Badanstalt till kommunstyrelsen. Att gälla från och med 2023-01-
01. 

3. att uppdraget för städ av aktivitetshallen överförs från AB Strömstads 
Badanstalt till barn- och utbildningsnämnden. Att gälla från och med 2023-
01-01. 

4. att ge kommundirektören i uppdrag att ingå de avtal som krävs mellan 
parterna för att genomföra verksamhetsövergången på föreslaget sätt.  

5. att det i tekniska nämndens reglemente under § 2 Ansvarsområden ska göras 
ett tillägg om att bedriva bad- och friskvårdsverksamhet.  

6. att ge kommundirektören i uppdrag att utreda fortsatt driftform för AB 
Strömstads Badanstalt efter verksamhetsövergångens verkställande. 

7. att tillföra 3,2 mnkr till tekniska nämnden i utökad budgetram för 2023 
8. att tillföra 0,4 till barn- och utbildningsnämnden i utökad budgetram för 

2023.  
9. att minska kommunstyrelsens budgetram för 2023 med 0,1 mnkr samt  
10. att resterande finansiering för verksamhetsövergången om 3,5 mnkr tas från 

finansen. 
11. att tekniska nämnden erhåller full ekonomisk kompensation för upparbetade 

skulder såsom semesterlöneskuld samt i övrigt tillkommande kostnader i 
samband med verksamhetsövergången,  

12. att all semesterskuld ska regleras mellan AB Strömstads Badanstalt och 
Strömstadslokaler i samband med verksamhetsövergång samt  

13. att eventuella avtal som finns mellan Badanstalten och andra aktörer som 
inte har bäring på verksamheten som skall bedrivas i AB Strömstadslokaler 
sägs upp och regleras i AB Strömstad Badanstalt innan övertagandet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Åsa Torstensson (C) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser att 
före justeringen lämna en skriftlig reservation, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Utarbetande av förslaget har gjorts av kommundirektören i samråd med VD för AB 
Strömstads Badanstalt, VD för AB Strömstadslokaler och AB Strömstadsbyggen 
samt förvaltningschef för tekniska förvaltningen. 

AB Strömstads Badanstalt innehåller fyra olika verksamhetsgrenar; bad och gym 
som är den mest omfattande verksamheten, tekniskt anläggningsunderhåll, 
bokningsuppdrag för fritidsanläggningarna samt städ av aktivitetshallen. 
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Den aktuella verksamheten som omfattar bad- och gymverksamhet överförs till 
tekniska nämnden och dess förvaltning där samverkan med annan 
utförarverksamhet med fördel kan koordineras och samordnas vilket dessutom 
ger möjligheter för en utveckling av utförarverksamheten inom nämnden. Det har 
identifierats ett flertal fördelar för bättre utvecklingsmöjligheter av verksamheten 
i och med tillgången till en komplett ledningsorganisation med övergripande 
stödstruktur för frågor inom HR, kommunikation, ekonomi, upphandling, 
löneadministration, juridik med mera. Dessutom finns det redundans inom 
ledningsområdet i förvaltningens ledningsgrupp. 

Verksamheten för tekniskt anläggningsunderhåll återgår till AB Strömstadslokaler 
där liknande verksamhet finnes. Detta borde ge såväl redundansmöjligheter som 
en möjlighet att nyttja gemensamma maskiner vilket borgar för ett undvikande av 
framtida suboptimeringar, inte minst på anläggningstillgångssidan.  

Bokningsuppdraget för fritidsanläggningar som är en liten del av totalen överförs 
till kommunstyrelsen och dess avdelning för fritid och föreningsverksamhet. Detta 
har en naturlig koppling där även kommuncentret framöver kan medverka i detta 
bokningsuppdrag. Helt i linje med ”en väg in”. 

Uppdraget med städ av aktivitetshallen överförs till den i kommunen organiserade 
städ- och måltidsenheten vilken återfinns inom barn- och utbildningsnämnden. 

Avseende verksamheten som hanterar tekniskt anläggningsunderhåll för 
fritidsanläggningarna såsom Lionshov och Aktivitetshallen med tillhörande 
idrottsområde har AB Strömstadslokaler avslutat det beställningsuppdrag som 
tidigare utgjort grunden för denna verksamhet och erbjuder samtidigt aktuell 
personalanställning.  

Verksamhetsövergången sker per den 1 januari 2023.  

Tekniska nämndens ansvarsområde omfattar inte i dag bad- och gymverksamhet 
varför reglementet behöver kompletteras.  

Kommunstelsens reglemente innefattar däremot befogenhet att hantera 
kommunens kultur- och fritidsfrågor varför kommunledningsförvaltningen gör 
bedömningen att detta reglemente inte behöver revideras.  

Barn- och utbildningsnämndens reglemente omfattar uppdrag inom 
städverksamhet och därmed behövs detta inte justeras.  

När verksamhetsövergången genomförs har kommunen ett helägt aktiebolag utan 
verksamhet. Framtiden för detta aktiebolag bör då utredas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-27 
Förslag till reviderat Reglemente för Tekniska nämnden 
PM- Förslag organisationsförändring AB Strömstads Badanstalt 
Tekniska nämndens beslut 2022-11-22 § 103 
Tekniska nämndens beslut 2022-05-17 § 48 
Remissvar från AB Strömstads badanstalt 
Remissvar från Strömstadsbyggen 



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp Sida: 12 (39) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-07 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

Remissvar från Strömstadslokaler 
MBL-protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-30 § 289 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. att verksamheten för bad- och friskvårdsverksamhet ska överföras från AB 
Strömstads Badanstalt till tekniska nämnden. Att gälla från och med 2023-01-
01.  

2. att uppdraget för bokning av fritidsanläggningar ska överföras från AB 
Strömstads Badanstalt till kommunstyrelsen. Att gälla från och med 2023-01-
01. 

3. att uppdraget för städ av aktivitetshallen överförs från AB Strömstads 
Badanstalt till barn- och utbildningsnämnden. Att gälla från och med 2023-
01-01. 

4. att ge kommundirektören i uppdrag att ingå de avtal som krävs mellan 
parterna för att genomföra verksamhetsövergången på föreslaget sätt.  

5. att det i tekniska nämndens reglemente under § 2 Ansvarsområden ska göras 
ett tillägg om att bedriva bad- och friskvårdsverksamhet.  

6. att ge kommundirektören i uppdrag att utreda fortsatt driftform för AB 
Strömstads Badanstalt efter verksamhetsövergångens verkställande. 

7. att tillföra 3,2 mnkr till tekniska nämnden i utökad budgetram för 2023 
8. att tillföra 0,4 till barn- och utbildningsnämnden i utökad budgetram för 

2023.  
9. att minska kommunstyrelsens budgetram för 2023 med 0,1 mnkr samt  
10. att resterande finansiering för verksamhetsövergången om 3,5 mnkr tas från 

finansen. 
11. att tekniska nämnden erhåller full ekonomisk kompensation för upparbetade 

skulder såsom semesterlöneskuld samt i övrigt tillkommande kostnader i 
samband med verksamhetsövergången,  

12. att all semesterskuld ska regleras mellan AB Strömstads Badanstalt och 
Strömstadslokaler i samband med verksamhetsövergång samt  

13. att eventuella avtal som finns mellan Badanstalten och andra aktörer som 
inte har bäring på verksamheten som skall bedrivas i AB Strömstadslokaler 
sägs upp och regleras i AB Strömstad Badanstalt innan övertagandet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar på återremiss då ärendet saknar kostnadsunderlag för 
den utökade budgetram på 3,2 miljoner som Tn tilldelas ,enligt förslaget, när 
verksamheten överförs från bolag till kommunal förvaltning. Samt att underlaget 
kompletteras med att driftkostnader för sim- respektive gymverksamhet 
särredovisas så att det ges möjlighet att värdera verksamheterna och dess 
driftkostnader var för sig då Centerpartiet inte anser att Strömstads kommun ska 
driva gymverksamhet inom kommunens förvaltning, som föreslaget innebär. 

Lena Martinsson (S) och Lars Tysklind (L) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
idag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
att avgöra ärendet idag och nej-röst för att återremittera ärendet. 

Omröstningsresultat 
Med 10 ja-röster för att avgöra ärendet idag 1 nej-röster för återremiss beslutar 
kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. 

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 
1 Kent Hansson S       Ja   
2 Mats Granberg S       Ja   
3 Leif Andersson S   Lena Martinsson S Ja   
4 Rose-Marie Fagerberg KD       Ja   
5 Marielle Alvdal FI       Ja   
6 Mattias Gustafsson SD   Fredrik Eriksson SD Ja   
7 Lars Tysklind L       Ja   

8 
Marie Edvinsson 
Kristiansen M   Ola Persson M Ja   

9 Jörgen Molin M       Ja   
10 Åsa Torstensson C         Nej 

11 Bengt Bivrin MP   
Andreas 
Nikkinen MP Ja   

  Summa 10 1 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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Bilaga 

 

Åsa Torstensson reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet om 
koncernövergripande verksamhetsövergång av Strömstad Badanstalt då 
undertecknad anser att underlaget är undermåligt då det inte går att värdera de 
olika verksamhetsområdenas driftkostnader då de inte särredovisade. 

Jag anser inte att gym-verksamhet ska drivas inom kommunal 
förvaltningsorganisation. Det finns privata aktörer / företag som driver gym-
verksamhet inom kommunen vilket tekniskanämnden inte  

ska konkurrera med! 

Mitt yrkande var enligt följande: 

 

• Yrkar på återremiss  
• -ärendet saknar kostnadsunderlag för den utökade budgetram på 3,2 

miljoner som Tn tilldelas ,enligt förslaget, när verksamheten överförs från 
bolag till kommunal förvaltning. Samt att underlaget bör kompletteras 
med att driftkostnader för sim- respektive gymverksamhet särredovisas så 
att det ges möjlighet att värdera verksamheterna och dess driftkostnader 
var för sig då Centerpartiet inte anser att Strömstads kommun ska driva 
gymverksamhet inom kommunens förvaltning, som föreslaget innebär!  

Åsa Torstensson ( C ) 
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KS § 194 Av- och nedskrivningar av kundfordringar 
2022  

Ärende: KS/2022-0618 

Kommunstyrelsens beslut 
att göra nedskrivningar av osäkra kundfordringar till ett belopp av 603 296,96 
kronor inklusive moms och avskrivningar av kundfordringar till ett belopp av 150 
148,90 kronor inklusive moms. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun gör årligen bokföringsmässiga av- och nedskrivningar på sina 
kundfordringar då man trots påminnelser och överlåtelse till inkassobolag för 
indrivning inte erhållit betalning. 

Med nedskrivning menas att fordran helt eller delvis skrivas bort från 
balansräkningen och redovisas som en kostnad i resultaträkning. De 
kundfordringar som ska nedskrivas har överlämnats till inkassobolaget Svea 
Ekonomi där åtgärder vidtagits.  

Med avskrivning av fordran menas att vi inte kan räkna med utdelning då kunder 
försatt i konkurs, avlidit eller där förlikning har nåtts. Kundfordringar som ska 
avskrivas ligger också under bevakning hos Svea Ekonomi . 

Beslutsunderlag 
Bilaga Av- och nedskrivningar 2021 
Tjänsteskrivelse 2022-11-08 av ekonom Natalia Larsson 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-30 § 286 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att göra nedskrivningar av osäkra kundfordringar till ett belopp av 603 296,96 
kronor inklusive moms och avskrivningar av kundfordringar till ett belopp av 150 
148,90 kronor inklusive moms. 

Beslutet skickas till 
KS diarie 
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KS § 195 Etablering av resultatutjämningsreserv (RUR) 
för Strömstads Kommun  

Ärende: KS/2022-0661 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk för hur 
kommuner och landsting ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland 
annat att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål 
och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet. Reglerna för det så kallade 
balanskravet anger hur ekonomiska underskott ska beräknas och regleras. 

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att 
under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och 
landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta 
ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska 
besluta om. 

Syftet med lagstiftningen är att ge kommuner och landsting möjlighet att under 
vissa angivna förutsättningar reservera medel i RUR för att kunna täcka 
underskott vid ett senare tillfälle. Syftet med RUR är således att kunna bygga upp 
en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna 
utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd att 
utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att 
skapa större stabilitet för verksamheterna. 

Strömstads kommun fastställer de föreskrifter som gäller för god ekonomisk 
hushållning som en del av beslutet rörande budget för kommande året. Nu 
gällande föreskrifter för god ekonomisk hushållning fastställdes av 
kommunfullmäktige i november 2022. 

Avsättning till resultatutjämningsreserv 

Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som 
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets 
resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av summan av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
Resultatutjämningsreserven ska inte överstiga tio procent av summan av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Disponering av resultatutjämningsreserv 

Beslut om kommande års reservering fattas i samband med budgetbeslutet. I 
samband med årsredovisningen fastställs den verkliga reserveringen.  
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Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över 
en konjunkturcykel. Disponering får göras när prognosen för det årliga 
underliggande skatteunderlaget för riket är lägre än den genomsnittliga 
utvecklingen de senaste tio åren. I de fall nämnderna uppvisar underskott 
samtidigt som skatteintäkterna är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de 
senaste tio åren bör disposition ske endast för den del av ett underskott som 
beror på lägre skatteintäkter än genomsnittligt. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Tjänsteskrivelse 2022-11-22 av ekonomichef Carsten Sörlie 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-30 § 288 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ola Persson (M), Marielle Alvdal (KD), Lars Tysklind (L) och Åsa Torstensson (C) 
yrkar bifall till arbetsutskottets beslut. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 196 Begäran från Barn- och utbildningsnämnden 
om medel för ökade fasta kostnader 

Ärende: KS/2022-0639 

Kommunstyrelsens beslut 
att avslå hemställan med motivering att budgeten för 2023 redan är antagen av 
kommunfullmäktige. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Åsa Torstensson (C), Lars Tysklind (L), Andreas Nikkinen (MP) och Marielle Alvdal 
(FI) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till budgetskrivelse där 
de ökade, fasta kostnaderna (IKE, ökade livsmedelskostnader, faktiska 
hyresökningar samt nya hyror på grund av ersättningslokaler som uppstår genom 
beslut om uppskjutna byggnationer) ingår som del i budgettilldelning 2023. Vid en 
ramtilldelning utifrån budgetberedningens initiala förslag (4 750 tkr) kommer 
tilldelningen till  skolenheterna bli lägre, vilket kommer att påverka 
bemanningsgraden inom förskola och skolverksamheten. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-09-20 § 68 att ställa sig bakom 
budgetskrivelse 2023 samt plan 2024-2026 för Barn- och utbildningsnämnden och 
översända den till kommunstyrelsens arbetsutskott för att äska mer medel. 

Beslutsunderlag 
Budgetskrivelse barn- och utbildningsnämnden 2023 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-09-20 § 68 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-30 § 287 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå hemställan med motivering att budgeten för 2023 redan är antagen av 
kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden; bun.diarie@stromstad.se 
Diariet 
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KS § 197 Granskning av upphandling av tjänst som 
lokalstrateg 

Ärende: KS/2022-0475 

Kommunstyrelsens beslut 
1. att anta kommunledningsförvaltningens yttrande och överlämna det till 

kommunens revisorer som svar på Revisionsrapporten Granskning av 
upphandling 2022 

2. att ge tillförordnad kommundirektör i uppdrag att omgående tillse att arbetet 
med föreslagna förbättringsåtgärder påbörjas. 

3. att begreppet omgående innebär att rekommendationerna  skyndsamt 
implementeras med återrapportering innan 2023/04/30 för 
att öka kommuninvånarnas insyn i delegationsbeslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2022 att låta göra en extern revision 
av processen kring upphandling av lokalstrateg. Syftet var att granska den enskilda 
upphandlingen av lokalstrategskonsult samt att följa upp utvecklingsområden 
påvisade i tidigare granskning av lokalförsörjningsprocessen. Revisionen 
beställdes av Kommunrevisionen och genomfördes av Ernst & Young. 
Revisionsrapporten lämnades i oktober och godkändes strax efter överlämningen 
av kommunrevisionen. Kommunrevisionen har antagit rapporten och lämnar 
följande rekommendationer i syfte att åtgärda påvisade brister: 

1. Säkerställ att kontrollen av kravet på beställarutbildning stärks så att samtliga 
som genomför en beställning dessförinnan genomgår en beställarutbildning. 

2. Tillse att delegationsbeslut rapporteras till kommunstyrelsen i enlighet med 
delegationsordningen.  

  

Tidigare rekommendationer utifrån granskning av lokalförsörjningsprocessen 
kvarstår:  

• Tillse att roll- och ansvarsfördelning tydliggörs mellan styrelsen, nämnder och 
bolag samt att denna fördelning efterlevs.  

• Tillse att övergripande styrdokument antas för kommunens 
lokalförsörjningsprocess.  

• Tillse att det finns tillräckliga underlag för att bedöma verksamheternas 
lokalbehov på kort och lång sikt.  

• Tillse att en systematisk uppföljning av lokalförsörjningsprocessen sker och 
dokumenteras i båda styrelse och nämnder. 

Kommunledningsförvaltningen instämmer i den samlade bedömning och föreslår 
att  

1. kravet på att beställarutbildning genomförts stärks genom att det i 
delegationsordningen tas in ett villkor om att delegationen endast gäller för 
dem som genomgått en beställarutbildning. Vidare ska ramavtal för 
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konsulter/interimschefer slutas och mallar för olika typer av upphandlingar 
tillskapas. 

2. För att tillse att delegationsbesluten rapporteras till kommunstyrelsen 
föreslår kommunledningsförvaltningen att det omedelbart tas fram och 
kommuniceras en rutin för hur delegationsbeslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen.  

Avseende tidigare rekommendationer föreslår kommunledningsförvaltningen att 
ordinarie lokalsamordnare som nu är åter i tjänst omgående startar med att ta 
fram relevanta styrdokument samt förankrar och förtydligar ansvarsfördelningen 
med respektive förvaltning samt bolagen.  

Vidare har lokalsamordnaren i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan. Syftet 
med en strategisk lokalförsörjningsplan är att ge förutsättningar för att med god 
framförhållning kunna planera och strukturera kommunens behov av 
verksamhetslokaler. Underlaget ska användas för att bedöma framtida 
investeringsbehov samt ge en samlad bild av kommunens lokalkostnader.  

Lokalsamordnaren ska fungera som ett stöd i samtliga förvaltningars arbete med 
att ta fram en lokalbehovsanalys som ger förvaltningarna relevanta underlag för 
deras lokalbehov på kort och lång sikt. Tydliga riktlinjer och rutiner ska tas fram 
för hur samverkan mellan förvaltningar och bolag ska se ut och implementera 
dessa för att säkerställa en effektiv lokalförsörjning och undvika investeringar i 
lokaler som inte är ändamålsenliga. 

Lokalsamordnaren har även i uppdrag att ta fram rutiner för uppföljning av om 
respektive förvaltning har lokaler som är kostnadseffektiva och ändamålsenliga. 
Förvaltningarna rapporterar till nämnd som i sin tur rapporterar till styrelsen som 
har det övergripande ansvaret för lokalförsörjningsprocessen. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport Granskning av upphandling 2022 
Tjänsteskrivelse 2022-11-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-30 § 292 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. att anta kommunledningsförvaltningens yttrande och överlämna det till 

kommunens revisorer som svar på Revisionsrapporten Granskning av 
upphandling 2022 

2. att ge tillförordnad kommundirektör i uppdrag att omgående tillse att arbetet 
med föreslagna förbättringsåtgärder påbörjas. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ola Persson (M) yrkar, med instämmande från Lena Martinsson (S), på ett tillägg 
att begreppet omgående innebär att rekommendationerna  skyndsamt 
implementeras med återrapportering innan 2023/04/30 för 
att öka kommuninvånarnas insyn i delegationsbeslut.  

Lena Martinsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ola Perssons 
tilläggsyrkande och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 198 Granskning av avslutande av tjänst som 
räddningschef 

Ärende: KS/2022-0474 

Kommunstyrelsens beslut 
1. att anta kommunledningsförvaltningens yttrande och överlämna det till 

kommunens revisorer som svar på Revisionsrapporten 2022 Granskning av 
avslut av process och riktlinjer vid avslut av tjänst. 

2. att ge tillförordnad kommundirektör i uppdrag att omgående starta arbetet 
med föreslagna förbättringsåtgärder. 

3. att begreppet omgående innebär att rekommendationerna  skyndsamt 
implementeras med återrapportering innan 2023/04/30 för 
att öka kommuninvånarnas insyn i delegationsbeslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2022 att låta göra en extern revision 
av processen kring avslut av tjänst som tidigare räddningschef. Revisionen 
beställdes av Kommunrevisionen och genomfördes av Ernst & Young. Syftet var 
att kartlägga händelseförloppet och belysa efterlevnaden av riktlinjer och 
delegationsordning. Revisionsrapporten lämnades i oktober och godkändes strax 
efter överlämningen av kommunrevisionen. Kommunrevisionen har antagit 
rapporten och lämnar i enlighet med EY:s bedömning följande rekommendationer 
i syfte att åtgärda påvisade brister: 

1. Stärka den dokumenterade kommunikationen mellan nämnder och 
förvaltningar. Bland annat genom att tillse att muntlig information protokollförs i 
personalutskottet, kommunstyrelsen samt miljö- och byggnämnden.  

2. Säkerställa en god kännedom om delegationsordning i nämnder och 
förvaltningar  

• Tillse att delegationsbeslut rapporteras till kommunstyrelsen i enlighet med 
delegationsordning. 

• Säkerställ en systematisk hantering av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen.  

• Förtydliga i kommunstyrelsens delegation vad samråd med personalutskottet 
i praktiken innebär.  

• Tillse att överenskommelse om avslut av tjänst ingår i delegationsordningen.  

3. Kontrollera ovanstående rekommendationer inom ramen för internkontroll-
arbetet. 

Kommunledningsförvaltningen instämmer i den samlade bedömningen och 
föreslår att  

1. det omedelbart görs en översyn för efterlevnad av rutiner i fråga om 
ärendehantering till personalutskottet.  

2. Vid starten av ny mandatperiod 2023 föreslår kommunledningsförvaltningen 
att det görs en revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med syftet att 



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp Sida: 23 (39) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-07 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

nå en ökad tydlighet i fråga om ansvar och innebörd i enlighet med 
revisionsrapportens synpunkter. Kommunledningsförvaltningen föreslår även att 
det omgående tas fram och kommuniceras en rutin för hur delegationsbeslut ska 
anmälas till kommunstyrelsen.  

3. att samtliga åtgärdsförslag följs upp i plan för internkontroll för uppföljning 
senast 20230630. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport Granskning av process och riktlinjer vis avslut av tjänst 2022 
Tjänsteskrivelse av kommunjurist 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-30 § 293 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. att anta kommunledningsförvaltningens yttrande och överlämna det till 

kommunens revisorer som svar på Revisionsrapporten 2022 Granskning av 
avslut av process och riktlinjer vid avslut av tjänst. 

2. att ge tillförordnad kommundirektör i uppdrag att omgående starta arbetet 
med föreslagna förbättringsåtgärder. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ola Persson (M) yrkar, med instämmande från Lena Martinsson (S), på ett tillägg 
att begreppet omgående innebär att rekommendationerna  skyndsamt 
implementeras med återrapportering innan 2023/04/30 för 
att öka kommuninvånarnas insyn i delegationsbeslut.  

Lena Martinsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ola Perssons 
tilläggsyrkande och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Ks diarie 
Miljö- och byggnämnden  
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KS § 199 Redovisning av motioner 2022 
Ärende: KS/2022-0257 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera informationen till protokollet. 

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

Motioner – ej besvarade 

Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status 

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

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2020-0490 2020-09-17 

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

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

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

  

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

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

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

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 
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KS/2020-0578 2020-11-09 
Motion om säker skolväg 
Östergatan 

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

KS/2021-0161 2021-02-19 

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

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

Inväntar remissvar från 
BUN. 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

KS/2021-0265 2021-04-28 

Motion om att etablera återbruk 
av byggmaterial i Strömstad från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-09-22 
för beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0391 2021-07-08 

Motion om försköning av 
strandpromenaden 
Skeppsbroplatsen från 
Miljöpartiet 

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0408 2021-08-18 
Motion om förmånscykel för 
anställda i Strömstads kommun 

Remitterad till 
kommundirektören 
2021-10-06 för 
beredning. 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

KS/2021-0418 2021-08-19 

Motion om Strömstads kommun 
och klimatrapporten IPCC 2021 
från Centerpartiet 

 

 

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 
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KS/2021-0484 2021-09-30 
Motion om central badplats från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Strömstads Badanstalt 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

Inväntar svar från 
Strömstads Badanstalt 

KS/2021-0494 2021-10-05 

Motion om eget team till varje 
hemtjänsttagare samt 
anställningsvillkor från 
Liberalerna 

På väg till KS 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

KS/2021-0574 2021-11-15 
Motion om att införa rättvisa 
schemasystem i kommunen från 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till KS 2021-
12-16 för beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2021-0575 2021-11-15 
Motion om att återinföra 
serviceteamet från Feministiskt 
Initiativ 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

KS/2021-0600 2021-11-30 Motion om hyrcyklar från 
Miljöpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2021-12-16 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0605 2021-12-02 

  

  

Motion om att ett 
Trygghetsboende planeras och 
byggs i centrala Strömstad från 
Liberalerna 

  

På väg till KF 

KS/2021-0606 2021-12-02 

Motion om 
förtroendemannautbildning med 
syfte att stärka i 
förtroendemannarollen och 
säkra demokratiska processer 
från Centerpartiet 

Remitterad till 
kommunfullmäktiges 
presidie för beredning 
2021-12-16 

Inväntar svar från 
presidiet 
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KS/2022-0096 2022-01-17 Motion om frukost i skolan från 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från BUN 

KS/2022-0123 2022-01-27 Motion om bostadsförsörjningen 
i kommunen från Centerpartiet 

Remitterad till 
Strömstadsbyggen för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från 
Strömstadsbyggen 

KS/2022-0130 2022-01-28 Motion om tryggare skola från 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från BUN 

KS/2022-0131 2022-01-28 
Motion om att införa 
tvåpedagogssystem i Strömstads 
skolor från Feministiskt Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från BUN 

KS/2022-0132 2022-01-28 
Motion om gratis mensskydd i 
Strömstads skolor från 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från BUN 

KS/2022-0140 2022-02-01 Motion om Näringslivsstrategi 
2032 från Miljöpartiet 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-03-24 

Uppdrag lagt till 
kommun-direktören 
2022-04-13 att bereda 
motionen 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2022-0141 2022-02-01 
Motion om digital utbildning för 
äldre från Rose-Marie Fagerberg, 
Kristdemokraterna 

Remitterad till SN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från SN 

KS/2022-0144 2022-02-02 
Motion om att undanröja 
planhinder för solceller från 
Miljöpartiet 

Remitterad till MBN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från MBN 

KS/2022-0168 2022-02-17 
Motion om att möjliggöra för 
laddning av elbilar via lyktstolpar 
från Centerpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från TN 
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KS/2022-0171 2022-02-21 

Motion om att 
energieffektivisera kommunens 
fastighetsbestånd från 
Moderaterna 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar yttrande från 
TN, Strömstadsbyggen 
och Strömstadslokaler. 

KS/2022-0196 2022-03-10 

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

Remitterad till TN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0198 2022-03-11 Motion om solcellsparker i Skee 
från Vänsterpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0202 2022-03-14 
Motion om digitalisering av 
hamnar och parkeringsplatser 
från Liberalerna 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-04-28 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0253 2022-04-08 
Motion om solcellspark på 
Grandalen från Bengt Bivrin, 
Miljöpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-04-28 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0254 2022-04-08 
Motion om strandpromenad från 
Röudden till Surbrunn från Bengt 
Bivrin, Miljöpartiet 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-04-28 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2022-0260 2022-04-13 
Motion om återbruka mera från 
Elisabeth Johansson och Åsa 
Torstensson, Centerpartiet 

Remitterad till SN och 
TN för beredning 2022-
04-28 

Inväntar svar från SN 
och TN 

KS/2022-0359 2022-06-03 

Motion om kontaktpersoner för 
ensamma och äldre i Strömstads 
kommun från Rose-Marie 
Fagerberg, Kristdemokraterna 

På väg till KS 

KS/2022-0364 2022-06-07 
Motion om lekplatser för alla 
från Mette H Johansson med 
flera, Liberalerna 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-06-21 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0365 2022-06-07 
Motion om kommunala åtgärder 
emot eftervåld från Marielle 
Alvdal, Feministiskt Initiativ 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-08-17 

Inväntar svar från 
kommundirektören 
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KS/2022-0366 2022-06-07 
Motion om att utlysa 
klimatnödläge från Marielle 
Alvdal, Feministiskt Initiativ 

På väg till KSAU 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-06-21 

KS/2022-0367 2022-06-08 

Motion om ett skyltfönster för 
Strömstad från Tore Lomgård 
och Elisabeth Johansson, 
Centerpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-06-21 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0374 2022-06-09 

Motion om Slipens fortlevnad 
från Sven Nilsson och Mattias 
Gustafsson, 
Sverigedemokraterna 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-06-21 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0375 2022-06-09 

Motion om att binda samman 
Canning och Surbrunn från John 
Johansson, Sven Nilsson och 
Mattias Gustafsson, 
Sverigedemokraterna 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-06-21 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0424 2022-07-04 

Motion om att tillsammans med 
Bengtsfors kommun och 
eventuellt Lysekils kommun, 
bilda kommunalförbund med 
VG-regionen övertar Aleris 
närsjukhusverksamhet, från 
Anders Ekström, 
Kristdemokraterna 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-09-08 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2022-0453 2022-08-10 Motion om multiarena från Lars 
Tysklind, Liberalerna 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-09-08 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2022-0460 2022-08-17 

Motion om att upprätta 
naturreservat i området kring 
Bohusleden från Bengt Bivrin, 
Miljöpartiet 

På väg till KSAU 

KS/2022-0483 2022-08-25 

Motion om behov av 
boendeparkering centralt i 
Strömstad från Simone Fischer 
(M) 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-09-08 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0484 2022-08-25 

Motion om ett bygge med 
möjlighet till socialt umgänge 
från Simone Fischer (M) och 
Hans-Robert Hansson (L) 

På väg till KSAU 
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KS/2022-0486 2022-08-25 
Motion med anledning av brist 
på behöriga lärare från Anders 
Ekström, Kristdemokraterna 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-09-08 

Inväntar svar från BUN 

KS/2022-0487 2022-08-26 
Motion om solkraftsplan från 
Tore Lomgård och Morgan 
Gutke, Centerpartiet 

På väg till KSAU 

KS/2022-0554 2022-10-03 

Motion om stöd till 
Föreningsnavets personal ifråga 
om arbetsledning och 
personaladministration från 
Oscar Russberg (M) 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-09-08 

Inväntar svar från 
kultur- och 
fritidsutskottet 

KS/2022-0572 2022-10-07 Motion om badet på Skurveskär 
från Liberalerna 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-09-08 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0573 2022-10-07 Motion om lekplats för hundar 
från Liberalerna 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-10-20 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0593 2022-10-25 

Motion om inventering av 
energibesparande åtgärder, från 
Marlene Esbjörnsdotter 
Midtvedt, Miljöpartiet de gröna 

På väg till KF 

KS/2022-0612 2022-11-07 

Motion om sjukhusets 
rehabbassäng från Andreas 
Hansson och Tore Lomgård, 
Centerpartiet 

På väg till KF 

  

Besvarade motioner sedan senaste rapporteringen 

KS/2020-0442 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 – Beslut KF 2022-06-21 att bifalla 
motionen då det pågår ett arbete i motionens anda 

KS/2020-0620 Motion om återvinningscentralen 2.0 från Liberalerna – Beslut KF 
2022-09-08 att anse motionens första att-sats besvarad samt att avslå andra att-
satsen. 

KS/2021-0095 Motion om solceller på Pilen 5 från Miljöpartiet – Beslut KF 2022-6-
21 att anse motionen besvarad på solpaneler är installerade på Pilen 5. 

KS/2021-0229 Motion om bilfritt på skolgatanfrån Miljöpartiet – Beslut KF 2022-
10-20 att avslå motionen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-21 av kommunsekreterare Ulrika Haugland 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-30 § 294 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 200 Redovisning av medborgarförslagen 2022 
Ärende: KS/2022-0258 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera informationen till protokollet. 

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

Medborgarförslag – ej besvarade 

Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2021-0621 
2021-12-
17 

Medborgarförslag om 
transporttjänst på 
Sydkoster 

Remitterad till 
Socialnämnden 
2022-02-24 för 
beredning och 
beslut. 

Inväntar svar från 
SN 

KS/2022-0211 
2022-03-
16 

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

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2022-03-24 för 
beredning och 
beslut 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2022-0351 
2022-05-
25 

Medborgarförslag om 
läkarintyg vid färdtjänst 

Remitterad till 
Socialnämnden 
2022-06-21 för 
beredning och 
beslut 

Inväntar svar från 
SN 

KS/2022-0440 
2022-09-
08 

Medborgarförslag om 
att övergångsstället vid 
Coop tas bort 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2022-09-08 för 
beredning och 
beslut. 

Inväntar svar från 
TN 
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KS/2022-0491 
2022-08-
30 

Medborgarförslag om 
att åtgärder för 
sommartrafiken på 
Badhusgatan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2022-10-20 för 
beredning och 
beslut. 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2022-0530 
2022-09-
14 

Medborgarförslag om 
äldre fotografier på 
stadens elskåp 

Remitterad till 
Kommunstyrelsen 
2022-10-20 för 
beredning och 
beslut. 

Inväntar svar från 
KS 

KS/2022-0538 
2022-08-
14 

Medborgarförslag om en 
förbättrad ställplats för 
turistande husbilar vid 
Bojar 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2022-10-20 för 
beredning och 
beslut. 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2022-0567 
2022-10-
06 

Medborgarförslag om 
granittrappa på 
Laholmen 

Remitterad till 
Kommunstyrelsen 
2022-10-20 för 
beredning och 
beslut. 

Inväntar svar från 
KS 

KS/2022-0568 
2022-10-
06 

Medborgarförslag om 
utveckling av 
bunkertaket på 
Laholmen 

Remitterad till 
Kommunstyrelsen 
2022-10-20 för 
beredning och 
beslut. 

Inväntar svar från 
KS 

  

Besvarade medborgarförslag efter senaste redovisningen 

KS/2021-0180 Medborgarförslag om kontinuitetsskogsbruk. Tekniska nämnden 
beslutat att anse motionen besvarad. Anmält vid KF 2022-09-08 
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KS/2021-0193 Medborgarförslag om säkrare gångväg och avlämningsplats vid 
Valemyrskolan. Tekniska nämnden beslutat att bifalla medborgarförslaget. Anmält 
vid KF 2022-09-08- 

KS/2021-0361 Medborgarförslag om att ge kommuninvånarna kontinuerlig 
information om förvaltningen av sjukhusfastigheten Pilen 5. Tekniska nämnden 
beslutat att avslå medborgarförslaget. Anmält på KF 2022-10-20 

KS/2021-0368 Medborgarförslag om att skydda skog med höga naturvärden i 
Strömstads kommun. Tekniska nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget. 
Anmält på KF 2022-09-08 

KS/2021-0395 Medborgarförslag om farthinder på Karlsgatan. Tekniska nämnden 
beslutat att avslå medborgarförslaget. Anmält på KF 2022-10-20. 

KS/2021-0545 Medborgarförslag om att återinföra tjänsten Hemvaktmästaren. 
Socialnämnden beslutat att inte återinsätta hemvaktmästartjänsten. Anmält till KF 
2022-11-29. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-30 § 295 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 201 Granskning av verkställighet och redovisning 
av kommunfullmäktiges beslut 2022 

Ärende: KS/2022-0301 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera informationen till protokollet. 

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

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

Senaste redovisningen gjordes 2021-05-13. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2022-11-21. 

Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur 
uppdrag fullgjorts.  
Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år 
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.  
 
Senaste redovisningen gjordes 2021-05-13. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2022-11-21. 
 
Redovisning 2022-11-21 
 

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

AB Strömstadslokaler ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2019-0029 
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter 

Tekniska ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
 

 

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

Kommundirektören ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0234 
Översyn av kommunens 
olika besöksmål 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp Sida: 36 (39) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-07 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

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

Tekniska nämnden ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 

KS/2021-0189 
Planering av ny gymnastiksal i 
Skee 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 
 

KS/2020-0361 
Ny väg till Beatebergsgården 

Tekniska nämnden ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 

KS/2021-0065 
Utredning av möjligheterna 
att anlägga en discgolfbana på 
lämplig plats, t.ex Erlandseröd 
eller Tjärndalen 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-21 av kommunsekreteraren 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-30 § 296 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 202 Anmälningsärenden 
Ärende: KS/2022-0104 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Ordförandebeslut om tillfälligt förordnande av kommundirektör, KS/2022-
0645 

2. Ordförandebeslut - Beslut om tillfälligt förordnande av förvaltningschef Barn- 
och utbildningsförvaltningen, KS/2022-0629 

3. Ordförandebeslut - Remissvar gällande anmälan om vattenverksamhet - 
nedläggning av kabel i havet i Strömstads kommun, KS/2022-0543 

4. Delegationsbeslut - Återbetalning av dubbelbetalda fakturor - Color Line, 
KS/2022-0636 

5. Delegationsbeslut att godkänna fastställda upphandlingsdokument för 
publicering av ny upphandling av hygienpapper och plastprodukter 2022, 
KS/2022-0604 

6. Delegationsbeslut - Beslut om öppethållande i samband med vissa helger och 
aftnar 2023, KS/2022-0585 

7. Delegationsbeslut - Upphandling av VA-material 2022, KS/2022-0603 
8. Delegationsbeslut - upphandling projektledare Microsoft 365, KS/2021-0074 
9. Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till kommuntal för mottagande av 

nyanlända för 2023, KS/2022-0455 
10. Fyrbodals budget 2023-2025 samt delårsrapport augusti 2022, KS/2022-0408 
11. Fyrbodals kommunalförbunds beslut -  delregionala utvecklingsmedel 2023, 

KS/2022-0415 
12. Styrelseprotokoll nr 4 och verksamhetsplan 2023 -  Samordningsförbundet 

Väst (Sof Väst), KS/2022-0043 
13. Styrelseprotokoll - AB Strömstadsbyggen februari - augusti 2022, KS/2022-

0272 
14. Styrelseprotokoll AB StrömstaNet februari - augusti 2022, KS/2022-0274 
15. Styrelseprotokoll AB Strömstads badanstalt januari-september 2022, 

KS/2022-0275 
16. Styrelseprotokoll AB Strömstadslokaler februari - augusti 2022, KS/2022-0276 
17. Refinansiering av lån för AB Strömstadslokaler, AB Strömstadsbyggen och AB 

StrömstaNet 2022-09-15, KS/2022-0626 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 203 Utökning av arbetsutskottet till 5 ledamöter 
samt revidering av arvodesreglementet för 
mandatperioden 2023-2026 och revidering av 
krisledningsnämndens reglemente  

Ärende: KS/2022-0687 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att ändra arvodesreglementet för mandatperioden 2023-2026 så att det görs ett 
tillägg, under avdelning F årsarvode, med en femte ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott som erhåller samma arvode som den fjärde ledamoten 

att ändra krisledningsnämndens reglemente § 7 så att krisledningsnämnden 
består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.  

Kommunstyrelsens beslut 
att kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 2023 består av fem ledamöter. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Andreas Nikkinen (MP) och Lars Tysklind (L) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Den parlamentariska situationen som råder i Strömstad från och med 2023 
innebär att det finns en tydlig majoritet med 22 mandat samt två grupperingar av 
oppositionspartier, en med 10 mandat och en med 7 mandat. 

Ekonomisk beräkning: 

Utökning med en ledamot i KSAU kostar 10 725 kr/månad 
Kostnadsökningen blir således 10 725 kr/månad, vilket innebär 128 700 kr/år plus 
PO (31,55%) = 170 000 kr/år. 

Finansieringen av den utökade kostnaden föreslås belasta den 
marknadsföringsbudget på 500 tkr som ligger under 
kommunledningsförvaltningen och som beslutades i KF i samband med att budget 
för 2023 antogs, vilket innebär att marknadsföringsbudgeten sänks till 330 tkr. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden yrkar, för att uppnå en bred parlamentarisk situation där båda 
oppositionsföreträdarna ges plats i kommunstyrelsens arbetsutskott och i 
krisledningsnämnden, 

1. att föreslås kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsens arbetsutskott 
från och med 2023 består av fem ledamöter 

2. att föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra arvodesreglementet för 
mandatperioden 2023-2026 så att det görs ett tillägg, under avdelning F 
årsarvode, med en femte ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott som 
erhåller samma arvode som den fjärde ledamoten 
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3. att föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra krisledningsnämndens 
reglemente § 7 så att krisledningsnämnden består av fem ordinarie 
ledamöter och fem ersättare. 

Fredrik Eriksson (SD) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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