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 KS/2021-0563 

KF § 130 Medborgarförslag om att kommunen ska 
behålla Crusellska och bygga om det till 
äldre-/mellanboende 

Kommunfullmäktiges beslut 
att översända medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Delegation ges till Kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att 
kommunen behåller Crusellska, bygger om och till huset på fastigheten till äldre-/ 
mellanboende istället för att sälja den. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att översända medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Delegation ges till Kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Barbro Nilsson 
Diariet  
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 KS/2021-0615 

KF § 131 Fråga om upphandling av skogsbruksplan 
från Mette H. Johansson till Tekniska 
nämndens ordförande 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Mette H Johansson (L) har inkommit med en fråga till Tekniska nämndens 
ordförande Ulf Gustavsson (S): När Moelvens kontrakt går ut 31.12.2021, har 
Tekniska nämnden då tänkt att upphandla en skogsbruksplan baserad på 
hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk för hela kommunens skogsinnehav och är 
upphandlingen i så fall i enlighet med LOU? 

Tekniska nämndens ordförande Ulf Gustavsson uppger att kontraktet med 
Moelven, som löper ut 31.12.2021, kommer att upphandlas genom ny 
upphandling i februari-mars 2022, givetvis i enligt med Lag om upphandling (LOU). 
Den antagna skogsbruksplanen gäller från 2017-2026, så den löper vidare. 
Teknisika nämnden har ganska nyss lagt fast inriktningen för den framtida skötsel 
av kommunens skogar och i korta drag är den inriktningen är att succesivt 
fortsätta arbetet med övergång till hyggesfritt skogsbruk. Denna inriktning 
kommer att ligga till grund för upphandling av skogsentreprenör. Kommunen 
upphandlar ingen skogsbruksplan utan en skogsentreprenör. 

Mette H. Johansson tackar för svaret. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Mette H. Johansson 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0574 

KF § 132 Motion om att införa rättvisa schemasystem i 
kommunen från Feministiskt Initiativ 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

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

1. att kommunen ser över schemaläggningen inom Tekniska nämnden och 
Miljö- och byggnämnden - mansdominerade verksamheter i kommunen - 
på minutnivå, liksom man redan har gjort i den kvinnodominerade 
hemtjänsten. 

2. att om man kommer fram till att det är orimligt att schemalägga individer 
på minutnivå inom manligt dominerade verksamheter - ska den sortens 
schemaplanering genast avskaffas även från kvinnligt dominerade 
kommunala arbetsplatser. 

3. att kommunen, oavsett resultat av ovanstående yrkanden, ser över 
schemaläggningen inom sina kvinnligt dominerade verksamheter - i syfte 
att eliminera minutmål och detaljstyrning. 

4. att det redan under utredningens gång läggs in mer marginaltid och luft i 
schemat inom hemtjänstens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Motion 

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

Beslutet skickas till 
Motionären 
Diariet  
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 KS/2021-0575 

KF § 133 Motion om att återinföra serviceteamet från 
Feministiskt Initiativ 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Socialnämnden för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om att återinföra serviceteamet. 
Hon yrkar 

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

2. att serviceteamet återinförs i sin helhet 
3. att man utreder möjligheten att utvidga serviceteamet ytterligare. 

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

Beslutet skickas till 
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se 
Pia Tysklind 
Motionären 
Diariet  
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 KS/2021-0600 

KF § 134 Motion om hyrcyklar från Miljöpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion och yrkar 

1. att Strömstad kommun inför ett hyrcykelsystem för allmänheten i centrala 
Strömstad 

2. att cykel uthyrningen ska initieras som ett projekt och att man under 
projektets gång kan prova olika alternativa system för betalningar 

3. att projektet utvärderas efter två år 
4. att man inför ett permanent hyrcykelsystem efter den modell som gett 

mest positiva resultat. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

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

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Ulf Gustafsson 
Motionären 
Diariet  
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 KS/2021-0605 

KF § 135 Motion om att ett Trygghetsboende planeras 
och byggs i centrala Strömstad från 
Liberalerna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Socialnämnden för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Hans-Robert Hansson, Lars Tysklind, Kerstin Karlsson, Mette H Johansson, Sandra 
Andersson och Claes Nabrink från Liberalerna har inkommit med en motion om 
trygghetsboende. De yrkar 

att ett Trygghetsboende planeras och byggs i centrala Strömstad. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

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

Beslutet skickas till 
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se 
Pia Tysklind 
Motionärerna 
Diariet  
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 KS/2021-0606 

KF § 136 Motion om förtroendemannautbildning med 
syfte att stärka i förtroendemannarollen och 
säkra demokratiska processer 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Kommunfullmäktiges presidie för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C) har inkommit med en motion om återkommande 
förtroendemannautbildning. Hon yrkar att kommunfullmäktiges presidium ges i 
uppdrag att arbeta fram en utbildningsplan med genomförandeplan för politiskt 
förtroendevalda inom Strömstads kommun, med syfte att stärka förtroendevalda i 
förtroendemannarollen och säkra demokratiska processer. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionen till Kommunfullmäktiges presidie för beredning. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Kommunfullmäktiges presidie 
Diariet  
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 KS/2020-0618 

KF § 137 Personuppgiftspolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att anta policyn 

2. att publicering av protokoll och kallelser fortsatt sker på webb i förekommande 
fall med personuppgifter (i den mån de inte kan maskas bort och inte bedöms 
kunna leda till skada för enskild), då det allmänna intresset att ta del av dessa 
handlingar är stort. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning; GDPR. GDPR står för 
General Data Protection Regulation och är ett regelverk för hur man får behandla 
personuppgifter. Dataskyddsförordningen har till syfte att bland annat skydda 
fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter, samt att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för 
skyddet av personuppgifter. I dataskyddsförordningen ställs bland annat krav på 
att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att behandlingen av 
personuppgifter görs i enlighet med förordningen, vilket medför ett ökat 
dokumentationskrav. 

Policyn fastställer Strömstads kommuns viljeinriktning och övergripande mål för 
hantering av personuppgifter i kommunens verksamheter och bolag. 

Policyn kommer att kompletteras med riktlinjer och rutiner. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 139 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20 § 196 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 27 maj 2021 
Förslag till personuppgiftspolicy 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. att anta policyn 

2. att publicering av protokoll och kallelser fortsatt sker på webb i förekommande 
fall med personuppgifter (i den mån de inte kan maskas bort och inte bedöms 
kunna leda till skada för enskild), då det allmänna intresset att ta del av dessa 
handlingar är stort. 

Beslutet skickas till 
Webbmaster 
Diariet  
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 KS/2021-0536 

KF § 138 Revidering av Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

att ordningsföreskrifterna ska aktualiseras varje mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i beslut 2019-06-18 § 151 gett Tekniska nämnden i 
uppdrag att se över lokala ordningsföreskrifter med mål att begränsa eller 
förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun. 

Tekniska nämnden har gett tekniska förvaltningen i uppgift att se över och 
revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Framförallt, 20 § Fyrverkerier och 
andra pyrotekniska varor. 

Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De ska hjälpa till 
att skapa ordning på offentliga platser och se till att människors hälsa eller 
egendom inte kommer till skada 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-01 § 161 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 212 
Tekniska nämndens beslut 2021-10-26 § 114 
Tjänsteskrivelse, Allmänna lokala ordningsföreskrifter, 2021-10-01 
Förslag på reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

att ordningsföreskrifterna ska aktualiseras varje mandatperiod. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar: 

1. att texten "Fyrverkerier tillåts endast på nyårsafton och påskafton under tiden 
23:00-01:00" under § 20 ska ersättas med Användning av fyrverkerier är förbjudet 
på offentlig plats samt 

2. att kommunen kontaktar Länsstyrelsen i syfte att förbjuda fyrverkerier i 
Strömstad.  

Bengt Bivrin (MP) yrkar bifall till första att-satsen. 

Lars Tysklind (L), Kent Hansson (S) och Mia Öster (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
första ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår 
ändringsyrkandet. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
andra ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår 
ändringsyrkandet. 

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

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Webbmaster 
Diariet  
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 KS/2021-0337 

KF § 139 Svar på - Motion om Strömstad - besöksmål 
med en spännande Hällristningsresa genom 
kommunen från Centerpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anse motionen besvarad.  

Beslutsmotivering 
Motionen har en god intention men då Länsstyrelsen inte kan medge ökning av 
kommunens årliga fornvårdsbidrag samt då det inom kommunen inte finns 
utrymme för ökade kostnader är detta inte möjligt att genomföra.  

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har inkommit med en motion där kommunfullmäktige föreslås 
besluta: 

• att Strömstads kommun tar initiativ till samtal med Länsstyrelsen Västra 
Götaland i syfte att överlägga om vilka möjligheter det finns att lyfta fram 
och synliggöra fler hällristningar inom kommunen än vad som gjorts 
hitintills och därmed bidra med ökad kunskap om och tillgänglighet av 
hällristningarna för en bredare allmänhet samt  

• att analysera vilka konsekvenser och ansvar som kan komma åläggas 
kommunen om Länsstyrelsen ser positivt på att tillgängliggöra ökat antal 
hällristningar i Strömstads kommun   

Enligt svar från Länsstyrelsen så ser Länsstyrelsen mycket positivt på att 
kommunen förstår platsernas potential för turist- och besöksnäringen och gärna 
vill lyfta fram och synliggöra fler hällristningslokaler.  

Dock bedömer inte Länsstyrelsen att det är möjligt inom befintliga ekonomiska 
ramar. Länsstyrelsens anslag för fornvård är hårt ansträngt och medger inte en 
ökning av kommunens årliga fornvårdsbidrag. Att tillgängliggöra ytterligare platser 
förutsätter därför att kommunen är beredd att svara för de utökade kostnader 
som skulle bli följden.  

Länsstyrelsen har idag ett bra samarbete med Strömstads kommun, 
arbetsmarknadsenheten. Arbetslaget vårdar flera platser som omfattas av årliga 
skötselbidraget från Länsstyrelsen samt fyra besöksmål som omfattar 
hällristningar. Arbetslaget arbetar hårt för att alla dessa åtta besöksmål ska vara 
väl skötta och tillgängliga för besökare. 

Länsstyrelsen anser att arbetslagets insatser håller hög nivå men att det likafullt 
finns behov av utökad vård för att de befintliga fyra hällristningslokalerna även 
fortsättningsvis ska vara attraktiva som besöksmål. T ex behövs ny trappa och 
ramp vid Massleberg L1968:6295 samt anläggning av parkeringsytor och nya 
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grindar vid Jörlov L1968:6223. Även vid Massleberg L1968:5160 behövs yta för 
parkering iordningställas då den idag är obefintlig.  

Skyltningen vid samtliga fyra hällristningslokaler svarar heller inte mot dagens 
krav och förväntningar och skulle därför kunna göras om. 

Arbetsmarknadsenheten ser positivt på förslaget i motionen men är tydliga med 
att detta inte är möjligt inom befintlig budget. Det kommer att kräva en fast 
arbetsstyrka på 3-4 personer. 

Gällande de åtgärder som Länsstyrelsen anser bör genomföras så kan trappa och 
ramp vid Massleberg åtgärdas inom befintlig budget.  

När det gäller skyltning så ligger ansvaret hos Länsstyrelsen att tar fram 
skylt/informationstavla och montering sker av arbetsmarknadsenheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-01 § 168 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 216 
Tjänsteskrivelse 2021-09-10 
Motion från Center partiet Strömstad - besöksmål med en spännande 
Hällristningsresa genom kommunen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionen besvarad.  

Beslutet skickas till 
Motionären 
Diariet  
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 KS/2020-0526 

KF § 140 Svar på - Motion om att Strömstads kommun, 
hos regeringen, ansöker om att på försök 
överta befogenheter och ekonomiska 
resurser från Arbetsförmedlingen för att 
möta den ökade arbetslöshet som nu lokalt 
följer i pandemins spår, från Centerpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anse motionen besvarad. 

Beslutsmotivering 
Arbetsförmedlingen utreder för närvarande ansvarsfördelningen mellan stat och 
kommun. Socialnämnden rekommenderar att avvakta med att agera i frågan tills 
läget blivit klarare och beskeden kring hur arbetsförmedlingen konkret ska stärka 
sitt samarbete med kommunerna kommit. Kommundirektören ställer sig bakom 
Socialnämndens rekommendation efter dialog med arbetsförmedlingen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet, Åsa Torstensson, har inkommit med en motion om att Strömstads 
kommun, hos regeringen, ansöker om att på försök överta befogenheter och 
ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen för att möta den ökade 
arbetslöshet som nu lokalt följer i pandemins spår. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-29 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Arbetsförmedlingen har tre övergripande uppdrag: 

• Verksamhetsområdet Direkt erbjuder förmedlingsservice till arbetsgivare 
och arbetssökande i hela landet via digitala tjänster och telefon. 
 

• Verksamhetsområdet Arbetsgivare tillhandahåller service lokalt och 
regionalt med utgångspunkt i arbetsgivares behov. 
 

• Verksamhetsområdet Arbetssökande tillhandahåller service utifrån 
arbetssökandes behov lokalt och regionalt. De fysiska kontoren 
organiseras i sex regioner. 

Individ- och familjeomsorgen samt näringslivsfunktionen ser inget behov av att 
Strömstads kommun ansöker om att överta verksamhetsområdet Arbetsgivare. 
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Däremot gör redan idag de arbetsmarknadskonsulenter som arbetar på Individ- 
och familjeomsorgen i Strömstad många av de arbetsuppgifter som 
Arbetsförmedlingen erbjuder gentemot arbetssökande. 

Individ- och familjeomsorgen samt näringslivsfunktionen ställer sig positiva till att 
ansöka om att bli leverantör för stödet Rusta och matcha. 

Nästa utlysning för upphandling beräknas till hösten/vintern 2021/2022. 

Yttrande från Socialnämnden har inhämtats i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-01 § 169 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 217 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Socialnämndens beslut 2021-10-21 § 146 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Kommunfullmäktige 2020-10-29 (2020-10-29 KF §137) 
Motion om att Strömstads kommun, hos regeringen, ansöker om att på försök 
överta befogenheter och ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen för att 
möta den ökade arbetslöshet som nu lokalt följer i pandemins spår, från 
Centerpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Åsa 
Torstenssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Diariet 
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Bilaga 
 
Reservation från Centerpartiet  med anledning av kf beslut  20211216, ärende 7, 
C- motion att Strömstads kommun ska, hos regering, ansöka om att på försök 
överta befogenheter och ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen …. 

 
Centerpartiet reserverar sig mot  kommunfullmäktiges beslut och Centerpartiet 
yrkade vid kommunfullmäktige bifall till motionen.  
Centerpartiet anser att det nu, på grund av det dramatiska läge som Strömstad 
fortsatt befinner sig i, är kommunens ansvar att ta egna initiativ och uppvakta 
regeringen med förslag som har betydelse för både enskilda individer, som har 
svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden, såväl som för kommunens 
samlade resurser som är relaterat till pandemins effekter på Strömstad. 
Socialförvaltningen pekade på inför budget 2022 behov av en kommunal 
arbetsmarknadskonsulent och argumenterade för insatser som egentligen hör Af 
till. Att det indirekt blir kommunalt ansvar beror på att där görs insatser utifrån 
individers samlade behov av stöd och stötta. Strömstad borde ha möjligheter att 
genom att visa på behov och nya utmaningar få regeringen att bejaka kommunalt 
försök som syftar till att stödja utsatta grupper under den prekära situation som 
Strömstad befinner sig i på grund av pandemin och den uppkomna 
gränsproblematiken. Centerpartiet anser att läget kräver att kommunledning 
agerar aktivt och för kommunens bästa tar olika initiativ riktat till regeringen. 
 
För Centerpartiet  
Åsa Torstensson, Anna-Lena  Carlsson , Tore Lomgård , Hans-Inge Sältenberg  
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 KS/2020-0140 

KF § 141 Svar på - Motion om att utreda möjligheten 
för Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter, då brist på bostäder 
försvårar rekrytering av personal till 
kommunen, från Kristdemokraterna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anse motionen besvarad då Strömstadsbyggen uppgett att de enligt 
ägardirektiven har som föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, 
bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter 
samt gemensamhetsanläggningar. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, 
förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till 
fastighetssektorn. Utifrån ägardirektivet har AB Strömstadsbyggen möjlighet att 
bygga och äga ägarlägenheter.  

Sammanfattning av ärendet 
Anders Ekström, Kristdemokraterna har inkommit med en motion med anledning 
av brist på bostäder i Strömstad som försvårar rekrytering av personal. 
Kristdemokraterna yrkar: att möjligheten för Strömstadsbyggen AB eller annan att 
bygga ägarlägenheter utreds, lägenheterna köps och ägs på samma sätt som övrig 
fast egendom, vilket skulle möjliggöra för kommunens förvaltningar att äga en 
eller flera lägenheter som kan erbjudas för inflyttning utan besittningsrätt vid 
rekrytering av personal som inte är skrivna i kommunen 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Remissvar från Strömstadsbyggen 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 av kommundirektören 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 222 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-01 § 176 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionen besvarad då Strömstadsbyggen uppgett att de enligt 
ägardirektiven har som föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, 
bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter 
samt gemensamhetsanläggningar. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, 
förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till 
fastighetssektorn. Utifrån ägardirektivet har AB Strömstadsbyggen möjlighet att 
bygga och äga ägarlägenheter.  
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Beslutet skickas till 
Motionären 
Strömstadsbyggen 
Diariet  
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 KS/2020-0372 

KF § 142 Svar på -Motion om Inkubator -utveckling 
istället för avveckling från Liberalerna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anse motionen besvarad. 

Beslutsmotivering 
Kommunen arbetar idag inom ramen för omställningsarbetet med flera spår för 
utveckling. Utifrån andemeningen med motionen sker idag en aktiv dialog med 
aktörer inom de tillgängliga innovationssystemen som erbjuds, läs Innovatum 
(Sverige) och Inspiria (Norge). Fler aktörer kan komma att vidtalas framöver. Inte 
minst har Göteborgsregionen ett väletablerat system att tillgå. 

Sammanfattning av ärendet 
Mette H Johansson, Lars Tysklind, Sandra Andersson, Kerstin Karlsson, Hans-
Robert Hansson och Claes Nabrink, Liberalerna har inkommit med en motion där 
de föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett 
2-årigt projekt för att skapa en inkubator för nyetablering av högteknologiska 
företag i Strömstad. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-16 § 68 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 223 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-01 § 177 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Diariet  
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 KS/2021-0276 

KF § 143 Redovisning av medborgarförslagen 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

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

Medborgarförslag – ej besvarade 

Ärende-
nummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2020-
0217 2020-03-06 

Medborgarförslag om 
gång- och cykelväg mellan 
Ånneröd - Hällestrand 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2020-10-02 för 
beredning och 
beslut, ej besvarade 
med en 
handläggningstid på 
över ett år 

Inväntar svar från 
TN,  

  

KS/2020-
0407 2020-06-12 

Medborgarförslag om 
badbrygga vid 
Skateparken, 
Strömsvattnet 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-06-22 för 
beredning och 
beslut 

ej besvarade med 
en handläggningstid 
på över ett år 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2020-
0567 2020-11-04 

Medborgarförslag om att 
förbättra kvaliteten på 
skol- och 
ålderdomshemsmaten 

Ärendet på väg till 
KF 

KS/2021-
0065 2021-01-07 

Medborgarförslag om 
discgolfbana På väg till KSAU 
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KS/2021-
0180 2021-03-02 

Medborgarförslag om 
kontinuitetsskogsbruk 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och 
beslut 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2021-
0193 2021-03-09 

Medborgarförslag om 
säkrare gångväg och 
avlämningsplats vid 
Valemyrskolan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-03-30 för 
beredning och 
beslut 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2021-
0359 2021-06-18 

Medborgarförslag om att 
kommunen ska medverka 
till att återinföra Ronden 
för resor till och från 
större sjukhus 

På väg till KSAU 

KS/2021-
0361 2021-06-18 

Medborgarförslag om att 
ge kommuninvånarna 
kontinuerlig information 
om förvaltningen av 
sjukhusfastigheten Pilen 5 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och 
beslut 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2021-
0362 2021-06-18 

Medborgarförslag om 
utökad jourverksamhet 
inom sjukvård i 
fastigheten Pilen 5 

På väg till KSAU 

KS/2021-
0368 2021-06-22 

Medborgarförslag om att 
skydda skog med höga 
naturvärden i Strömstads 
kommun 

 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och 
beslut 

Inväntar svar från 
TN 
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KS/2021-
0385 2021-07-02 

Medborgarförslag om en 
strand vid Tångenbryggan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och 
beslut 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2021-
0395 2021-07-09 

Medborgarförslag om 
farthinder på Karlsgatan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och 
beslut 

Inväntar svar från 
TN 

KS/2021-
0403 2021-08-11 

Medborgarförslag om 
ändring av taxan för 
trygghetslarm 

Remitterad till 
Socialnämnden 
2021-09-09 för 
beredning och 
beslut 

Inväntar svar från 
SN 

KS/2021-
0544 2021-11-02 

Medborgarförslag om att 
byta ut ordet brukare i 
socialförvaltningens 
verksamhet 

Ny till KF 

KS/2021-
0545 2021-11-02 

Medborgarförslag om att 
återinföra tjänsten 
Hemvaktmästaren 

 Ny till KF 

  

Besvarade medborgarförslag under 2021 

KS/2018-0221 Medborgarförslag om utvidgat fibernät, StrömstaNet beslutat anse 
medborgarförslaget besvarat . Anmält vid KF 2021-10-14. 

KS/2019-0506 Medborgarförslag om handikappanpassning av lekplats i centrala 
Strömstad, Tekniska nämnden beslutat anse medborgarförslaget besvarat . 
Anmält vid KF 2021-09-09. 

KS/2020-0325 Medborgarförslag om offentliga toaletter vid flygfältet i Näsinge. 
Tekniska nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget, Anmält vid KF 2021-09-
09. 

KS/2020-0345 Medborgarförslag om återvinningsstation vid Tjärnö skola, Tekniska 
nämnden beslutat anse medborgarförslaget besvarat, Anmält vid KF 2021-10-14. 
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KS/2020-0428 Medborgarförslag om parkeringsplatser till de som hyr båtplats vid 
Surbrunnssalongen. Tekniska nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget, 
Anmält KF vid 2021-09-09. 

KS/2020-0438 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Myrängsvägen och 
konsthallen Lokstallet, Tekniska nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget. 

KS/2020-0602 Medborgarförslag om utveckling av Kärleksudden, 
Kommunstyrelsen beslutat att anse medborgarförslaget besvarat. Anmält till KF 
2021-11-18. 

KS/2020-0635 Medborgarförslag att kommunen till sina fordon införskaffar 
"nummerskyltshållar-reklam" med kommunens varumärke - Havet i centrum - 
Livet i fokus, Kommunstyrelsen beslutat att avslå medborgarförslaget. Anmält till 
KF 2021-11-18. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 229 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-01 § 181 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0164 

KF § 144 Redovisning av motioner 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

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

Motioner – ej besvarade 

Ärende-
nummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2018-
0203 2018-04-10 

Motion om 6 timmars 
arbetsdag från 
Vänsterpartiet 

På väg till KSPU 

ej besvarade med en 
handläggnings-tid på över ett år. 

KS/2018-
0584 2018-12-06 

Motion om 6 timmars 
arbetsdag från 
Feministiskt initiativ 

På väg till KSPU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 

KS/2019-
0290 2019-04-12 

Motion om integrerad 
verksamhet för barn och 
dementa äldre 

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 
 

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

från Vänsterpartiet 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

KS/2020-
0119 2020-01-30 

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

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

KS/2020-
0120 2020-01-30 

 

Motion om 
jämställdhetsintegrering 
från Marielle Alvdal, 
Feministiskt Initiativ 

 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 
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KS/2020-
0140 2020-02-05 

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

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

KS/2020-
0240 2020-03-13 

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

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

KS/2020-
0361 2020-05-27 

Motion om ny väg till 
Beatebergsgården från 
Liberalerna 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2020-08-26 för yttrande senast 
2020-12-28 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

Inväntar svar från TN  

KS/2020-
0372 2020-05-29 

Motion om Inkubator -
utveckling istället för 
avveckling från Liberalerna 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

KS/2020-
0442 2020-08-19 

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 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

KS/2020-
0480 2020-09-10 

Motion om cykelplan 
utanför tätort från Bengt 
Bivrin, Miljöpartiet 

 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2020-10-21 för yttrande senast 
2021-01-21 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

Inväntar svar från TN 
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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 

Remitterad till Tekniska nämnden 
och Kommunstyrelsen 2020-12-
09 för yttrande. 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-
0518 2020-10-11 

Motion om att skapa 
alternativa 
undervisningsgrupper från 
Feministiskt Initiativ 

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

KS/2020-
0526 2020-10-16 

Motion om att Strömstads 
kommun, hos regeringen, 
ansöker om att på försök 
överta befogenheter och 
ekonomiska resurser från 
Arbetsförmedlingen för 
att möta den ökade 
arbetslöshet som nu lokalt 
följer i pandemins spår, 
från Centerpartiet 

På väg till KSAU 

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) 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2021-03-25 för beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-
0578 2020-11-09 

Motion om säker skolväg 
Östergatan 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2021-03-25 för beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-
0620 2020-12-03 

Motion om 
återvinningscentralen 2.0 
från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2021-03-25 för beredning 

Inväntar svar från TN 
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KS/2020-
0621 2020-12-04 

Motion om 
personalpaviljong vid 
Lokstallet från Liberalerna 

På väg till KF 

KS/2020-
0623 2020-12-04 

Motion om 
iordningställande av 
Slipen från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2021-03-25 för beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-
0095 2021-01-22 

Motion om solceller på 
Pilen 5 från Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2021-03-25 för beredning 

Inväntar svar från TN 

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 svar från 
kommundirektören 

KS/2021-
0229 2021-04-07 

Motion om bilfritt från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2021-04-29 för beredning 

Inväntar svar från TN 

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 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-
0272 2021-05-04 

Motion om tillsättande av 
en demokratigrupp för 
kvalitetssäkring av 
demokratin från 
Vänsterpartiet 

Uppdrag lagt till kommun-
direktören 2021-08-18 att bereda 
motionen 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2021-
0337 2021-06-10 

Motion om Strömstad - 
besöksmål med en 
spännande 
Hällristningsresa genom 
kommunen från 
Centerpartiet 

På väg till KSAU 

  

KS/2021-
0391 2021-07-08 

Motion om försköning av 
strandpromenaden 
Skeppsbroplatsen från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska nämnden 
2021-09-09 för beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-
0408 2021-08-18 

Motion om förmånscykel 
för anställda i Strömstads 
kommun 

På väg till KSPU 
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KS/2021-
0418 2021-08-19 

Motion om Strömstads 
kommun och 
klimatrapporten IPCC 
2021 från Centerpartiet 

Remitterad till 
kommundirektören 2021-10-06 
för beredning 

KS/2021-
0484 2021-09-30 

Motion om central 
badplats från Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska nämnden 
och Strömstads Badanstalt 

KS/2021-
0494 2021-10-05 

Motion om eget team till 
varje hemtjänsttagare 
samt anställningsvillkor 
från Liberalerna 

Ny till KF 

  

Besvarade motioner sedan senaste rapporteringen 

KS/2019-0440 Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad 
från Vänsterpartiet – Beslut KF 2021-09-09 avslå motionen utifrån Tekniska 
nämndens remissvar men att tillvarata motionens intentioner. 

KS/2020-0429 Motion om samverkan med det lokala näringslivet för bildandet av 
gemensam organisation med syfte att stärka kommunens attraktivitet och dess 
företag från Moderaterna, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet– Beslut KF 2021-
09-09 att anse motionen besvarad. 

KS/2020-0519 Motion om att använda könsneutralt språk i kommunens 
dokument från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2021-09-09 att anse motionen 
besvarad. 

KS/2020-0520 Motion om att använda transinkluderade ansökningar, blanketter 
och enkäter från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2021-09-09 att bifalla motionen 

KS/2020-0619 Motion om äldres rättighet att arbeta i kommunen från Liberalerna 
– Beslut KF 2021-10-14 att anse motionen besvarad 

KS/2021-0086 Motion om koldioxidbudget från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 
2021-10-14 att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 av kommunsekreterare Ulrika Haugland 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 230 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-01 § 182 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0277 

KF § 145 Granskning av verkställighet och redovisning 
av kommunfullmäktiges beslut 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

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

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

Senaste redovisningen gjordes 2021-05-17. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2021-11-07. 

Redovisning 2021-11-16 
 

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 
 

På väg till KSAU 

KS/2019-0051 
Ta fram översiktligt 
demokratiprogram fram till 
2022 

Kommunfullmäktiges presidie ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
 

 

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

Kommundirektören ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0410 
Försälja del av fastigheten 
Valbäck 1:14 

Tekniska  ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

Avstyckning av 
fastighet 
genomförd. 
Budgivning på 
fastigheten 
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pågår. Räknar 
med att vara 
klar till 
årsskiftet. 

KS/2020-0234 
Översyn av kommunens 
olika besöksmål 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2018-0529 
Uppdrag till Barn- och 
utbildningsnämnden att 
tillse att utbildning om 
hedersrelaterat våld finns 
med i kompetensutveck-
lingsplanen 

Barn- och utbildningsnämnden 
. 

☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2019-0647  
Berörda yrkesgrupper ska få 
utbildning om hur våld mot 
äldre kan förebyggas, 
identifieras och hanteras 
samt att tydliga rutiner och 
ansvarsfördelning tas fram 

Socialnämnden ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0241 
Utvärdera och systematisera 
integrationsarbetet 

Socialnämnden ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

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/2020-0520? 
Etablera rutiner för att 
säkerställa transinkluderade 
ansökningar, blanketter och 
enkäter i kommunen 

Kommunstyrelsen ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

Har förtydligat i 
anvisningarna. 

KS/2021-0562 
Koldioxidbudget 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 av kommunsekreteraren 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 231 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-01 § 183 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0220 

KF § 146 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Kommunstyrelsens beslut 2021-12-01 § 178- Svar på medborgarförslag 
om att kommunen ska medverka till att återinföra Ronden för resor till 
och från större sjukhus, KS/2021-0359 

2. Kommunstyrelsens beslut 2021-12-01-§ 178 - Svar på medborgarförslag 
om utökad jourverksamhet inom sjukvård i fastigheten Pilen 5, KS/2021-
0362 

3. Tekniska nämndens beslut 2021-11-23 § 129 - Svar på medborgarförslag 
om en strand vid Tångenbryggan, KS/2021-0385 

4. Länsstyrelsens beslut om valdistrikt i Strömstads kommun, KS/2020-0072  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0370 

KF § 147 Föredrag av Jienny Gillerstedt, Bohusläns 
museum om Demokrati 100 år - kvinnlig 
rösträtt 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Jienny Gillerstedt, Bohusläns Museum berättar om kampen för kvinnlig rösträtt 
och utställningen MOD2021 jämställdhet & rösträtt. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 148 Ordföranden och vice ordföranden tackar för 
det gångna året och önskar god jul och gott 
nytt år 

 

Sammanfattning av ärendet  
Ordföranden Ronnie Brorsson (S) tackar kommunfullmäktige för årets arbete samt 
riktar ett tack till kommunens anställda och önskar alla en god jul och ett gott nytt 
år. 
 
2:e vice ordförande Jörgen Molin önskar å kommunfullmäktiges vägnar 
ordföranden och hans familj en god jul och ett gott nytt år. 
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