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Kallelse/föredragningslista

Kommunfullmäktige
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Ärende: KS/2020-0037

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
Datum:
Tid:
Plats:

Torsdag 2020-10-29
18.00
Aulan, Strömstads gymnasium

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering onsdagen den 4 november 2020 kl 15.00

Ärenden
Nr

Ärenderubrik

Diarienummer

1

Besök av Samordningsförbundet Väst

Gudrun Emilsdottir

2

Information om StrOM - Strömstad
Omställningskontor

Mats Brocker och
Richard Holm

3

Information om att uppmärksamma 100 år av
demokrati

Maria Kvarnbäck

4

Avsägelser och val

5

Inkomna motioner

6

Ansökan om anläggningsbidrag för återstående
medel för att kunna bygga planerad skatepark

KS/2018-0412

7

Revidering av Arbetsmiljöpolicyn

KS/2020-0123

8

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk
förening

KS/2020-0483

9

Svar på - Motion om kompetensförsörjning,
rekrytering av personal i Strömstads kommun

KS/2019-0283

10

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

KS/2020-0234

11

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

KS/2019-0278

Ronnie Brorsson

Carsten Sörlie

Ulrika Haugland

ordförande

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

Föredragande

kommunsekreterare

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

Telefon: 0526-196 78

Bankgiro: 5492-8379
Org.nr: 212000-1405

2 (2)
2020-10-20

Ledamöter
Kent Hansson (S)
Mattias Gustafsson (SD)
Lars Tysklind (L)
Åsa Torstensson (C)
Lena Martinsson (S)
Muhyettin Aslan (KD)
Ronnie Brorsson (S), Ordförande
Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Fredrik Eriksson (SD)
Lars Åke Karlgren (V)
Marie Rask (S)
Karla Valdivieso (MP)
Kerstin Karlsson (L)
Jörgen Molin (M)
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande
Ulf Johansson (SD)
Marielle Alvdal (FI)
Helene Andersson Novela (S)
Dag Wersén (M)
Mette H Johansson (L)
Anna-Lena Carlsson (C)
Anders Ekström (KD)
Bengt Simonsson Fröjd (S)
Morgan Gustafsson (SD)
Merry Johansson (S)
Bengt-Göran Bergstrand (M)
Mia Öster (V)
Leif Andersson (S)
Hans-Robert Hansson (L)
John Johansson (SD)
Bengt Bivrin (MP)
Simone Fischer Cederbratt (M), 2:e vice
ordförande
Ligia Morales Ahlgren (S)
Sven Nilsson (SD)
Lena Sundberg (S)
Elisabeth Johansson (C)
Tore Lomgård (C)
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Lars Erik Kristiansen (M)

Ärende: KS/2020-0037

Ersättare
Eva Borg (M)
Ola Persson (M)
Mikael Nabrink (M)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Elin Douglasson (C)
Andreas Friedemann Hildebrand (KD)
Hanne Bråthen Hjemgård (KD)
Johanna Ekeroth (S)
Olle Westling (S)
Petra Hedström (S)
Besnik Obertinca (S)
Lena Almèn (S)
Pia Tysklind (S)
Stellan Nilsson (V)
Kerstin Eriksson (V)
Andreas Nikkinen (MP)
Anders Karlsson (MP)
Sanja Lilli Gohlke (SD)
Eugenia Eriksson (SD)
Gunnel Nordberg Carlsson (SD)
Linda Nordin (FI)
Joar Alvdal (FI)
Sandra Andersson (L)
Claes Nabrink (L)

4
ärende

Avsägelser och val KF 2020-10-29
1.
2.
3.
4.
5.

Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Emmelie Hansen (M)
Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Pia Scholer (MP)
Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter Stein Rukin (KD)
Avsägelse som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden från Joar Alvdal (FI)
Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Joar Alvdal

Kallelse/föredragningslista
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-10-29

KF §

5
ärende

Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om sanering av Canningområdet, förstärkning av kajen samt byggande
av bro från Liberalerna, KS/2020-0490
2. Motion om trygghet för dem som rör sig i Strömstad från Moderaterna,
KS/2020-0507
3. Motion om att skapa alternativa undervisningsgrupper från Feministiskt
Initiativ, KS/2020-0518
4. Motion om att använda könsneutralt språk i kommunens dokument från
Feministiskt Initiativ, KS/2020-0519
5. Motion om att använda transinkluderade ansökningar, blanketter och enkäter
från Feministiskt Initiativ, KS/2020-0520
6. 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, KS/2020-0526

Beslutsunderlag
Motionerna

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

Liberalerna Strömstad
2020-09-16

Motion gällande sanering av Canningområdet,
förstärkning av kajen samt byggande av bro

Mitt i centrala Strömstad ligger Canningområdet med kända föroreningar
i marken. Samtidigt är kajen mot Bojarkilen i ytterst undermåligt skick.
Redan när Kustbevakningen hade sin station här fick delar av kajen
stängas av. Görs ingenting snart kommer hela kajskoningen att rasa ner
i kilen.
Liberalerna vill att medel sätts av i nästa 2021 års budget för den
nödvändiga saneringen. För att räta upp kajen och stabilisera den krävs
en vattendom. I det sammanhanget bör även en broförbindelse
inkluderas.
Liberalerna har länge drivit frågan om en bro över Bojarkilen.
Förbindelsen är viktig ur många perspektiv.
För det första kan många bilresor undvikas för boende på Kebal och
Nötholmen.
För det andra förbättras möjligheterna för hotellets gäster radikalt när det
gäller att ta sig till centrum och det utbud som finns där vilket gynnar
lokala näringsidkare.
För det tredje får en bro positiv inverkan på kommunens – och
skattebetalarnas – ekonomi eftersom den är väsentligt billigare än
dagens linfärja, där osäkerheten dessutom är stor när det gäller
driftstörningar.
Ritningar och kostnadsberäkningar för bron finns och kan uppdateras.

Liberalerna Strömstad · www.stromstad.liberalerna.se · stromstad@liberalerna.se
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Liberalerna Strömstad
Liberalerna yrkar
 Att medel avsätts i 2021 års budget för sanering av
Canningområdet
 Att medel avsätts i 2021 års budget för att stabilisera området
längs Bojarkilen
 Att ritningar och kostnadsberäkningar för bron uppdateras med
målet brobygge 2022

För Liberalerna

Lars Tysklind

Kerstin Karlsson

Mette H. Johansson

Hans-Robert Hansson

Sandra Andersson

Claes Nabrink

Liberalerna Strömstad · www.stromstad.liberalerna.se · stromstad@liberalerna.se
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STROMSTADS KOMMUN
Korrmunstyre Isen

2020-09-30

2020 -09- 3 0
Till Kommunfullmäktige
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Motion
Trygghet för dem som rör sig i Strömstad

Folkhälsorapporter beskriver att barn, unga vuxna samt vuxna är
alltmer stillasittande och därmed ökar i kroppsvikt som inte sällan leder till
ökad ojämlikhet och försämrad allmän folkhälsa .
Allt fler skolbarn och ungdomar blir idag skjutsade till och från sin skola med
både trafiksäkerhetsproblem och minskad rörelseaktivitet för de unga som följd.
Här kan en förändring av attityd och rutiner vara av godo.
En kartläggning av tryggheten i den kommunala miljön kan bidra till
en hälsobefrämjande gång och cykelmiljö med ökad allmän folkhälsa som resultat.
Ju fler barn och ungdomar som kan gå och cykla till och från skolan, desto friskare
blir dessa barn och ungdomar och desto mer tid får deras bilskjutsande föräldrar för
andra sysslor och desto mindre blir trafikproblemen vid skolorna på morgon och
eftermiddag.
Trots en viss satsning på cykelvägar i vår kommun finns fortfarande otrygga, farliga
gång- och cykel vägar/passager. Dessa borde förtecknas och bli föremål för
åtgärder. Kostnaderna behöver inte bli stora, särskilt om man betraktar dem som
en investering i säkerheten för nuvarande och kommande generationer barn och
vuxna i kommunen.
Vi föreslår
att: i budget för 2021 anslås upp till 100 000 för analys av barn och unga vuxnas
vägar till och från skolan
att: i analysen inkluderas de farliga och otrygghetskapande faktorer som uppleves av
vuxna med t.ex. belysning, buskageröjning osv.
att: i budget för 2021 anslås upp till en miljon kronor för att eliminera de farliga och
otrygghetsskapande faktorer som analysen visar

För Moderaterna

(i~('~
Marie E. Kristiansen

Dag Wersen

Bengt Göran Bergstrand Simone Fischer Cederbratt
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Motion
Datum: 2020-10-09
Partinamn: Feministiskt initiativ Strömstad
Ledamotens namn: Marielle Alvdal

Skapa alternativa undervisningsgrupper
Motivering till motionen
I vårt samhälle finns människor med många olika behov. Detsamma gäller för alla barn som vid sex
års ålder börjar grundskolan. Trots skolans i många fall goda förmåga och stora ansträngningar att
göra anpassningar för att kunna inkludera alla elever, är detta i enstaka fall svårt eller ogörligt. Dessa
elever som inte tillhör grundsärskolan och därför måste gå kvar i den vanliga grundskolan hamnar i
en mycket svår situation. Såväl deras kunskapsutveckling, som sociala utveckling, riskerar att
försenas eller till och med avstanna.
Det är förödande för en individ att varje dag vara i ett sammanhang där det mesta inte fungerar.
Detta kan i förlängningen lätt leda till ett bestående utanförskap. Utöver ett enormt personligt
lidande för individen så är kostnaden för ett enda barn som hamnar utanför samhället mycket stor;
svårigheter av detta slag går dessutom att förebygga.

Med hänvisning till ovanstående föreslås
1. Att det upprättas en eller flera alternativa utbildningsgrupper som kan tillgodose behoven
hos elever som behöver en annan skolsituation.
2. Att dessa grupper bemannas med behörig och kompetent personal.

Undertecknat
Marielle Alvdal, kommunfullmäktigeledamot Feministiskt initiativ Strömstad
med stöd av skolsektionen Feministiskt initiativ Strömstad

Motion: Använd ett könsneutralt språk i kommunens dokument - Google Dokument
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Motion
Datum: 2020-10-09
Partinamn: Feministiskt initiativ Strömstad
Ledamotens namn: Marielle Alvdal

Använd ett könsneutralt språk i
kommunens dokument
Motivering till motionen
Strömstad kommun använder idag ibland han/hon och hans/hennes i dokument där
könstillhörigheten egentligen saknar relevans. Ett exempel på ett sådant dokument är
kommunfullmäktiges arbetsordning. Vi tycker att det är dags att ändra på det och istället införa ett
könsneutralt språk som standard.
Språket kan användas för att exkludera eller inkludera människor. Att enbart använda pronomen
som "han" och "hon" är exkluderande. "Hen", däremot, är könsneutralt och inkluderar även dem
som inte identifierar sig som man eller kvinna. Ytterligare en anledning att använda "hen" är att
förenkla det skrivna ordet, genom att till exempel skriva "hen" istället för "han eller hon",
"vederbörande" och så vidare. "Hen" har blivit allt vanligare i det svenska språket och sedan 2015
finns det med i Svenska Akademiens Ordlista. Vi tycker att Strömstads kommun ska modernisera sitt
språk och bidra till ökad användning av det behändiga och könsneutrala ordet "hen".
Vi ser att detta är något som kommunens tjänstepersoner inofficiellt måste ha beaktat tidigare, då
antalet dokument som innehåller “han eller hon” redan idag är få. Detta utgör således ett minimalt
arbete/förändring i nuvarande rutin.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
1. Att Strömstads kommun anammar ett könsneutralt språk i kommunens dokument.
2. Att det könsneutrala ordet "hen" ska användas i alla kommunala dokument där
könstillhörigheten är okänd eller oväsentlig.
3. Att "hen" används i alla nya kommunala dokument och för övrigt successivt införlivas vid
revidering av dokument.
4. Att byta ut ordet “tjänstemän” i kommunens dokument och allmänna språkbruk till
“tjänstepersoner”.

Undertecknat
Marielle Alvdal, kommunfullmäktigeledamot Feministiskt initiativ

https://docs.google.com/document/d/167KOQIHI7PrqUUQIZytWWhHxJNVbGws6We8gKrwYCWI/edit

2020-10-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Motion
Datum: 2020-10-09
Partinamn: Feministiskt initiativ Strömstad
Ledamotens namn: Marielle Alvdal

Använd transinkluderande ansökningar,
blanketter och enkäter
Motivering till motionen
Långt ifrån alla människor identifierar sig som antingen man eller kvinna. Forskning visar att 0,5-2,5
% av befolkningen är transpersoner. Till begreppet transpersoner räknas till exempel personer som
identifierar sig med ett annat kön än de tillskrevs vid födseln, personer som inte identifierar sig med
något kön alls, personer som identifierar sig med olika kön genom livet och andra könsidentiteter.
Transpersoner är en av samhällets mest osynliggjorda och utsatta grupper. Ohälsotalen inom
gruppen är mycket stora och de bemöts ofta med okunskap. Diskrimineringslagen (ISFS 2008:567)
klargör i 1 kap 1§ avsikten att skydda personer med "könsöverskridande identitet eller uttryck'' från
diskriminering.
Feministiskt initiativ anser att varje människa har rätt till sin könsidentitet och att ingen ska behöva
känna sig tvingad att identifiera sig som antingen man eller kvinna. Ett steg mot ett samhälle som är
mer inkluderande för transpersoner är att använda ett språk som möjliggör andra val än enbart
"man" eller "kvinna". Ett sådant litet steg är att lägga till alternativet "annan'' i kommunens
ansökningar, blanketter och enkäter. Genom denna reform erkänner kommunen dem som varken
identifierar sig som män eller kvinnor och får samtidigt möjlighet att ta del av statistik om
transpersoner, vilket nästan helt saknas i dag.
Då vi redan har, eller är på väg att skapa, digitala blanketter i nästan alla lägen så är det mycket
enkelt att ändra de befintliga formulären.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi :
1. Att Strömstads kommun inför alternativ till “man” eller “kvinna” i de handlingar där begäran
om att uppge sitt kön förekommer.
2. Att Strömstads kommun inför "annan" som alternativ till "man" eller "kvinna" i alla de
handlingar där begäran om att uppge sitt kön förekommer.

Undertecknat
Marielle Alvdal, kommunfullmäktigeledamot Feministiskt initiativ Strömstad
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Till Strömstads Kommunfullmäktige
Motion
Från Åsa Torstensson, Centerpartiet

)

)

)

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.

Arbetsmarknaden i Strömstads kommun har i stora delar slagits ut under
Covid-19 pandemin. Detta framför allt beroende av den stängda
svensk/norska gränsen som slagit ut stora delar av handel och besöksnäring.
Även om gränserna förr eller senare öppnas så räknar många analytiker med
att ett ändrat beteendemönster hos befolkningen generellt kan komma bestå
övertid. Och att detta gäller allmänt som effekt av pandemin och inte bara för
Sverige. Strömstads kommun måste ha beredskap för att det "normala" inte
återvänder i samma utsträckning vad gäller arbetstillfällen och låg
arbetslöshet och att det kommer ta tid för företagen att våga anställa igen.
Därför bör kommunen ta egna initiativ och uppvakta regeringen med aktiva
förslag som kan vara till fördel för kommunen och intressant för regeringen
att medverka i och som kan innebära utveckling av idag statliga verksamhet.
Arbetsförmedlingen har under senare år genomfört stora
organisationsförändringar som påverkat närvaron i kommunerna och så även
för Strömstad. Mycket av den service som Arbetsförmedlingen ger sker idag
via digitala tjänster och sökande hänvisas till dessa. Det kommer dock
troligen inledningsvis att efterfrågas fysisk närvaro för att kunna ge relevant
och nära service till de arbetssökande för att de ska komma vidare på
arbetsmarknaden, till utbildning eller eget företagande. De flesta kommer
från samma bransch och kanske inte har så bred erfarenhet av

( )

arbetsmarknaden i övrigt eller den utbildning som lcan behövas för att
komma vidare till ny sysselsättning. Ett kommunalt ansvar kan också på
smidigt sätt samverka med de näringslivsresurser som står till förfogande och
gemensamt stötta enskildas företagsideer och därmed nyföretagande.
Strömstads kommun bör därför uppvakta regeringen och erbjuda ett
utvecklingsförslag där kommunen, de kommande åren, på försök övertar
ansvar, resurser och befogenheter från Arbetsförmedlingen. Resurser som är
inriktade på stöd och vägledning för arbetssökande och även befogenheter
som till exempel upphandling av riktade utbildningsinsatser. Detta kan vara
lämpligt då det är troligt att den nära och lokalt etablerade servicen kommer
att efterfrågas och kan göra skillnad både för den enskilde och för kommunen
med syfte att snabbt kunna agera och ge rätt stöd. För regeringens del ges det
med detta förslag möjlighet att studera och utvärdera försök med ändrat
huvudmannaskap för Arbetsförmedlingen där en liten kommun kan vara ett
bra exempel att följa.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

-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.

)
Dag som ovan

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-09-30

KS/2018-0412

KS § 141

Ansökan om anläggningsbidrag för
återstående medel för att kunna bygga
planerad skatepark

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att bevilja Strömstads skateboardklubb återstående medel om 1 605 000:- för att
kunna bygga planerad skatepark.
att utöka kommunstyrelsen budget för 2020 med motsvarande belopp med
tillskott från finansen.

6
ärende

Protokollsanteckning

Marielle Alvdal (FI) begär och beviljas protokollsanteckning.
Vi i Feministiskt Initiativ ställer oss bakom förslaget till beslut. Detta projekt
kommer att främja hälsa, fysisk aktivitet och utevistelse samt har potential att bli
en mötesplats som kan knyta samman ungdomar från hela regionen. Enligt
underlaget är ca 70% av medlemmarna pojkar eller män. Vi hoppas och förväntar
oss därför att en motsvarande summa den närmaste tiden läggs på kommunens
flickor och flickdominerade aktiviteter; med målet att följa andemeningen i
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut - på initiativ av Fi - att lägga ungefär lika
mycket resurser på kommunens pojkar och flickor.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads skateboardklubb ansöker om återstående medel för att bygga
planerad skatepark, 1 605 000:-.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från fritidschef och ekonomichef 2020-09-03
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-16 § 211

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja Strömstads skateboardklubb återstående medel om 1 605 000:- för att
kunna bygga planerad skatepark.
att utöka kommunstyrelsen budget för 2020 med motsvarande belopp med
tillskott från finansen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lars Tysklind (L) yrkar, med instämmande från Marielle Alvdal (FI), Jörgen Molin
(M), Åsa Torstensson (C), Mats Granberg (S), Marie Edvinsson Kristiansen
(M), Rose-Marie Fagerberg (KD), Bengt Bivrin (MP), Mattias Gustafsson (SD), Pia
Tysklind (S) och Kent Hansson (S) bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-09-30

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-16

KS/2018-0412

KSau § 211

Ansökan om anläggningsbidrag för
återstående medel för att kunna bygga
planerad skatepark

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja Strömstads skateboardklubb återstående medel om 1 605 000:- för att
kunna bygga planerad skatepark.
att utöka kommunstyrelsen budget för 2020 med motsvarande belopp med
tillskott från finansen.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads skateboardklubb ansöker om återstående medel för att bygga
planerad skatepark, 1 605 000:-.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från fritidschef och ekonomichef 2020-09-03

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja Strömstads skateboardklubb återstående medel om 1 605 000:- för att
kunna bygga planerad skatepark.
att utöka kommunstyrelsen budget för 2020 med motsvarande belopp med
tillskott från finansen.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Utvecklingsavdelning

2020-09-03

1 (4)
Ärende: KS/2018-0412

Kommunstyrelsen

Ansökan om anläggningsbidrag för återstående medel för att
kunna bygga planerad skatepark
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja Strömstads skateboardklubb återstående medel om 1 605 000:- för att
kunna bygga planerad skatepark. Några ytterligare kommunala medel kommer ej
att beviljas.
att utöka kommunstyrelsen budget för 2020 med motsvarande belopp med
tillskott från finansen.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads skateboardklubb ansöker om återstående medel för att bygga
planerad skatepark, 1 605 000:-.

Ärendet

Medlemmar i föreningen: Antal: 160 st varav killar: 70% tjejer: 30% åldersintervall:
4–86 år.
Skateboardåkningen i Strömstad har varit mer eller mindre aktuell de senaste 40
åren. De senaste 5 åren har actionsportåkningen ökat kraftigt och den gamla
träparken slits i takt med intresset.
2018 började en långtids dröm gå mot en verklighet då en ny betongpark börjar
diskuteras.
Ursprungligen budgeterades entreprenaden till 5 miljoner kronor ex moms, då med
tanken om att Strömstad kommun skulle bygga och därmed kunna lyfta momsen.
Sedan dess har föreningen ett flertal träffar med skateparksbyggande företag och
idag vet att det kommer bli knappa två miljoner dyrare än tidigare tänkt, totala 8
miljoner. (Den tidigare budgeten låg på 6,25 ink moms). Därtill har tillkommit
kostnad för flytt av dagvattenledningar som beräknas till ca 400 000:- som också
belastar projektet.
Dryga två år, ett antal skateskolor, utflykter och aktivitetsdagar senare har
föreningen samlat ihop cirka 6,4 miljoner kronor från tre olika organisationer.
● 4 395 000 :- Allmänna arvsfonden
● 400 000 :- Riksidrottsförbundet

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

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

Telefon: 0526-196 78

Bankgiro: 5492-8379
Org.nr: 212000-1405
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● 1 600 000:- Strömstad kommun (1 000 000:- Statsbidrag ökat bostadsbyggande
KS 20018-0043) (600 000:- balanskonto från folkhälsorådet).
Varpå 1 605 000:- saknas och föreningen ansöker om från Strömstads kommun.
Bygglovet är idag inskickat med färdiga ritningar på en 1300 kvadratmeter stor
skatepark bredvid Circle K. En plats som inte bara kommer att knyta ihop stadens
centrum och den norra-östra delen och gamla och unga utan även ge nytt liv åt
Strömsvattnet och kärleksudden.
Ursprunget från föreningen har varit att skapa en aktivitetsanläggning inte enbart
för Strömstadsborna utan skall också vara en besöksanledning för icke
Strömstadsbor.
Ett projekt där man har extern finansiering med 4 795 000:- är extraordinärt och
gör det möjligt att skapa en aktivitetsyta som går från att vara en aktivitetsyta till
en besöksanledning för turister.
I Strömstads kommuns investeringsbudget var det avsatt 2,3 miljoner för 2020 men
togs bort då man ville se vilka externa medel som man kunde komma åt i projektet.
Nu är det bestämt att projektet ska genomföras med Skateboardklubben som
ägare, då måste stödet föras som driftskostnad i stället.

Budget för projektet:
Design/ritningar

150 000:-

Konstruktion

50 000:-

Markarbete

1 800 000:-

Armering

200 000:-

Formvirke

100 000:-

Betong

600 000:-

Sprutning

150 000:-

Arbete

3 080 000:-

Traktamente

156 400:-

Boende

113 600:-

Totalt:

6 400 000:- ex moms 8 000 000:- inkl moms
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Perspektiv

Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:
Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
En skatepark skapar förutsättningar för Strömstads barn och ungdomar att över
tid kunna nyttja en spontanidrottsanläggning som kommer att vara beständig.
Denna anläggning kommer också vara ett bra tillskott till våra övriga anläggningar.
Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Detta är en anläggning som kommer att ha en betydande anskaffningskostnad
men ha låg underhållskostnad som kommer att skötas av den lokala föreningen.
Den externa finansieringen är anmärkningsvärt hög och har varit möjlig genom
föreningens gedigna bearbetning av externa finansiärer.
Skateklubben beviljas stödet från fritidsverksamheten som får utökat ram som tas
från finansen. Tillskottet kommer påverka kommunens resultat.
Folkhälsoperspektiv
Anläggningen kommer att vara tillgänglig för samtliga grupperingar i samhället
och ett förhållningsätt med att de äldre leder de yngre hoppas vi kommer att ha
ett inflytande på även övriga verksamheter. Anläggningen kommer att
komplettera Kärleksuddens övriga aktiviteter och på så sätt skapa ett
aktivitetsområde över generationsgränser med andra ord en plats för alla.
Juridiskt perspektiv
Anläggningen ägs och försäkras av föreningen men ett skötselavtal mellan
föreningen och Strömstads kommun kommer att styra skötsel och användning av
anläggningen
Miljöperspektiv
Dagens parkeringsyta ersätts av en betongpark och därmed anser vi att ingen
negativ miljöpåverkan sker

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från fritidschef och ekonomichef 2020-09-03
Marknyttjanderättsavtal 2019-12-16
Föreningsinformation 2020-08-26

Kurt Dahlberg

fritidschef
0526-194 15
kurt.dahlberg@stromstad.se

Carsten Sörlie

ekonomichef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se
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Beslutet skickas till
Föreningen via mail
Diariet

Ärende: KS/2018-0412
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-09-30

KS/2020-0123

KS § 138

Revidering av Arbetsmiljöpolicyn

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anta förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy

att behålla delmålet "Alla medarbetare känner väl till innehållet i kommunens
handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande
särbehandling"
att lägga till ordet "Minst" före delmålet "75 % av alla medarbetare utnyttjar
friskvårdsbidraget.

7
ärende

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmiljöpolicyn innehåller delmål som föreslås revideras med nya mål för
2020-2024.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-02-26 § 3
Tjänsteskrivelse 2020-02-20 av HR-chef
Förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) yrkar att det tidigare delmålet "Alla medarbetare känner väl till
innehållet i kommunens handlingsplan avseende trakasserier, sexuella
trakasserier och kränkande särbehandling" fortfarande ska ingå i
arbetsmiljöpolicyns delmål.
Mattias Gustafsson (SD) yrkar att ordet Minst ska läggs till före delmålet "75 % av
alla medarbetare utnyttjar friskvårdsbidraget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Marielle Alvdals förslag.
Ordföranden frågor om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mattias Gustafssons
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Mattias Gustafssons förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag med de tilläggs som bifallits och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens personalutskott
Sammanträdesdatum
2020-02-26

KS/2020-0123

KSpu § 3

Revidering av Arbetsmiljöpolicyn

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmiljöpolicyn innehåller delmål som föreslås revideras med nya mål för
2020-2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-02-20 av HR-chef
Förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen besluta
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Personal- och löneavdelning

2020-02-20
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Ärende: KS/2020-0123

Kommunstyrelsen

Revidering av Arbetsmiljöpolicyn
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen besluta
Att föreslå Kommunfullmäktige besluta
Att anta förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmiljöpolicyn innehåller delmål som föreslås revideras med nya mål för
2020-2024

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy

Karin Mellberg Jansson

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

Mats Brocker

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

Beslutet skickas till
Diarie
Webmaster

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan

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

Telefon: 0526-196 78

Bankgiro: 5492-8379
Org.nr: 212000-1405

Dnr KS/2017-0494

Strömstads kommuns

Arbetsmiljöpolicy

Dokumenttyp
Beslutande organ
Förvaltningsdel

Policy
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Administrativa avdelningen
Antagen
2020-xx-xx
Ansvar
HR-avdelningen
Aktualitetsförklaras 2021-xx-xx (regel 1 år)

Arbetsmiljöpolicy

Strömstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda en god arbetsmiljö som präglas
av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar respekteras och
diskriminering motverkas. Strömstads kommun ska vara en trygg arbetsplats där hot och våld inte
förekommer. Genom ett öppet och tydligt ledarskap samordnas, tillvaratas och främjas utvecklingen
av medarbetarens resurser. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och planeras så att hälsa främjas och
orsaker till ohälsa förebyggs. Arbetsmiljöarbetet omfattar all verksamhet och medarbetarnas totala
arbetssituation, såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.
Strömstads kommuns ambition är att ständigt förbättra arbetsmiljön genom ett systematiskt
arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del av
verksamheten och ske i samarbete mellan arbetsgivare, medarbetare och de fackliga
organisationerna. Delaktighet och samverkan ska prägla arbetsmiljöarbetet i Strömstads kommun.
Genom att arbetsmiljöarbetet ingår i den dagliga verksamheten genomförs viktiga åtgärder i god tid
så att ingen arbetstagare drabbas av ohälsa. Om ohälsa skulle uppstå hos en enskild medarbetare ska
Strömstads kommun ha ett väl fungerande rehabiliteringsarbete.
I Strömstads kommun ska ingen medarbetare utsättas för diskriminering, kränkande särbehandling
eller trakasserier. Alla medarbetare ska känna sig trygga och bemötas med respekt och med hänsyn
till den personliga integriteten. Arbetsklimatet ska vara öppet, tolerant och inkluderande.

Riktlinjer och handlingsplaner

Följande övergripande riktlinjer och handlingsplaner är upprättade för att uppfylla en god arbetsmiljö
enligt Strömstads kommuns arbetsmiljöpolicy:
 Arbetsmiljöhandbok
 Handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling
 Riktlinjer och rutiner för rehabilitering
 Riktlinjer för rökfri arbetstid

Arbetsmiljömål
Långsiktiga mål
 2030 har Strömstads kommun Sveriges friskaste medarbetare
Delmål 2017-2020
 Sjukfrånvaron ska minska med 10 % per år till under 5 % av överenskommen arbetstid 2020
 Alla medarbetare ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef per år
 Strömstads kommun har tydliga och väl implementerade rutiner för rehabiliteringsarbetet
 Det finns en tydlig delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifterna och alla chefer och har goda
kunskaper om arbetsmiljöarbetet och sitt ansvarsområde
 Fastställda arbetsmiljöronder genomförs och följs upp på alla arbetsplatser
 Alla medarbetare känner väl till innehållet i kommunens handlingsplan avseende
trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling
Delmål 2020-2024
 Sjukfrånvaron ska vara under 5 % till 2024
 Hållbara scheman är en naturlig del av verksamheternas bemanningsplanering
 90 % av alla sjukskrivningar över 8 dagar ska vara helt eller delvis tillbaka i ordinarie arbete
inom 30 dagar.




75 % av alla medarbetare utnyttjar friskvårdbidraget.
Det ska finnas utsett skyddsombud på varje identifierat skyddsområde
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-09-30

KS/2020-0483

KS § 142

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk
förening

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att Strömstads Kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”)
ska inbetala ett insatsbelopp om 7 624 600 kronor samt att kommunstyrelsen
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. Det
innebär följande inbetalningar 2020: Återbetalt förlagslån om 1 900 000 kronor,
2021: 0 kronor, 2022: 638 800 kronor, 2023: 1 908 200 kronor och 2024: 3 177
600 kronor.

8
ärende

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt
1 300 per invånare.
att kommunstyrelsen bemyndigas att utse Ekonomichefen att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund

Strömstads Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal
värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1
miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen
har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från
Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i
förlagslånen.
Strömstads Kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-08-31 till 1
900 000 kronor, jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-09-30

funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har
därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i
att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp
och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp
av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del
av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit
möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för
kommuner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den
nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande fyra åren enligt följande:
År

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)

2020

900

2021

1 000

2022

1 100

2023

1 200

2024

1 300

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp
motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner.
För Strömstads Kommun ser det ut så här:
Aktuell insats inkl överinsats
Förlagslån

1 900 000

Aktuell insats inkl. överinsats och förlagslån

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-09-30

Ny insatsnivå

12 694 000

Att betala 2021 om förlagslånet redan betalats in

0

Ny insatsnivå

13 963 400

Att betala 2022 om förlagslånet redan betalats in

638 800

Ny insatsnivå

15 232 800

Att betala 2023 om förlagslånet redan betalats in

1 908 200

Ny insatsnivå

16 502 200

Att betala 2024 om förlagslånet redan betalats in

3 177 600

Beslutsunderlag

Brev från Kommuninvest daterat 2020-09-03
Tjänsteskrivelse 2020-09-14 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 § 227

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att Strömstads Kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”)
ska inbetala ett insatsbelopp om 7 624 600 kronor samt att kommunstyrelsen
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. Det
innebär följande inbetalningar 2020: Återbetalt förlagslån om 1 900 000 kronor,
2021: 0 kronor, 2022: 638 800 kronor, 2023: 1 908 200 kronor och 2024: 3 177
600 kronor.
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt
1 300 per invånare.
att kommunstyrelsen bemyndigas att utse Ekonomichefen att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lars Tysklind (L), Jörgen Molin (M), Bengt Bivrin (MP) och Mats Granberg (S) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

KS/2020-0483

KSau § 227

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk
förening

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att Strömstads Kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”)
ska inbetala ett insatsbelopp om 7 624 600 kronor samt att kommunstyrelsen
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. Det
innebär följande inbetalningar 2020: Återbetalt förlagslån om 1 900 000 kronor,
2021: 0 kronor, 2022: 638 800 kronor, 2023: 1 908 200 kronor och 2024: 3 177
600 kronor.
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt
1 300 per invånare.
att kommunstyrelsen bemyndigas att utse Ekonomichefen att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund

Strömstads Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal
värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1
miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen
har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från
Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i
förlagslånen.
Strömstads Kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-08-31 till 1
900 000 kronor, jämte ränta.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

PROTOKOLLSUTDRAG

2 (3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta
funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har
därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i
att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp
och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp
av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del
av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit
möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för
kommuner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den
nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande fyra åren enligt följande:
År

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)

2020

900

2021

1 000

2022

1 100

2023

1 200

2024

1 300

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp
motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner.
För Strömstads Kommun ser det ut så här:
Aktuell insats inkl överinsats
Förlagslån

Justerandes signatur

11 424 600
1 900 000
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

Aktuell insats inkl. överinsats och förlagslån

13 324 600

Ny insatsnivå

12 694 000

Att betala 2021 om förlagslånet redan betalats in
Ny insatsnivå

0
13 963 400

Att betala 2022 om förlagslånet redan betalats in
Ny insatsnivå

638 800
15 232 800

Att betala 2023 om förlagslånet redan betalats in
Ny insatsnivå

1 908 200
16 502 200

Att betala 2024 om förlagslånet redan betalats in

3 177 600

Beslutsunderlag

Brev från Kommuninvest daterat 2020-09-03

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att Strömstads Kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”)
ska inbetala ett insatsbelopp om 7 624 600 kronor samt att kommunstyrelsen
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. Det
innebär följande inbetalningar 2020: Återbetalt förlagslån om 1 900 000 kronor,
2021: 0 kronor, 2022: 638 800 kronor, 2023: 1 908 200 kronor och 2024: 3 177
600 kronor.
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt
1 300 per invånare.
att kommunstyrelsen bemyndigas att utse Ekonomichefen att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning
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Ärende: KS/2020-0483

Kommunstyrelsen

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
Att Strömstads Kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”)
ska inbetala ett insatsbelopp om 7 624 600 kronor samt att kommunstyrelsen
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. Det
innebär följande inbetalningar 2020: Återbetalt förlagslån om 1 900 000 kronor,
2021: 0 kronor, 2022: 638 800 kronor, 2023: 1 908 200 kronor och 2024:
3 177 600 kronor.
Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt
1 300 per invånare.
Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse Ekonomichefen att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund

Strömstads Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal
värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1
miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen
har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från
Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i
förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 (”Lånevillkoren”).

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

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

Telefon: 0526-196 78

Bankgiro: 5492-8379
Org.nr: 212000-1405

2 (3)
2020-09-14

Ärende: KS/2020-0483

Strömstads Kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-08-31 till
1 900 000 kronor, jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta
funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har
därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i
att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp
och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp
av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del
av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit
möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för
kommuner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den
nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande fyra åren enligt följande:

År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp
motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner.
För Strömstads Kommun ser det ut så här:
Aktuell insats inkl överinsats
Förlagslån

11 424 600
1 900 000
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Ärende: KS/2020-0483

Aktuell insats inkl. överinsats och förlagslån

13 324 600

Ny insatsnivå

12 694 000

Att betala 2021 om förlagslånet redan betalats in
Ny insatsnivå

0
13 963 400

Att betala 2022 om förlagslånet redan betalats in
Ny insatsnivå

638 800
15 232 800

Att betala 2023 om förlagslånet redan betalats in
Ny insatsnivå

1 908 200
16 502 200

Att betala 2024 om förlagslånet redan betalats in

3 177 600

Perspektiv

Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:
Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Kommunkoncernen har alla sina lån placerade i Kommuninvest och i dagsläget till
betingelser ingen andra kan matcha. På så sett sparar koncernen stora belopp
varje år. I tillägg har kommunen i många år mottagit betydliga vinstutdelningar
från Kommuninvest.
Summa summarum kommer det här vara en positiv investering för
kommunkoncernen.
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån
andra perspektiv.

Beslutsunderlag

Brev från Kommuninvest daterat 2020-09-03

Carsten Sörlie

Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet

Mats Brocker

Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se
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Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
1
Bakgrund
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och
lekmannarevisorerna uppdrag.
2
Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov,
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet.
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida
kapitaliseringen av Kommuninvest.


En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren.
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.



En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.



Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.


Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.
Insatskapital för kommuner
1000 kr/invånare
1100 kr/invånare
1200 kr/invånare
1300 kr/invånare

År
2021
2022
2023
2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital,
vilket ger en kapitalinsats enligt följande:
Insatskapital för regioner
200 kr/invånare
220 kr/invånare
240 kr/invånare
260 kr/invånare

År
2021
2022
2023
2024



Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs.
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.



Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett
förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte
gör.
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också
föreningsstämman beslutade.
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet.
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som
tecknade lånet.
Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har
anmält att räntan på förlagslånet betalas till.
Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.
I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som
insatskapital.
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Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en
enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort,
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar2020.pdf
3
Tidsplan
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och
medlemmarnas insatser.
30 september 2020

Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.

20 november 2020

Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som
motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto
som förlagslånet utbetalas till.)

30 juni 2021 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.

30 juni 2022 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.

30 juni 2023 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.

30 juni 2024 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4
Bilagor
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.
Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.
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5

Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska
medlemmen informera Kommuninvest om detta.
Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se
alternativt 070-340 39 83.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Tomas Werngren
Verkställande direktör

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-09-30

KS/2019-0283

KS § 139

Svar på - Motion om kompetensförsörjning,
rekrytering av personal i Strömstads kommun

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att anse motionen besvarad med hänsyn till den sammanställning som finns under
sammanfattning i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Motionen föreslår att förvaltningen gör en analys av de 485 personer som
beräknas behöva ersättas under kommande 3 årsperiod utifrån kompetensbehov
och orsak till att personal slutar i förtid.

9

ärende

Förvaltningen har gjort följande analys av ersättningsbehovet kommande 3 år:
Pension

Egen begäran

Vård och omsorg

47

84

Skola/barnomsorg

39

112

Ledning

17

25

Kök och städ

14

17

Tekniker mm

9

19

Handläggning/adm

9

45

Hantverksarbete

6

0

Socialt och kurativt

5

32

Kolumnen med antal som förmodas sluta på egen begäran beräknas utifrån
tidigare års omsättning exkl pension. Orsaker till att personal slutar sina tjänster
innan pension är följande:




Byte av tjänst (karriärsväg eller karriärsväxling)
Flytt från ort/Pendling/
Missnöje med t ex lön (byter AG för löneutveckling)

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-23 § 229
Tjänsteskrivelse 2020-09-09 av HR chefen Karin Mellberg Jansson
Motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad med hänsyn till den sammanställning som finns under
sammanfattning i ärendet.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-09-30

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

KS/2019-0283

KSau § 229

Svar på - Motion om kompetensförsörjning,
rekrytering av personal i Strömstads kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad med hänsyn till den sammanställning som finns under
sammanfattning i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Motionen föreslår att förvaltningen gör en analys av de 485 personer som
beräknas behöva ersättas under kommande 3 årsperiod utifrån kompetensbehov
och orsak till att personal slutar i förtid.
Förvaltningen har gjort följande analys av ersättningsbehovet kommande 3 år:
Pension

Egen begäran

Vård och omsorg

47

84

Skola/barnomsorg

39

112

Ledning

17

25

Kök och städ

14

17

Tekniker mm

9

19

Handläggning/adm

9

45

Hantverksarbete

6

0

Socialt och kurativt

5

32

Kolumnen med antal som förmodas sluta på egen begäran beräknas utifrån
tidigare års omsättning exkl pension. Orsaker till att personal slutar sina tjänster
innan pension är följande:




Byte av tjänst (karriärsväg eller karriärsväxling)
Flytt från ort/Pendling/
Missnöje med t ex lön (byter AG för löneutveckling)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-09 av HR chefen Karin Mellberg Jansson
Motionen

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

PROTOKOLLSUTDRAG

2 (2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen besluta
att bifalla motionen med den analys som ges i tjänsteskrivelsen daterad 2020-0909.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Administrativ avdelning

2020-09-09

1 (2)
Ärende: KS/2019-0283

Kommunstyrelsen

Motion om kompetensförsörjning, rekrytering av personal i
Strömstads kommun från Kristdemokraterna
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen besluta
att bifalla motionen med den analys som ges i tjänsteskrivelsen daterad
2020-09-09

Sammanfattning av ärendet

Motionen föreslår att förvaltningen göra en analys av de 485 personer som
beräknas behöva ersättas under kommande 3 årsperiod utifrån kompetensbehov
och orsak till att personal slutar i förtid
Förvaltningen har gjort följande analys av ersättningsbehovet kommande 3 år:
Pension

Egen begäran

Vård och omsorg

47

84

Skola/barnomsorg

39

112

Ledning

17

25

Kök och städ

14

17

Tekniker mm

9

19

Handläggning/adm

9

45

Hantverksarbete

6

0

Socialt och kurativt

5

32

Kolumnen med antal som förmodas sluta på egen begäran beräknas utifrån
tidigare års omsättning exkl pension. Orsaker till att personal slutar sina tjänster
innan pension är följande:




Byte av tjänst (karriärsväg eller karriärsväxling)
Flytt från ort/Pendling/
Missnöje med t ex lön (byter AG för löneutveckling)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-09 av HR chefen Karin Mellberg Jansson
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Motionen

Karin Mellberg Jansson

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

Beslutet skickas till
Motionären
Diariet

Mats Brocker

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

Ärende: KS/2019-0283

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-09-30

KS/2020-0234

KS § 140

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

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att första att-satsen anses besvarad förutom den delen som avser Dårskilds högar
då det besöksmålet får ingå i den förslagna översynen, samt

10
ärende

att bifalla andra att-satsen.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet i Strömstad har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige i
Strömstad där de föreslår kommunfullmäktige besluta:
att Strömstads kommun inför sommaren 2020 tar ett första steg i att utveckla
attraktiviteten och besöksvänligheten för kulturmiljöerna/besöksmålen, som i
samverkan med föreningen Ökomuseum Grenseland/Ekomuseum Gränsland
utvecklats inom Strömstads kommun, genom att förse Dårskilds Högar, Sundsborg
skansar och Krokstrand med fungerande sanitetsanläggning/sanitetslösningar.
att det genomförs en översyn av kommunens olika besöksmål runt om i hela
kommunen för att långsiktigt säkra dem som attraktiva besöksmål.
Vid Krokstrand är en torrtoalett redan installerad och situationen således löst.
Vid Svinesund/Sundsborgs skansar pågår en dialog med bland annat Trafikverket
om att anlägga sanitetsfaciliteter och kommunen bör avvakta Trafikverkets svar.
Angående toalettfrågan vid tullstationen så är ambitionen att Trafikverket ska åta
sig att anordna toaletter. En ansökan om en jubileumsrastplats ska skickas in till
Trafikverket. Inför att den gamla Svinesundsbron fyller 75 år driver
Svinesundskommittén tillsammans med Strömstads kommun, Länsstyrelsen och
Haldens kommune frågan om att utveckla området till ett attraktivt besöksmål.
Utmaningen är att finna finansiering och projektägare. Det är många parter
inblandade och Strömstads kommun står inte som markägare vilket komplicerar
arbetet.
Vid Dårskilds högar har kommunen just tagit bort en torrtoalett som inte sköts på
flera år. Där är alternativet således att installera en torrtoalett som inte kräver
underhåll mer än vart tredje till sjätte år. Frågan bör lyftas om en plats med
enbart ett fåtal besökare behöver ha en sanitetsanläggning.
Att som motionen lyfter, utveckla våra besöksmål i kommunen är av stor vikt –
inte minst i dessa coronatider. Det pågår idag olika typer av arbete beroende på
vem som ansvarar för besöksmålet. Både kulturansvarig, fritidsansvarig,
Arbetsmarknadsenheten, turismverksamheten mfl driver och sköter praktiska

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-09-30

frågor kring våra besöksmål. Utmaningen på flertalet platser är
ansvarsförhållandena som gör att vissa platser ibland ”faller mellan stolarna”.
Ansvaret är ofta uppdelat mellan Länsstyrelsen (som genom AME sköter cirka tolv
fornlämningar i Strömstads kommun), kommunen, hembygdsföreningar,
Ekomuseum Gränsland, markägare, staten, privata aktörer.
Skall kommunen såsom motionen föreslår genomföra översyn och utöka kvalitén
på våra besöksmål och tillhörande vandringsleder, kulturarv mm bör medel
avsättas för detta.
Skall en satsning göras på att utveckla våra besöksmål i kommunen bör även
förvaltningsövergripande arbetsgrupp initieras då frågan rör både turismnäringen,
vandringsleder, kulturarv och flera delar inom kommunen är inblandade. I
uppstartsarbetet med Strömstad & co är kvalitetssäkringen av besöksmål en viktig
fråga.

Beslutsunderlag

Motion från Centerpartiet
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2020-09-08
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 § 231

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att första att-satsen anses besvarad förutom den delen som avser Dårskilds högar
då det besöksmålet får ingå i den förslagna översynen, samt
att bifalla andra att-satsen.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

KS/2020-0234

KSau § 231

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att första att-satsen anses besvarad förutom den delen som avser Dårskilds högar
då det besöksmålet får ingå i den förslagna översynen, samt
att bifalla andra att-satsen.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet i Strömstad har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige i
Strömstad där de föreslår kommunfullmäktige besluta:
att Strömstads kommun inför sommaren 2020 tar ett första steg i att utveckla
attraktiviteten och besöksvänligheten för kulturmiljöerna/besöksmålen, som i
samverkan med föreningen Ökomuseum Grenseland/Ekomuseum Gränsland
utvecklats inom Strömstads kommun, genom att förse Dårskilds Högar, Sundsborg
skansar och Krokstrand med fungerande sanitetsanläggning/sanitetslösningar.
att det genomförs en översyn av kommunens olika besöksmål runt om i hela
kommunen för att långsiktigt säkra dem som attraktiva besöksmål.
Vid Krokstrand är en torrtoalett redan installerad och situationen således löst.
Vid Svinesund/Sundsborgs skansar pågår en dialog med bland annat Trafikverket
om att anlägga sanitetsfaciliteter och kommunen bör avvakta Trafikverkets svar.
Angående toalettfrågan vid tullstationen så är ambitionen att Trafikverket ska åta
sig att anordna toaletter. En ansökan om en jubileumsrastplats ska skickas in till
Trafikverket. Inför att den gamla Svinesundsbron fyller 75 år driver
Svinesundskommittén tillsammans med Strömstads kommun, Länsstyrelsen och
Haldens kommune frågan om att utveckla området till ett attraktivt besöksmål.
Utmaningen är att finna finansiering och projektägare. Det är många parter
inblandade och Strömstads kommun står inte som markägare vilket komplicerar
arbetet.
Vid Dårskilds högar har kommunen just tagit bort en torrtoalett som inte sköts på
flera år. Där är alternativet således att installera en torrtoalett som inte kräver
underhåll mer än vart tredje till sjätte år. Frågan bör lyftas om en plats med
enbart ett fåtal besökare behöver ha en sanitetsanläggning.
Att som motionen lyfter, utveckla våra besöksmål i kommunen är av stor vikt –
inte minst i dessa coronatider. Det pågår idag olika typer av arbete beroende på
vem som ansvarar för besöksmålet. Både kulturansvarig, fritidsansvarig,
Arbetsmarknadsenheten, turismverksamheten mfl driver och sköter praktiska

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

frågor kring våra besöksmål. Utmaningen på flertalet platser är
ansvarsförhållandena som gör att vissa platser ibland ”faller mellan stolarna”.
Ansvaret är ofta uppdelat mellan Länsstyrelsen (som genom AME sköter cirka tolv
fornlämningar i Strömstads kommun), kommunen, hembygdsföreningar,
Ekomuseum Gränsland, markägare, staten, privata aktörer.
Skall kommunen såsom motionen föreslår genomföra översyn och utöka kvalitén
på våra besöksmål och tillhörande vandringsleder, kulturarv mm bör medel
avsättas för detta.
Skall en satsning göras på att utveckla våra besöksmål i kommunen bör även
förvaltningsövergripande arbetsgrupp initieras då frågan rör både turismnäringen,
vandringsleder, kulturarv och flera delar inom kommunen är inblandade. I
uppstartsarbetet med Strömstad & co är kvalitetssäkringen av besöksmål en viktig
fråga.

Beslutsunderlag

Motion från Centerpartiet
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2020-09-08

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att vidare utreda möjligheter för sanitetsanläggning/toalett vid Dårskilds högar
samt att motionen anses besvarad vad gäller de andra två besöksmålen.
Om en översyn och kvalitétssäkring/utveckling ska initieras bör medel avsättas för
detta arbete i kommande års budget.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Administrativ avdelning

2020-09-08

1 (5)
Ärende: KS/2020-0234

Kommunstyrelsen

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

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen att
vidare utreda möjligheter för sanitetsanläggning/toalett vid Dårskilds högar samt
att motionen anses besvarad vad gäller de andra två besöksmålen.
om en översyn och kvalitétssäkring/utveckling ska initieras bör medel avsättas för
detta arbete i kommande års budget.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet i Strömstad har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige i
Strömstad:
Utveckla attraktiviteten hos kulturmiljöer/besöksmål inom Strömstads kommun
med fungerande sanitetsanläggningar.
I första hand rör motionen besöksmålen Krokstrand, Sundsborgs Skansar och
Dårskilds högar.
-

Vid Krokstrand är en torrtoalett redan installerad och situationen således
löst.

-

Vid Svinesund/Sundsborgs skansar pågår en dialog med bland annat
Trafikverket om att anlägga sanitetsfaciliteter och kommunen bör avvakta
Trafikverkets svar. Angående toalettfrågan vid tullstationen så är
ambitionen att Trafikverket ska åta sig att anordna toaletter. En ansökan
om en jubileumsrastplats ska skickas in till Trafikverket. Inför att den
gamla Svinesundsbron fyller 75 år driver Svinesundskommittén
tillsammans med Strömstads kommun, Länsstyrelsen och Haldens
kommune frågan om att utveckla området till ett attraktivt besöksmål.
Utmaningen är att finna finansiering och projektägare. Det är många
parter inblandade och Strömstads kommun står inte som markägare vilket
komplicerar arbetet.

-

Vid Dårskilds högar har kommunen just tagit bort en torrtoalett som inte
sköts på flera år. Där är alternativet således att installera en torrtoalett
som inte kräver underhåll mer än vart tredje till sjätte år. Frågan bör lyftas
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om en plats med enbart ett fåtal besökare behöver ha en
sanitetsanläggning.
Generellt om utvecklingen av besöksmål i Strömstads kommun:
Översyn av kommunens besöksmål
Att som motionen lyfter, utveckla våra besöksmål i kommunen är av stor
vikt – inte minst i dessa coronatider. Det pågår idag olika typer av arbete
beroende på vem som ansvarar för besöksmålet. Både kulturansvarig,
fritidsansvarig, Arbetsmarknadsenheten, turismverksamheten mfl driver
och sköter praktiska frågor kring våra besöksmål. Utmaningen på flertalet
platser är ansvarsförhållandena som gör att vissa platser ibland ”faller
mellan stolarna”.
Ansvaret är ofta uppdelat mellan Länsstyrelsen (som genom AME sköter
cirka tolv fornlämningar i Strömstads kommun), kommunen,
hembygdsföreningar, Ekomuseum Gränsland, markägare, staten, privata
aktörer.
Skall kommunen såsom motionen föreslår genomföra översyn och utöka
kvalitén på våra besöksmål och tillhörande vandringsleder, kulturarv mm
bör medel avsättas för detta.
Skall en satsning göras på att utveckla våra besöksmål i kommunen bör
även förvaltningsövergripande arbetsgrupp initieras då frågan rör både
turismnäringen, vandringsleder, kulturarv och flera delar inom kommunen
är inblandade. I uppstartsarbetet med Strömstad & co är
kvalitetssäkringen av besöksmål en viktig fråga.

Ärendet
Generellt om anläggandet av sanitetsfaciliteter i kommunen
Att vid kommunens besöksmål ha tillgång till sanitetsfaciliteter är viktigt för att
göra våra platser attraktiva för besökare.
Tekniska förvaltningen som är ansvariga för skötsel av våra offentliga toaletter har
dock som riktlinje att försöka avyttra toaletter som inte är direkt kopplade till
kommunal verksamhet.
Kostnad
Anläggandet av nya faciliteter kopplade till vatten och avlopp startar på en
uppskattad kostnad på 500 000 per toalett (enligt gatuchefens uppskattning). Har
man inte tillgång till kommunalt vatten som vid till exempel Dårskilds högar så
krävs andra typer av friluftstoaletter.
Torrtoaletter
I projektet ”Hållbar skärgård” har man anlagt en solpanelsdriven friluftstoalett
finansierad av Västkuststiftelsen. Prisuppgiften var vid tillfället för kontakt inte
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klar men det är möjligt att undersöka vidare. Det finns flera olika typer av
torrtoaletter som inte behöver el (Se mer info i dokumentet ”Vandringsleder
Strömstad”). Några av dem till exempel den ekologiska torrtoaletten behöver inte
underhåll förrän var 3-6 år.
Prisuppgifterna för inköp och installation ligger runt 70 000 kr och mer info
http://www.clivusmultrum.se/toiletcabins.php
Dessa behöver godkännas av kommunen, olika kommuner har olika krav.
Det är även självklart att hyra in portabla sanitära faciliteter som vid till exempel
enskilda evenemang, men skötselavtalet bör ändå göras tydlig och budget
avsättas.
I dialog med kommunens miljö-och hälsoskydd uppger de att toaletter brukar som
regel kräva väldigt mycket städning, dra till sig en hel del avfall och ibland blir det
även boplatser i närheten. På de områden där kommunal VA-anslutning saknas
(Dårskilds högar) gör att man antingen får anlägga ett enskilt avlopp för WC
(relativt dyrt) eller någon form av torrtoalett, ungefär som vid Färingen eller längs
Bohusleden. Det finns även andra aktörer som sköter toaletter i kommunen,
framförallt Västkuststiftelsen som har torrtoaletter på öarna.

Dårskilds högar
Vid Dårskilds högar har det stått ett torrdass som just plockats bort av
kommunen. Anledningen är att ingen har skött faciliteten och den har ansamlat
skräp. Föreningen som en gång driftade är inte aktiv på samma sätt längre och har
inte möjlighet att sköta en toalett.
Dårskilds högar har inget kommunalt VA anslutet utan där skulle en torrtoalett
som inte behöver underhåll mer än vad 3-6:e år i så fall vara ett alternativ.
Frågan bör dock lyftas om en sådan plats med ett så pass begränsat antal
besökare verkligen är i behov av en toalett.

Sundsborgs Skansar
Bakgrund
Situationen vid den gamla tullstationen vid Gamla Svinesundsbron är komplex
med en rad olika inblandade aktörer såsom Trafikverket (äger tullstationen),
privata markägare och kommunen.
Just nu pågår ett arbete att försöka upprusta området inför det att den gamla
bron firar 75 år. Pådrivande är Svinesundskommittén. Strömstads kommun har i
flera omgångar röjt upp i området, nu senast i och med omdragning av
Kuststigen/Bohusleden. Kommunens arbetsmarknadsenhet har också tidigare år
med hjälp av EU-medel röjt upp i vegetation och vid skansarna. Ett enormt arbete
som kräver årliga driftsmedel då området bara på något år växer igen. Kultur- och
fritids tjänstemän har initierat uppstädning av kulturstigen som en del av
upprustningsarbetet.
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Angående toalettfrågan vid tullstationen så är ambitionen att Trafikverket ska åta
sig att anordna toaletter. En ansökan om en jubileumsrastplats ska skickas in till
Trafikverket.

Krokstrand
Vid Krokstrands badplats är toalettsituationen löst då Idefjordens IS på uppdrag av
Strömstads kommun fritid sköter toaletten.
För mer specifik information om exakt förfarande och exakta prisuppgifter för VAkopplade sanitetsfaciliteter så bör tekniska förvaltningen rådfrågas.

Perspektiv
Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Attraktiva, tillgängliga besöksmål är av stor vikt för besökande och boende med
barn. Att få ta del av friluftsliv och kultur är en del av alla barns rättigheter enligt
barnkonventionen.
Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Som situationen ser ut idag finns inget samlat grepp eller budget för att arbeta
med översyn eller utveckling av våra besöksmål.
Juridiskt perspektiv
Ur ett juridiskt perspektiv uppstår ibland frågor rörande ansvarsbiten då även om
besöksmålet ligger inom kommunen (till exempel Alaska, Svinesund mfl) så är det
inte kommunen som står som ansvarig på pappret. Ansvarsförhållandena bör
redas i separat för varje unik plats för att skapa samarbeten.
Folkhälsoperspektiv
Frilufts- och kulturupplevelser skapar ett mervärde hos människor och är väldigt
viktiga för den allmänna folkhälsan. Att som motionen föreslår ha tillgång till
sanitetsfaciliteter är på vissa attraktiva besöksmål en självklarhet.
Miljöperspektiv
Ett samlat grepp och översyn av besöksmålen och deras sanitetsfaciliteter är ett
viktigt arbete för att undvika nedskräpning och allmän förstörelse vid besöksmål.

Beslutsunderlag

Motion från Centerpartiet KS2020-0234
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 20200908
Vandringsleder Strömstad.pdf
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Tove Meyer

kulturansvarig
0526- 192 35
tove.meyer@stromstad.se

Beslutet skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.

Mats Brocker

kommundirektör
Klicka eller tryck här för att ange text.
mats.brocker@stromstad.se

Ärende: KS/2020-0234
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-13

KS/2020-0234

KSau § 131

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att uppdra åt kommundirektören att bereda ärendet och sammanställa ett
yttrande senast 2020-11-13.

Sammanfattning av ärendet

Tore Lomgård, Centerpartiet, har inkommit med en motion om att utveckla
attraktiviteten hos kulturmiljöer/besöksmål inom Strömstads kommun med
fungerande sanitetsanläggningar.
Strömstad kommun har ett större antal kulturmiljöer / besöksmål som under mer
än femton års tid har utvecklats och marknadsförs i samverkan med och genom
avtal med föreningen 0komuseum Grenseland/Ekomuseum Gränsland.
I Vision 2030 är ett av målen; - 2030 är Strömstad en mötesplats för natur- och
kulturupplevelser. Natur- och kulturarvet är vårt signum och grunden för vår
attraktivitet.
Kulturmiljöerna/besöksmålet är av varierande art och har varierande besökstryck
och varierande behov av service till besökande. Flera av
kulturmiljöerna/besöksmålet har stort behov av besökandeservice i form av
sanitetsanläggning. Utan sådan blir det en negativ miljöbelastning för
omgivningen/närboende. I avtalet med föreningen 0komuseum
Grenseland/Ekomuseum Gränsland har Strömstads Kommun åtagit sig att hålla
kulturmiljöerna/besöksmålen i attraktivt och besöksvänligt skick. Några av de
kulturmiljöer/besöksmål som har stort behov av fungerande sanitetsanläggning är
Dårskilds Högar, Sundsborg skansar och Krokstrand. I Krokstrand sammanfaller
behovet med behov kopplat till badplatsen vid ldefjorden.
Med hänvisning till ovanstående föreslår han kommunfullmäktige besluta
att Strömstads kommun inför sommaren 2020 tar ett första steg i att utveckla
attraktiviteten och besöksvänligheten för kulturmiljöerna/besöksmålen, som i
samverkan med föreningen 0komuseum Grenseland/Ekomuseum Gränsland
utvecklats inom Strömstads kommun, genom att förse Dårskilds Högar, Sundsborg
skansar och Krokstrand med fungerande sanitetsanläggning/sanitetslösningar.
att det genomförs en översyn av kommunens olika besöksmål runt om i hela
kommunen för att långsiktigt säkra dem som attraktiva besöksmål.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-13

Beslutsunderlag

Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-23 § 37

Beslutet skickas till

Kommundirektör Mats Brocker
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2020-0233, KS/2020-0140, KS/2020-0211
KS/2020-0234, KS/2020-0240, KS/2020-0241

KF § 37

Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut

1. att remittera motion 1 till kommunfullmäktiges presidium för beredning
2. att remittera motion 2-6 till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om att som en del av att uppmärksamma 100 år av demokrati, förlägga
kommunfullmäktigesammanträden till olika kommundelar från Anna-Lena
Carlsson, Centerpartiet, KS/2020-0233
2. Motion om att utreda möjligheten för Strömstadsbyggen att bygga
ägarlägenheter från Anders Ekström, Kristdemokraterna, KS/2020-0140
3. Motion om effektivare utnyttjande av lastzonerna och parkeringsplatserna i
centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet, KS/2020-0211
4. Motion om att utveckla attraktiviteten hos kulturmiljöer/besöksmål inom
Strömstads kommun med fungerande sanitetsanläggningar från Tore Lomgård,
Centerpartiet, KS/2020-0234
5. Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstad som
omfattas av gymnasielagen från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, KS/20200240
6. Motion om att utvärdera och systematisera integrationsarbetet i Strömstad
från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, KS/2020-0241

Beslutsunderlag
Motionerna

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. att remittera motion 1 till kommunfullmäktiges presidium för beredning
2. att remittera motion 2-6 till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktiges presidie
Kommunstyrelse
Diarie

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-09-30

KS/2019-0278

KS § 143

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

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att bifalla punkterna 1-2 i motionen genom att minska antalet och andelen
plastpåsar samt undersöka om det inom ramen för befintligt upphandlingsavtal
finns miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar
att Strömstads kommun vid nästa upphandling av avfallspåsar ställer krav på ett
miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar

11
ärende

att avslå punkt 3 i motionen med hänvisning till den beräkning som Barn- och
utbildningsförvaltningen redovisar.
att en årlig uppföljning enligt miljökriterier görs.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige
1. att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att
minska användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal
förvaltning
2. att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med
miljövänligt alternativ
3. att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera
Strömstads Lokalvård
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-25 att remittera motionen till Tekniska
nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.
Tekniska nämnden beslutade 2019-12-09 att föreslå kommunfullmäktige
att avslå punkt 1 i motionen då påsen är nödvändig för det ändamålet som ska
uppfyllas.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-28 att föreslå
kommunfullmäktige
1. att bifalla punkterna 1-2 i motionen
2. att avslå punkt 3 i motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13
att uppdra åt kommundirektören att sammanställa remissvaren och lägga fram ett
förslag i tjänsteskrivelse

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-09-30

Sammanställning av remissvar
Motivering till beslut i Tekniska nämnden:
Påsen samlar och håller ihop skräpet och förhindrar spill och spridning. Samtliga
sopkärl, ca 300 stycken, är konstruerade för plastpåsar och kan inte tömmas
utan.
Tekniska förvaltningen ansvarar för allmän renhållning vilket bland annat
innefattar tömning av sopkärl på kommunens allmänna platser och på
kommunens offentliga toaletter.
Den påse som är upphandlad är en miljövänlig produkt. Avtalet sträcker sig fram
till 2022-05-01
Städverksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen använder sig idag av
en miljövänlig städmetod, samtidigt har verksamheten påbörjat arbete med att se
över alternativ till plastpåsar i papperskorgarna.
En miljöcertifiering av städverksamheten skulle uppskattningsvis kosta ca 100 000
kr, därefter en årlig kostnad på 13 500 kr. Till detta ska läggas lönekostnad för
utbildning av samtlig personal i städverksamheten på cirka 145 000 kr.
Totalt 258 500 kronor.
Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att städverksamheten i
dagsläget inte har möjlighet att prioritera ca 260 000 kr till en miljöcertifiering.
Dessutom är enligt förvaltningen städmetod miljövänlig.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 § 230
Tjänsteskrivelse 2020-08-24
Remissvar från Barn- och utbildningsnämnden BUN § 3 2020-01-28
Remissvar från Tekniska nämnden TN 2019-12-09 § 96
Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska användandet av plastpåsar
inom kommunens verksamheter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla punkterna 1-2 i motionen genom att minska antalet och andelen
plastpåsar samt undersöka om det inom ramen för befintligt upphandlingsavtal
finns miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar
att Strömstads kommun vid nästa upphandling av avfallspåsar ställer krav på ett
miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar
att avslå punkt 3 i motionen med hänvisning till den beräkning som Barn- och
utbildningsförvaltningen redovisar.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande av Lars Tysklind (L) och Marielle
Alvdal (FI) på en extra att-sats; att en årlig uppföljning enligt miljökriterier görs.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-09-30

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag och finner att så sker.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Åsa Torstenssons
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

KS/2019-0278

KSau § 230

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla punkterna 1-2 i motionen genom att minska antalet och andelen
plastpåsar samt undersöka om det inom ramen för befintligt upphandlingsavtal
finns miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar
att Strömstads kommun vid nästa upphandling av avfallspåsar ställer krav på ett
miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar
att avslå punkt 3 i motionen med hänvisning till den beräkning som Barn- och
utbildningsförvaltningen redovisar.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige
1. att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att
minska användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal
förvaltning
2. att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med
miljövänligt alternativ
3. att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera
Strömstads Lokalvård
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-25 att remittera motionen till Tekniska
nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.
Tekniska nämnden beslutade 2019-12-09 att föreslå kommunfullmäktige
att avslå punkt 1 i motionen då påsen är nödvändig för det ändamålet som ska
uppfyllas.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-28 att föreslå
kommunfullmäktige
1. att bifalla punkterna 1-2 i motionen
2. att avslå punkt 3 i motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13
att uppdra åt kommundirektören att sammanställa remissvaren och lägga fram ett
förslag i tjänsteskrivelse

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

Sammanställning av remissvar
Motivering till beslut i Tekniska nämnden:
Påsen samlar och håller ihop skräpet och förhindrar spill och spridning. Samtliga
sopkärl, ca 300 stycken, är konstruerade för plastpåsar och kan inte tömmas
utan.
Tekniska förvaltningen ansvarar för allmän renhållning vilket bland annat
innefattar tömning av sopkärl på kommunens allmänna platser och på
kommunens offentliga toaletter.
Den påse som är upphandlad är en miljövänlig produkt. Avtalet sträcker sig fram
till 2022-05-01
Städverksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen använder sig idag av
en miljövänlig städmetod, samtidigt har verksamheten påbörjat arbete med att se
över alternativ till plastpåsar i papperskorgarna.
En miljöcertifiering av städverksamheten skulle uppskattningsvis kosta ca 100 000
kr, därefter en årlig kostnad på 13 500 kr. Till detta ska läggas lönekostnad för
utbildning av samtlig personal i städverksamheten på cirka 145 000 kr.
Totalt 258 500 kronor.
Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att städverksamheten i
dagsläget inte har möjlighet att prioritera ca 260 000 kr till en miljöcertifiering.
Dessutom är enligt förvaltningen städmetod miljövänlig.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-08-24
Remissvar från Barn- och utbildningsnämnden BUN § 3 2020-01-28
Remissvar från Tekniska nämnden TN 2019-12-09 § 96
Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska användandet av plastpåsar
inom kommunens verksamheter

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla punkterna 1-2 i motionen genom att minska antalet och andelen
plastpåsar samt undersöka om det inom ramen för befintligt upphandlingsavtal
finns miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar
att Strömstads kommun vid nästa upphandling av avfallspåsar ställer krav på ett
miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar
att avslå punkt 3 i motionen med hänvisning till den beräkning som Barn- och
utbildningsförvaltningen redovisar.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Administrativ avdelning

2020-08-24
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Ärende: KS/2019-0278

Kommunstyrelsen

Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska
användandet av plastpåsar inom kommunens verksamheter
från Centerpartiet
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen besluta
att bifalla punkterna 1-2 i motionen genom att minska antalet och andelen
plastpåsar samt undersöka om det inom ramen för befintligt upphandlingsavtal
finns miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar
att Strömstads kommun vid nästa upphandling av avfallspåsar ställer krav på ett
miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar
att avslå punkt 3 i motionen med hänvisning till den beräkning som Barn- och
utbildningsförvaltningen redovisar

Sammanfattning av ärendet

Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige
1. att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att
minska användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal
förvaltning
2. att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med
miljövänligt alternativ
3. att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera
Strömstads Lokalvård
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-25 att remittera motionen till Tekniska
nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.
Tekniska nämnden beslutade 2019-12-09 att föreslå kommunfullmäktige
att avslå punkt 1 i motionen då påsen är nödvändig för det ändamålet som ska
uppfyllas.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-28 att föreslå
kommunfullmäktige
1. att bifalla punkterna 1-2 i motionen
2. att avslå punkt 3 i motionen

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

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

Telefon: 0526-196 78

Bankgiro: 5492-8379
Org.nr: 212000-1405
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13
att uppdra åt kommundirektören att sammanställa remissvaren och lägga fram ett
förslag i tjänsteskrivelse

Ärendet

Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige
1. att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att
minska användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal
förvaltning
2. att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med
miljövänligt alternativ
3. att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera
Strömstads Lokalvård
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-25 att remittera motionen till Tekniska
nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.
Tekniska nämnden beslutade 2019-12-09 att föreslå kommunfullmäktige
att avslå punkt 1 i motionen då påsen är nödvändig för det ändamålet som ska
uppfyllas.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-28 att föreslå
kommunfullmäktige
1. att bifalla punkterna 1-2 i motionen
2. att avslå punkt 3 i motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13
att uppdra åt kommundirektören att sammanställa remissvaren och lägga fram ett
förslag i tjänsteskrivelse
Sammanställning av remissvar
Motivering till beslut i Tekniska nämnden:
Påsen samlar och håller ihop skräpet och förhindrar spill och spridning. Samtliga
sopkärl, ca 300 stycken, är konstruerade för plastpåsar och kan inte tömmas utan.
Tekniska förvaltningen ansvarar för allmän renhållning vilket bland annat
innefattar tömning av sopkärl på kommunens allmänna platser och på
kommunens offentliga toaletter.
Den påse som är upphandlad är en miljövänlig produkt. Avtalet sträcker sig fram
till 2022-05-01
Städverksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen använder sig idag av
en miljövänlig städmetod, samtidigt har verksamheten påbörjat arbete med att se
över alternativ till plastpåsar i papperskorgarna.
En miljöcertifiering av städverksamheten skulle uppskattningsvis kosta ca 100 000
kr, därefter en årlig kostnad på 13 500 kr. Till detta ska läggas lönekostnad för
utbildning av samtlig personal i städverksamheten på cirka 145 000 kr.
Totalt 258 500 kronor.
Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att städverksamheten i
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Ärende: KS/2019-0278

dagsläget inte har möjlighet att prioritera ca 260 000 kr till en miljöcertifiering.
Dessutom är enligt förvaltningen städmetod miljövänlig.

Perspektiv
Ekonomiskt perspektiv
En miljöcertifiering av städverksamheten skulle, enligt beräkning av barn- och
utbildningsförvaltningen, uppskattningsvis kosta ca 100 000 kr, därefter en årlig
kostnad på 13 500 kr. Till detta ska läggas lönekostnad för utbildning av samtlig
personal i städverksamheten på cirka 145 000 kr.
Totalt 258 500 kronor.
Folkhälsoperspektiv och Barnrättsperspektiv
Enligt en studie från WWF är det fortfarande osäkert hur och om mikroplaster
påverkar människors hälsa. När det gäller direkta hälsoeffekter av mikroplast finns
studier som visar på lätta luftvägsinflammationer som en följd av partiklarna.
Plastpartiklar kan föra med sig föroreningar från luften, och även innehålla
kemikalier som är hälsovådliga. Inom det här området behövs mycket mer
forskning innan man kan säga något med säkerhet. No Plastic in Nature: Assessing
Plastic Ingestion from Nature to People har tagits fram av University of Newcastle,
Australien på uppdrag av WWF
Juridiskt perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån
dessa perspektiv.
Miljöperspektiv
Strömstads kommun har som övergripande mål att år 2030 vara fossiloberoende.
Att byta ut plastpåsar mot ett miljövänligt och förnybart alternativ är ett steg mot
en fossiloberoende kommun. Strömstads kommun arbetar för att nå målen i
agenda 2030. Kommuner är stora konsumenter och upphandlar varje år för stora
belopp. Genom att skärpa kraven i upphandling kan kommunen skapa utveckling
av såväl sin egen som leverantörers verksamhet i en hållbar riktning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-08-24
Remissvar från Barn- och utbildningsnämnden BUN § 3 2020-01-28
Remissvar från Tekniska nämnden TN 2019-12-09 § 96
Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska användandet av plastpåsar
inom kommunens verksamheter
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Terése Lomgård

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Mats Brocker

kommundirektör
0526- 190 10
mats.brocker@stromstad.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-13

KS/2019-0278

KSau § 135

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att uppdra åt kommundirektören att sammanställa remissvaren och lägga fram ett
förslag i tjänsteskrivelse.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige
att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att minska
användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal förvaltning
att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med miljövänligt
alternativ
att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera Strömstads
Lokalvård.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-25 att remittera motionen till Tekniska
nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.
Tekniska nämnden beslutade 2019-12-09 att förslå kommunfullmäktige
att avslå punkt 1 i motion då påsen är nödvändig för det ändamålet som ska
uppfyllas.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-28 att förslå
kommunfullmäktige
1. att bifalla punkterna 1-2 i motionen
2. att avslå punkt 3 i motionen.

Beslutsunderlag

Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 126
Tjänsteskrivelse 2019-11-13 av gatuchef Conny Hansson
Tekniska nämndens beslut 2019-012-09 § 96
Tjänsteskrivelse 2020-01-09 av verksamhetschef Agneta Kullberg
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-01-28 § 3

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-28

BUN/2019-0150

BUN § 3

Remiss 2019 - Motion om att miljöcertifiera
lokalvården och minska användandet av
plastpåsar inom kommunens verksamheter (C)

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionens punkt ett (1) och punkt
två (2)
2. att föreslå kommunfullmäktige avslå motionens punkt tre (3)

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet i Strömstad har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
angående miljöcertifiering av städverksamheten och minskat användande av
plastpåsar i papperskorgar.
Städverksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen använder sig idag
av en miljövänlig städmetod, samtidigt har verksamheten påbörjat arbete
med att se över alternativ till plastpåsar i papperskorgarna.
En certifiering skulle uppskattningsvis kosta cirka 100 000 kr, därefter en årlig
kostnad på 13 500 kronor. Till detta ska lägga lönekostnad för utbildning av
samtlig personal i städverksamheten på cirka 145 000 kr. Totalt 258 500
kronor.
Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att städ-verksamheten i
dagsläget inte har möjlighet att prioritera cirka 260 000 kronor till en
miljöcertifiering. Dessutom är befintlig städmetod miljövänlig.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-09 signerad av verksamhetschef Agneta
Kullberg.

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionens punkt ett (1) och punkt
två (2)
2. att föreslå kommunfullmäktige avslå motionens punkt tre (3)
Yrkande
Hans-Inge Sältenberg föreslår att tredje att-satsens förslag om en plan för
miljöcertifiering av städverksamheten i Strömstads kommunen beaktas i det
fortsatta arbetet med agenda 2030.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-190 00
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-28

Alexander Weinehall yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut gällande motionens
punkt 1 och 2 antas och finner att så sker.
Ordförande ställer Hans-Inge Sältenbergs (C) yrkande angående motionens
punkt 3 mot arbetsutskottets förslag till beslut gällande motionens punkt 3
och finner bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstning
Omröstning begärs av Hans-Inge Sältenberg (C) och genomförs.
Den som röstar för arbetsutskottets förslag säger JA
Den som röstar till förmån för yrkandet säger NEJ.
Ledamot
Lena Martinsson (S)
Rolf Pettersson (S)
Marie Goksöyr (M)
Stellan Nilsson (V)
Alexander Weinehall (KD)
Fredrik Eriksson (SD)
Sandra Andersson (L)
Emmelie Stackegård Hansen (M)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Summa

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
7 st

NEJ

NEJ
NEJ
2 st

Ordförande noterar att omröstningen utfallit med 7 ja-röster och 2 nej-röster
och finner bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Reservation

Hans-Inge Sältenberg (C) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Protokollsanteckning

Ordförande frågar om nämnden godkänner protokollsanteckning från Linda
Nordin (FI) och finner att man bifaller protokollsanteckningen.
Linda Nordin (FI) vill föra till protokollet att FI ställer sig bakom Hans-Inge
Sältenbergs (C) yrkande.

Beslutet skickas till
BUN diarie, KS diarie

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-190 00
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2019-12-09

TN/2019-0295

TN § 96

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

Tekniska nämndens beslut

att föreslå kommunstyrelsen besluta
att avslå motionen som avser delen om att Strömstads kommun ökar
miljöambitionerna i kommunen genom att minska användandet av plastpåsar i
papperskorgar inom kommunal verksamhet, då påsen är nödvändig för det
ändamålet som ska uppfyllas.

Beslutsmotivering

Påsen samlar och håller ihop skräpet och förhindrar spill och spridning. Samtliga
sopkärl, ca 300 stycken, är konstruerade för plastpåsar och kan inte tömmas utan.
Tekniska förvaltningen ansvarar för allmän renhållning vilket bland annat
innefattar tömning av sopkärl på kommunens allmänna platser och på
kommunens offentliga toaletter.
Den påse som är upphandlad är en miljövänlig produkt. Avtalet sträcker sig fram
till 2022-05-01.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige
att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att minska
användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal förvaltning
att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med miljövänligt
alternativ
att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera Strömstads
Lokalvård.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska
användandet av plastpåsar inom kommunens verksamheter, 2019-11-13,
Conny Hansson, gatuchef
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 126
Motion 2019-04-08

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att avslå motionen som avser delen om att Strömstads kommun ökar
miljöambitionerna i kommunen genom att minska användandet av plastpåsar i

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 60
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2019-12-09

papperskorgar inom kommunal verksamhet, då påsen är nödvändig för det
ändamålet som ska uppfyllas.

Förslag till beslut under sammanträdet

Andras Nikkinen (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts förslag och
Andreas Nikkinens yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet
med tekniska nämndens arbetsutskotts förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 60
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0278

KF § 126

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

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera motionen till Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige
att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att minska
användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal förvaltning
att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med miljövänligt
alternativ
att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera Strömstads
Lokalvård.

Beslutsunderlag

Motion 2019-04-08

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att remittera motionen till Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Motionsställarna
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

