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 KS/2021-0116 

KS § 96 Ändring av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 
att ta ur ärende 10, Svar på - Motion om integrerad verksamhet för barn och 
dementa äldre och lägga till initiativärendet gällande att skapa kommunal 
beredskap för flyktingar och utsatta från kriget i Afghanistan och 
informationsärendet om Filjestadsfastigheten. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden förslår att ärende 10, Svar på - Motion om integrerad verksamhet för 
barn och dementa äldre, utgår då ärendet inte är färdigberett.  

Marielle Alvdal (FI) yrkar på att få lägga till ett initiativärende gällande att skapa 
kommunal beredskap för flyktingar och utsatta från kriget i Afghanistan. 

Åsa Torstensson (C) yrkar på att få information om Filjestadsfastigheten. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att ta ut ärende 10, lägga 
till Marielle Alvdals initiativärende samt lägga till ett informationsärende om 
Filjestadsfastigheten på begäran av Åsa Torstensson, och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0169 

KS § 97 Information från räddningstjänsten 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningschef Christer Nilsson informerar om samverkan gällande ett gemensamt 
räddningsledningssystem i Västra Räddningsregion. Den övergripande ledningen 
för att bedriva kommunal räddningstjänst ska vid samverkan mellan kommuner 
vara gemensam i syfte att uppnå så god effekt som möjligt vid olyckor i hela 
området som ingår i samverkan. Räddningstjänsterna i Västra Götalands 
Regionen etablerar ett samarbete med en övergripande ledning med 
gemensam styrning av samtliga ingående parters utryckningsverksamhet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0399 

KS § 98 Remiss avseende handlingsprogram enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsens beslut 
att ställa sig bakom förslaget till handlingsprogram. 

Sammanfattning av ärendet 
Handlingsprogrammet beskriver Strömstads kommuns arbete inom området 
skydd mot olyckor. Det omfattar så väl kommunens förebyggande arbete som den 
skadeavhjälpande verksamheten inom kommunens geografiska område. 

En särskild riskanalys för de risker som bedöms kunna leda till räddningsinsats 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor finns med som bilaga.  

Den genomförda riskanalysen bedöms väl fylla sitt syfte och tar upp de idag kända 
riskerna. Handlingsprogrammet beskriver kommunens och våra 
samverkansparters förmåga och visar kommunens ambitionsnivå för såväl det 
förebyggande arbetet som det skadehanterande. 

Jag föreslår därför Kommunstyrelsen inga tillägg eller justeringar i sitt remissvar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Handlingsprogram enligt lag (2003:778 om skydd mot olyckor för 
Strömstads kommun. 
Tjänsteskrivelse 2021-08-10 av säkerhetssamordnare Peter Birgersson Dafteryd 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2021-08-18 § 141 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ställa sig bakom förslaget till handlingsprogram. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen; mbn@stromstad.se 
Diariet  
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 KS/2021-0169 

KS § 99 Information om utbildning i marina frågor 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Leon Eriksson, Svinesundskommittén, informerar om en utbildning i marina 
näringar. Han kommer skicka ut ett förslag på upplägg som kommunstyrelsen får 
tycka till om innan kallelsen skickas ut. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0556 

KS § 100 Information - status utvecklingsarena 
Strömstad  

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsansvarige Richard Holm informerar om status Näringsliv och 
Utvecklingsarena Strömstad. Han redogör för: 

• Gränsregion – möjligheter och risker 
• Vår vision och vårt målfokus 
• Hur ta sig an krisen: samordning och samverkan 
• Flernivåsamverkan är viktigt 
• Omställningspåverkan på flera plan 
• Kraftsamling mot framtidens utvecklingsnod   
• Byte av namn till Utvecklingsarena Strömstad 
• Genomfört under vår-sommar 2021 
• Partnersamverkan 
• Arbetsförmedlingen sammanställning enligt deras sätt - juni 2021 och juni 

2020 
• Status: Näringslivet i Strömstad 
• Några kommentarer – återkoppling till VG-region 
• Sommarutställningen på Skagerrack, 933 besökare totalt  

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0365 

KS § 101 Extra fritidsgårdsverksamhet Skee 

Kommunstyrelsens beslut 
1. att fritidsverksamhet i Skee startas som försök under hösten till och med 
december 2021 

2. att budgetkostnaden motsvarande ca 250 tkr finansieras via omprioriteringar 
inom Kommunstyrelsens budgetram för 2021.   

Sammanfattning av ärendet 
Den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Strömstad har aktiviteter på flera 
platser i kommunen. Grundtanken är att fritidsverksamheten inte ska vara 
platsbunden, utan ska kunna vara flexibel och uppstå på olika platser, på olika 
tider, utifrån behov och i dialog med våra barn och unga. Idag finns verksamhet 
med aktiviteter på kulturhuset, på Strömstierna, musik på gymnasiet och mek 
med bilar i lokaler på Prästängen. Fritidsverksamheten samarbetar med det lokala 
fritids/kultur- och sportföreningar. Tillsammans har man tagit fram ett 
gemensamt värdegrundsmaterial under parollen ”strömstadsandan”.  

I Skee finns det flertalet föreningsverksamheter, men det finns inte någon 
kommunal fritidsverksamhet på plats. Fritidsverksamheten och skolan ser 
behovet att knyta ihop elever skoltid och fritidsaktiviteter för att tillsammans 
jobba för samma värdegrund och därigenom skapa en trygg miljö. Som ett led i ett 
arbete med riktade åtgärder för att stötta barn och elever till att må bra på 
fritiden, så har fritidsverksamheten tagit fram ett förslag på hur man under hösten 
2021 kan tillskapa en fritidsverksamhet i Skee.  

Detta skulle medföra en personal- och lokalkostnad på 54 400 kr/månad 
(personalkostnader 37 tkr/månad, lokalkostnader 17,8 tkr/månad), vilket 
motsvarar 244 800 kr från augusti-december 2021. 

Fritidschefen har varit i kontakt med Strömstadslokaler angående lokalfrågan. I 
hyreskostnaden ingår inte några eventuella åtgärder i lokalen, vilket kan bli 
aktuellt att genomföra innan verksamheten är på plats.  

Fritidsverksamheten har inte utrymme i sin budget för ovanstående nya 
aktiviteter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse fritidschef 2021-06-21 
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2021-07-06 § 48 
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Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 
1. att fritidsverksamhet i Skee startas som försök under hösten till och med 
december 2021 

2. att budgetkostnaden motsvarande ca 250 tkr skjuts till fritids budget under 
2021.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S), med instämmande från Kerstin Karlsson (L), Marielle Alvdal (FI), 
Åsa Torstensson (C), Mattias Gustafsson (SD), Mats Granberg (S), Rose-Marie 
Fagerberg (KD), Jörgen Molin (M) och Bengt Bivrin (MP), yrkar bifall till kultur- och 
fritidsutskottets förslag men med ändring av andra att-satsen till: att 
budgetkostnaden motsvarande ca 250 tkr finansieras via omprioriteringar inom 
Kommunstyrelsens budgetram för 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Kent Hanssons 
förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kent Hanssons förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Diariet  
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 KS/2021-0189 

KS § 102 Budget 2022 - förslag till nämndsramar 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att preliminära ramar för nämnderna bestäms utifrån oförändrad ram och att 
Barn- och Utbildningsnämnden får ett ramtillskott på 4 mnkr. samt att 
Socialnämnden får ett ramtillskott på 5 mnkr. Därutöver reserveras 3 mnkr i 
finansförvaltningen för eventuellt oförutsedda behov under 2022. Nämnderna får 
kompensation för löne-/ arvodesökning och hyresökning. 

Föreslagna ramar: 

 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Bengt Bivrin (MP) deltar inte i beslutet. 

Åsa Torstensson (C) reserverar sig mot beslutet, se bilaga. 

Protokollsanteckning 
Lars Tysklind (L) och Jörgen Molin (M) begär och beviljas protokollsanteckning: 

Vi ställer oss bakom liggande förslag till preliminära driftsramar.  

Det innebär inte att vi tagit ställning till de förslag på prioriteringar som 
presenterats under budgetdialogen. Vi anser vidare att ekonomiska åtaganden 
och dess konsekvenser ska redovisas i ett koncernperspektiv.: 

Mattias Gustafsson (SD) begär och beviljas protokollsanteckning: 
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Vi ställer oss bakom liggande förslag till preliminära driftsramar. Det innebär inte 
att vi tagit ställning till de förslag på prioriteringar som presenterats under 
budgetdialogen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens budgetprocess inleddes i mars när budgetberedningen fattade beslut 
om planeringsförutsättningar för budget 2022. Förvaltningar och nämnder har 
utifrån givna planeringsförutsättningar vid budgetdialogen beskrivit hur 
verksamhetens behov ser ut för kommande år, vilket har utgjort grund för 
budgetberedningens förslag till driftsramar för år 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-12 
Budgetberedningens protokoll 2021-08-11 § 7 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att preliminära ramar för nämnderna bestäms utifrån oförändrad ram och att 
Barn- och Utbildningsnämnden får ett ramtillskott på 4 mnkr. samt att 
Socialnämnden får ett ramtillskott på 5 mnkr. Därutöver reserveras 3 mnkr i 
finansförvaltningen för eventuellt oförutsedda behov under 2022. Nämnderna får 
kompensation för löne-/ arvodesökning och hyresökning. 

Föreslagna ramar: 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar på återremiss då hon anser att Centerpartiet inte fått 
tillräcklig med underlag. 

Kent Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men enligt den nya 
ekonomiska uppställningen som presenterats idag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

(tkr)

Budget 2021 
exkl. kap.- 

kostn.

Uppr. 
arvoden, 

hyror, sänkt 
PO

Om-
disponeringar

Tillfälliga 
satsningar

Prel ram 2022 
exkl kap.-

kostn. 
Kommunstyrelsen -79 527 -87 -1 000 -80 615
Socialnämnden -268 669 356 -5 000 -273 313
Barn- och utbildningsnämnden -370 839 308 -4 000 -374 531
Tekniska nämnden skattefinansierad -27 990 21 -27 969
Miljö- och byggnämnden -31 025 32 -30 993

0
Summa: -778 051 631 -9 000 -1 000 -787 420

Finansförvaltningen -3 000 -30 449
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Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag men enligt den nya ramen som presenterats idag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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Bilaga 
 
 

Centerpartiet yrkade på återremiss av förslag till preliminära budgetramar i syfte 
att kommunstyrelsen skulle erhålla mer utförliga handlingar som underlag som 
tex redogör för den justering som budgetberedningen gjort vid senaste mötet 
avseende ramar för SN o BUN .Centerpartiet tar inte ställning till den preliminära 
driftbudget som presenterats eller de förslag till prioriteringar som tidigare 
presenterats utan avser att återkomma med budgetförslag. 

Åsa Torstensson 
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 KS/2021-0344 

KS § 103 Omdisponering av investeringsmedel till 
Microsoft 365 

Kommunstyrelsens beslut 
att omfördela 500 tkr till projektet Microsoft 365 från kommunstyrelsens 
investeringsmedel avsatta till utveckling av kommunens META-katalog. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen implementerar Microsoft 365 i hela organisationen under 2021 för att 
ersätta gamla Office-system för att kunna arbeta på ett modernt och effektivt 
sätt. För att dra nytta av de fördelar som ett digitalt arbetssätt innebär och för att 
upprätthålla tillräcklig säkerhet i vår systemstruktur krävs det därför också 
uppdatering av hårdvara och integrationer. Denna kostnad var svår att förutse 
och planera innan projektet drog igång.  

Igångsättande av META-katalogprojektet i år kommer inte att belasta 
investeringsbudgeten redan innevarande år och därför ber 
Kommunledningsförvaltningen om att omdisponera 500 tkr av IT-enhetens 
investeringsmedel som idag finns avsatta 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomi- och IT-chef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-23 § 131 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att omfördela 500 tkr till projektet Microsoft 365 från kommunstyrelsens 
investeringsmedel avsatta till utveckling av kommunens META-katalog. 

Beslutet skickas till 
Diana Johansson 
Anette Knutsson 
Carina Dalenius 
Carsten Sörlie 
Diariet  
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 KS/2021-0086 

KS § 104 Svar på - Motion om koldioxidbudget från 
Feministiskt Initiativ 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit gällande koldioxidbudget. Motionären vill att Strömstads 
kommun skapar ett arbetssätt för årlig utsläppsminskning i form av en 
koldioxidbudget och att detta arbetssätt är på plats senast två år efter motionens 
antagande. 

Frågan finns även i ärendet om Kommunernas klimatlöften (dnr KS/2020-04-01) 
som ska beslutas innan december 2021. Här föreslås av Klimat 2030, till regionens 
samtliga kommuner, 20 stycken olika löften. Ett av dem är ”Vi har en 
koldioxidbudget”. Det innebär i det förslaget att kommunen har en politiskt 
antagen koldioxidbudget och arbetar för en årlig utsläppsminskning i linje med 
vad koldioxidbudgeten visar behövs för att nå Parisavtalet. Alternativt har ett 
politiskt beslut att arbeta för en årlig utsläppsminskning med hänvisning till Västra 
Götalandsregionens koldioxidbudget. 

Beslutsunderlag 
Motion från Feministiskt Initiativ 
Tjänsteskrivelse 2021-08-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-18 § 137 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Tysklind (L), Bengt Bivrin (MP), Marielle Alvdal (FI), Åsa Torstensson (C) och 
Kent Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0400 

KS § 105 Remissvar av Förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning om ändring av 
förordning (EU) 2018/842 om 
medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 

Kommunstyrelsens beslut 
att Strömstads kommun inget har att invända eller kommentera gällande 
förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har tillsammans med flera andra svenska kommuner, 
myndigheter och organisationer blivit ombedda att yttra sig över förslaget. Detta 
förslag är ett utförligt dokument som innehåller förslag på hur LULUCF, vilket är 
en förkortning för sektorerna land-, skog- och jordbrukssektorerna, ska arbeta för 
att minska sina klimatstörande utsläpp. 

Kunskap att se frågorna i ett det perspektiv som EU jobbar utifrån finns inte inom 
Strömstads kommun. Innehållet tyder inte uppenbart på några negativa 
konsekvenser för Strömstads kommun. Bedömningen är att kommunen väljer att 
lämna ett yttrande där inga invändningar eller kommentarer uttrycks. 

Beslutsunderlag 
Remiss från Miljödepartementet 
Tjänsteskrivelse 2021-08-09 av miljöstrateg Maria Aronsson 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-18 § 138 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att Strömstads kommun inget har att invända eller kommentera gällande 
förslaget. 

Beslutet skickas till 
Regeringskansliet; m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia 
till frida.sund.falkevik@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2021/01390 
Diariet  
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 KS/2021-0389 

KS § 106 Genomförande av länsbaserade studiecirklar 
utifrån SMHI:s verktyg Lathund för 
klimatanpassning, i syfte att stärka arbetet 
med klimatanpassning i kommunerna 

Kommunstyrelsens beslut 
att Strömstads kommun anmäler intresse för att delta i länsbaserad studiecirkel 
utifrån SMHI:s verktyg Lathund för klimatanpassning, i syfte att stärka arbetet 
med klimatanpassning i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 
SMHI erbjuder möjlighet för ca 5-10 kommuner som är i ett tidigt skede av sitt 
klimatanpassningsarbete att delta i en studiecirkel baserat på SMHIs Lathund för 
klimatanpassning. Länsstyrelsen ansvarar för att ansöka om en studiecirkel för 
länet.  

Syfte 
Syftet med studiecirkeln är att ge deltagande kommuner god förståelse för hur 
SMHIs Lathund för klimatanpassning kan användas för att underlätta och 
strukturera klimatanpassningsarbetet i kommunen och ta fram en handlingsplan 
för klimatanpassning. Det är även önskvärt att medverkan leder till en ökad 
samverkan mellan kommuner i länet i klimatanpassningsfrågor.  

Beräknad tidsåtgång per deltagare 
Studiecirklar genomförs oktober – november 2021. Rapportering av genomfört 
arbete görs början av december 2021.  

Studiecirkeln består av tre träffar à fyra timmar, som om möjligt genomförs på 
plats i länet (vid fortsatta restriktioner för fysiska träffar bör digitala alternativ 
användas). Träffarna genomförs med ca två veckors mellanrum. Mellan träffarna 
får deltagarna hemuppgifter att arbeta med. Kommuner som beviljas medel 
förväntas delta vid samtliga tre träffar, och arbeta aktivt med hemuppgifterna 
mellan träffarna. SMHI:s uppskattning är att arbetet totalt omfattar ungefär 50 
timmar per person, för medverkan vid träffar och arbete med hemuppgifter. 
Eventuell restid tillkommer.  

Kommunerna förväntas fortsätta att stötta varandra och andra kommuner i länet i 
klimatanpassningsarbetet efter genomförd studiecirkel.  

Ersättning 
Kommunens arbetstid och resekostnader till kursträffarna ersätts med en fast 
summa om 30 000 kr per medverkande person. Denna summa avses täcka 
arbetstid för kurstillfällen och eget arbete, tid för resor samt resekostnader. 
Eventuella nödvändiga hotellkostnader för medverkande deltagare ifrån 
kommuner ersätts också. 
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Kriterier och urval 
Deltagare från kommunerna bör vara personer som har, eller kommer att ha, en 
samordnande roll i kommunens klimatanpassningsarbete och som arbetar, eller 
kommer att arbeta, med att ta fram kommunens handlingsplan för 
klimatanpassning. Det är med fördel en person med en strategisk roll. Varje 
kommun representeras av en eller två personer.  

Kommuner som prioriteras är:  

• Kommuner som ligger i startgroparna för sitt arbete med 
klimatanpassningsfrågor 

Kommuner där det finns engagemang på tjänstemannanivå  

Kommuner där det finns ett politiskt engagemang för att arbeta med frågan även 
efter projekttidens slut och för att genomföra handlingsplanen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-07-08 
Utlysning studiecirkel SMHI 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-18 § 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att Strömstads kommun anmäler intresse för att delta i länsbaserad studiecirkel 
utifrån SMHI:s verktyg Lathund för klimatanpassning, i syfte att stärka arbetet 
med klimatanpassning i kommunen. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0375 

KS § 107 Strategi Agenda 2030 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta Strategi Agenda 2030 för Strömstads kommun 

att varje förvaltning inarbetar aktiviteter i förvaltningens och verksamheternas 
årliga verksamhetsplaner så att planering och uppföljning samordnas med övrig 
måluppfyllelse. 

Kommunstyrelsens beslut 
att göra ett tillägg på sidan 3 i dokumentet, under rubriken Uppdraget och 
processen, tredje stycket efter respektive verksamhetsplaner läggs till: 
som fastställs av respektive nämnd och styrelse. 

Sammanfattning av ärendet 
I antaget mål och budgetdokument för 2020, beslutad i kommunfullmäktige 2019-
11-21 finns följande mål antaget under fokusområdet Det goda livet hela livet 

• Långsiktigt mål  
2030 uppfyller Strömstad de globala målen för Hållbar Utveckling – 
AGENDA 2030 

• Styrtal  
Ta fram en handlingsplan för Strömstads kommuns arbete med Agenda 
2030 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en strategi för kommunens arbete 
med Agenda 2030.  

I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar utveckling. 
De 17 globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för 
hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Det innebär att alla FN:s 
medlemsländer förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar värld till 2030. 

Strategi Agenda 2030 utgår från Brundtlandskommissionens definition av hållbar 
utveckling: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov.” 

Trots insatser på internationell, nationell och lokal nivå för att utveckla arbetet 
med hållbarhetsdimensionerna har FN konstaterat att det krävs mer att göra för 
att uppnå de globala målen i tid. Utmaningarna i agendan är till stor del globala, 
men lösningarna oftast lokala, genomförandet innebär en omfattande 
samhällsomställning. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i 
genomförandet av Agenda 2030. 
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Strömstads kommuns strategi för Agenda 2030 ska vara vägledande för beslut och 
styrning. Inför varje beslut ska hänsyn tas till sociala, ekonomiska och 
miljömässiga perspektiv utifrån Agenda 2030.  

Strategin grundar sig på kartläggning av utmaningar och behov. Dessa utmaningar 
och behov har identifierats i utbildningar och workshops som genomförts under 
2020 med tjänstepersoner och politik, kopplat till kommunens långsiktiga mål.  

Prioriterade mål för 2021-2025:  
Mål 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 

Strategin har under våren 2021 varit ute på remiss i samtliga nämnder, 
partigrupper och bolag. Remissvaren har tagits i beaktande och dokumentet har 
uppdaterats utifrån inkomna synpunkter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-28 
Förslag till Strategi Agenda 2030 2021-2025 
Miljö- och byggnämndens remissvar - Strategi Agenda 2030 (MBN 2021-04-22 § 
80) 
Barn- och utbildningsnämndens remissvar - Strategi Agenda 2030 (BUN 2021-03-
30 § 27) 
Socialnämndens remissvar - Strategi Agenda 2030 (SN 2021-03-25 § 44) 
Tekniska nämndens remissvar - Strategi Agenda 2030 (TN 2021-03-23 § 37) 
Strömstadsbyggens remissvar 
Feministiskt initiativs remissvar 
Centerpartiets remissvar  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-02 § 128 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta Strategi Agenda 2030 för Strömstads kommun 

att varje förvaltning inarbetar aktiviteter i förvaltningens och verksamheternas 
årliga verksamhetsplaner så att planering och uppföljning samordnas med övrig 
måluppfyllelse. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och yrkar på ett tillägg 
på sidan 3 i dokumentet, under rubriken Uppdraget och processen, tredje stycket 
efter respektive verksamhetsplaner läggs till: som fastställs av respektive nämnd 
och styrelse. 

Beslutsgång 
Ordförandens ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Mats 
Granbergs förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Granbergs 
förslag. 
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Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0440 

KS § 108 Svar på - Motion om att bygga solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att avslå motionen utifrån Tekniska nämndens remissvar men att tillvarata 
motionens intentioner genom  

att ge Tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med de kommunala bolagen 
ta fram en övergripande strategi för att tillvarata solenergi i de aktuella områden, 
inklusive fastigheter, som kommunkoncernen råder över.  

Sammanfattning av ärendet 
Mia Öster (V) har inkommit med en motion där man föreslår att Strömstads 
Kommun bygger solcellparkeringar med solfångare på lämpliga platser, till 
exempel på Torskholmen, gymnasiet och på platser där kommunens egna bilar 
kan laddas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19 § 198 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 229 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden för yttrande senast 2020-02-28. 

Tekniska nämnden har inkommit med remissvar. 

Beslutsunderlag 
Motion från Mia Öster (V) 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 § 198 
Tekniska nämndens remissvar, TN 2021-05-25 § 64 
Tjänsteskrivelse 2021-08-09 av kommundirektören 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-18 § 142 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen utifrån Tekniska nämndens remissvar men att tillvarata 
motionens intentioner genom  

att ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en övergripande strategi för 
framtida solcellsladdning i de aktuella områden som kommunen råder över. Detta 
för att möta framtida behovet av den snabba utvecklingen av miljödrivna fordon. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) yrkar att andra att-satsen ändras till: att ge Tekniska nämnden i 
uppdrag att i samverkan med de kommunala bolagen ta fram en övergripande 
strategi för att tillvarata solenergi i de aktuella områden, inklusive fastigheter, 
som kommunkoncernen råder över.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Kent Hanssons 
förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kent Hanssons förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0429 

KS § 109 Svar på - Motion om samverkan med det 
lokala näringslivet för bildandet av 
gemensam organisation med syfte att stärka 
kommunens attraktivitet och dess företag 
från Moderaterna, Liberalerna, Centern och 
Miljöpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad. 

Beslutsmotivering 
Inom ramen för kommunens omställningsarbete – Kraftsamling Norra Bohuslän 
-  har det startats ett BID-projekt (ett huvudsakligen externt finansierat 
utvecklingsprojekt) vars syfte är att stärka området platsutveckling. Ambitionen är 
att arbeta fram ett fortsatt gemensamt samarbete mellan kommunen och det 
samlade näringslivet. En av huvudteserna i detta samarbete är en gemensam 
organisationsstruktur. Kommunens insats i det initiala BID-projektet är cirka 150 
000 kr plus resurser. BID-projektet får utvisa om och hur mycket resurs och 
monetära medel som kommer att behöva i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson (C) och Bengt 
Bivrin (MP) har inkommit med en motion där de uppger att Strömstad kommuns 
näringsliv befinner sig just nu mitt i akuta och stora utmaningar i och med den 
långvariga COVID-19 epidemin. Strömstads näringsliv och därmed många 
arbetstillfällen är satt under stor press och många kommuninvånare är drabbade 
av arbetslöshet. Ingen kan idag veta vilka effekterna blir för Strömstads kommun 
och kommunens framtida utveckling, kortsiktigt eller på lång sikt.  

De föreslår: 
att Strömstads kommun ska verka för bildandet av, och aktivt medverka för att 
strukturera upp, en med näringslivet gemensam organisation med syfte att bla 
stärka Strömstads attraktivitet och företagande, exempelvis enligt det som nu 
påbörjats inom Strömstad & CO, samt  

att det avsätts medel i budget 2021 för att möjliggöra detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-12 § 93 
Tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 259 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-24 § 113 
Motionen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0602 

KS § 110 Svar på - Medborgarförslag om utveckling av 
Kärleksudden 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till nedanstående 
motivering. 

Beslutsmotivering 
Visionerna bedöms för det geografiska området vara av utvecklande karaktär och 
skulle mycket väl i relevanta delar kunna utgöra  en del av den fortsatta 
centrumutvecklingen, inte minst med beaktning ur ett folkhälsoperspektiv.   

Då kommunstyrelsen nyligen beslutat att startat arbetet med att se över 
detaljplanerna för centrum och med tanke på att platsutvecklingsarbetet kommer 
att fortsätta inom ramen för det kommunens omställningsarbete finns det goda 
förutsättningar för att det aktuella geografiska området kommer att bli föremål 
för utveckling. 

Sammanfattning av ärendet 
August Coster har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår utveckling 
av området vid och intill Kärleksudden med en Kärlekspark. En park där folk möts, 
umgås, äter, dricker, leker och lever. Han har skissat på 
café/fritidsgård/utlåningsställe, parkour/klättervägg/boule/fotbollsmål, 
volleyboll/beachhandboll, badbrygga/strandpromenad, pumptrack och 
grillplatser. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från August Coster 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-25 § 1 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-21 §  
Tjänsteskrivelse 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-28 § 88 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget i sin helhet då det i förslaget ingår större 
förändringar som innebär en påverkan på nuvarande detaljplan för området och 
det innebär att det inte är möjligt att genomföra i närtid.  

Däremot bedöms visionerna för det geografiska området vara av utvecklande 
karaktär och skulle mycket väl i relevanta delar kunna utgöra  en del av den 
fortsatta centrumutvecklingen, inte minst med beaktning ur ett 
folkhälsoperspektiv.   
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Då kommunstyrelsen nyligen beslutat att startat arbetet med att se över 
detaljplanerna för centrum och med tanke på att platsutvecklingsarbetet kommer 
att fortsätta inom ramen för det kommunens omställningsarbete finns det goda 
förutsättningar för att det aktuella geografiska området kommer att bli föremål 
för utveckling. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP), med instämmande från Åsa Torstensson (C), yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Lars Tysklind (L), med instämmande från Jörgen Molin (M), Kerstin Karlsson 
(L), Mats Granberg (S) och Marielle Alvdal (FI), yrkar på att medborgarförslaget 
ska anses besvarat med det som anförs i beslutsmotiveringen i kommunstyrelsens 
arbetsutskott förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, Bengt Bivrins förslag 
och Lars Tysklinds förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars 
Tysklinds förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0619 

KS § 111 Svar på - Motion om äldres rättighet att 
arbeta i kommunen från Liberalerna 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad då intentionen i motionen tillämpas i kommunens 
organisation redan idag.  

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har inkommit med en motion där de yrkar 

1. att kommunens anställda ges möjlighet att fortsätta arbeta efter 68/69 års 
ålder 

2. att möjligheten ska gälla samtliga förvaltningar och bolag inom Strömstads 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-25 § 9 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-21 § 80 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige beslut 

att anse motionen besvarad då intentionen i motionen tillämpas i kommunens 
organisation redan idag.  

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0635 

KS § 112 Svar på - Medborgarförslag att kommunen till 
sina fordon införskaffar 
"nummerskyltshållar-reklam" med 
kommunens varumärke - Havet i centrum - 
Livet i fokus 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att avslå medborgarförslaget då kommunens fordon redan har en tydlig märkning 
och ytterligare marknadsföring anses inte vara nödvändig. 

Sammanfattning av ärendet 
Daniel Ödlund har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår 
kommunen att till sina fordon införskaffa nummerskyltshållarreklam med 
kommunens varumärke "Havet i centrum - Livet i fokus". 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-25 § 1 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-21 § 78 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå medborgarförslaget då kommunens fordon redan har en tydlig märkning 
och ytterligare marknadsföring anses inte vara nödvändig. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP), med instämmande från Åsa Torstensson (C), yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Granberg (S) och Jörgen Molin (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kerstin Karlsson (L) yrkar att avslå medborgarförslaget då kommunens fordon 
redan har en tydlig märkning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets, Bengt Bivrins och Kerstin 
Karlssons förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskotts 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0519 

KS § 113 Svar på - Motion om att använda 
könsneutralt språk i kommunens dokument 
från Feministiskt Initiativ 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete. 

Sammanfattning av ärendet 
Feministiskt initiativ föreslår ett åtgärdsarbete för att säkerställa att ett 
könsneutralt språk används i kommunens dokument och information. De yrkar 

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”. 

Sådan anpassning i linje med motionens andemening pågår sedan tidigare som en 
del av löpande förbättringsarbete. Komplettering av rutiner och checklistor enligt 
motionens mening sker i linje med Språkrådets regler om könsneutralt språk 
(”Myndigheternas skrivregler”). Motionens intention kan därför anses vara 
uppfyllt med pågående åtgärdsarbete. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 99 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03 
Motion från Fi daterad 2020-10-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete. 

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

Lars Tysklind (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets och Marielle Alvdals förslag 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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 KS/2020-0520 

KS § 114 Svar på - Motion om att använda 
transinkluderade ansökningar, blanketter och 
enkäter från Feministiskt Initiativ 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att bifalla motionen genom etablering av rutiner för att säkerställa 
transinkluderade ansökningar, blanketter och enkäter i kommunen. 

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

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. 

Frågan är angelägen ur ett jämlikhetsperspektiv och åtgärdsarbete pågår sedan 
tidigare i linje med motionens andemening. Ett mer strukturerat åtgärdsarbete 
med antagande av rutiner och checklistor enligt motionens mening kan leda till 
snabbare måluppfyllelse och göras utifrån Språkrådets regler om könsneutralt 
språk (”Myndigheternas skrivregler”). Arbetet bedöms kunna ske via rutinmässiga 
uppdateringar av styrdokument samt kompletteringar av befintliga checklistor för 
enkäter, e-tjänster och klarspråk. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 100 
Tjänsteskrivelse 2021-05-03 
Motion från Fi daterad 2020-10-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen genom etablering av rutiner för att säkerställa 
transinkluderade ansökningar, blanketter och enkäter i kommunen. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0725 

KS § 115 Fyrbodals kommunalförbunds 2020 
årsredovisning 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna årsredovisningen för året 2020. 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2020. 

Förbundet redovisar ett överskott om totalt 555tkr jämfört med budgeterat 
resultat på 170 tkr.  

Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål om 10% 
inte uppnåtts under 2020. Revisionen tillstyrker att direktionen och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Fyrbodals kommunalförbund, direktionen, protokoll 2021-0506 §41 
Årsredovisning 2020 
Revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse 2020 
Tjänsteskrivelse 2021-06-16 av ekonomichefen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-18 § 136 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för året 2020. 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0139 

KS § 116 Anmälningsärenden  

Kommunstyrelsens beslut 
att notera anmälningsärendena i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

Snabbprotokoll direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund 2021-06-
17, KS/2021-0352 

Årsstämmoprotokoll - AB Strömstadsbyggen 2021-05-10, KS/2021-0055 

Protokoll styrelsemöte - AB Strömstadsbyggen 2021-05-31, KS/2021-0055 

Årsstämmoprotokoll AB Strömstadsgaragen 2021-05-10, KS/2021-0056 

Årsstämmoprotokoll AB StrömstaNet 2021-05-10, KS/2021-0057 

Årsstämmoprotokoll AB Strömstadslokaler 2021-04-30, KS/2021-0059 

Delegationsbeslut - arrangörsbidrag - Bohusläns föreningsarkiv, KS/2021-0299 

Delegationsbeslut - grund- och aktivitetsbidrag - Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 
FyrBoDal, KS/2021-0303 

Delegationsbeslut - grund- och aktivitetsbidrag - SRF Strömstad-Tanum, KS/2021-
0311 

Delegationsbeslut - grund- och aktivitetsbidrag - Strömstads Bangolfklubb, 
KS/2021-0312 

Delegationsbeslut - arrangörsbidrag - Alaskaträdgården, KS/2021-0325 

Delegationsbeslut - grund- och aktivitetsbidrag - Strömstads Tennisklubb, 
KS/2021-0374 

Delegationsbeslut - arrangörsbidrag - Gospel i SVT - Glory, KS/2021-0388 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0425 

KS § 117 Initiativärende angående lägga till ett 
initiativärende gällande att skapa kommunal 
beredskap för flyktingar och utsatta från 
kriget i Afghanistan. 

Kommunstyrelsens beslut 
att översända ärendet för beredning till kommunstyrelsens arbetsutskott för 
vidare diskussion hur ärendet ska behandlas. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) tar upp ett initiativärende om att skapa kommunal beredskap 
för flyktingar och utsatt från kriget i Afghanistan. Hon yrkar: 

Att lämplig instans i Strömstads kommun ges i uppdrag att se över kommunens 
beredskap vid en eventuell flyktingström från Afghanistan 

Att komma med förslag på lämpliga beredskapsåtgärder 

Att resultatet av denna utredning presenteras vid kommande 
kommunstyrelsemöte 

Beslutsunderlag 
Initiativärendet 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att ärendet översänds för beredning till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för vidare diskussion hur ärendet ska behandlas. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan beslutat enligt hans förslag och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (37) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-08-25  
   
    

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

 

 

 KS/2020-0558 

KS § 118 Övrig fråga - information om 
Filjestadsprojektet 

Kommunstyrelsens beslut 
att kommunstyrelsens arbetsutskott snarast ska ha en dialog med Tekniska 
nämndens arbetsutskott gällande försäljningen av Filjestadsfastigheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C) efterfrågar information om Filjestadsprojektet. 

Ulf Gustafsson (S), ordförande i tekniska nämnden och tillika ersättare i 
kommunstyrelsen, uppger att Arcaris Fastigheter & Utveckling AB har ansökt om 
att köpa fastigheten Kile 2:95 för utveckling av bostäder. Sökanden har en idé om 
att uppföra cirka 11 hyresrättslägenheter och cirka 13 bostäder med äganderätt. 
Ärendet var uppe i Tekniska nämndens arbetsutskott den 17 augusti 2021 och där 
arbetsutskottet beslutade att föreslå Tekniska nämnden att ställa sig positiva till 
en försäljning samt att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att diskutera former, 
omfattning och förslag till avtal med sökanden. 

Åsa Torstensson anser att försäljningen bör godkännas av Kommunstyrelsen då de 
tidigare varit involverade vad gäller byggnation av hyresrätter på fastigheten av 
Strömstadslokaler. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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