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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter Kent Hansson (S) 

Mattias Gustafsson (SD), 2:e vice ordförande 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Besnik Obertinca (S) 
Andreas Hansson (C) 
Lars Tysklind (L) 
Anders Ekström (KD) 
Sven Nilsson (SD) 
Lena Martinsson (S) 
Ola Persson (M) 
Stellan Nilsson (V) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Mats Granberg (S), Ordförande 
Åsa Torstensson (C) 
Mette H Johansson (L) 
Eugenia Eriksson (SD) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 
Oscar Russberg (M) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
John Johansson (SD) 
Marie Rask (S) 
Tore Lomgård (C) 
Patric Larsson (M) 
Kerstin Karlsson (L) 
Johannes Hultin (S) 
Karin Lindeqvist (SD) 
Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt (MP) 
Jörgen Molin (M), 1:e vice ordförande 
Helene Andersson Novela (S) 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD) 

Tjänstgörande ersättare Lena Sundberg (S) 
Olle Westling (S) 
Peter Johansson (M) 
Lars Åke Karlgren (V) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Sonia Kamrani (FI) 
Linda Nordin (FI) 
Gunnel Nordberg Carlsson (SD) 
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Övriga närvarande 
Ersättare  

Övriga deltagare Carsten Sörlie, ekonomi- och IT-chef, § 209 
Ulrika Haugland, kommunsekreterare  
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KF § 164 Ändring av föredragningslistan 
Ärende: KS/2022-0225 

Kommunfullmäktiges beslut 
att ärende 8; Val av ersättare till Tolkförmedlingen Väst, utgår samt 

att lägga till ett ärende om avsägelse som ledamot och vice ordförande i 
Valnämnden. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att ärende 8; Val av ersättare till Tolkförmedlingen Väst, 
utgår då valet redan gjordes vid förra kommunfullmäktigemötet samt att lägga till 
ett ärende om avsägelse som ledamot och vice ordförande i Valnämnden. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 165 Utdelning av Kulturmiljödiplom 2021 
Ärende: KS/2022-0224 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera händelsen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämndens vice ordförande Lars-Åke Karlgren (V) delar ut 
kulturmiljödiplom för byggnadsvårdsinsatser till Jacob, Joacim och Jonathan 
Edwijn för sina insatser för att renovera Gamla Telegrafen i Krokstrand. 

Miljö- och byggnämndens motivering: Från att ha varit en byggnad i totalt förfall 
har familjen Edwijn förvandlat Telegrafen till en pärla mitt i Krokstrand, till glädje 
för ortsbor och turister. Med engagemang, envishet och ett synnerligen gott öga 
för det smakfulla har de skapat en sevärdhet, helt i enlighet med det gamla 
stenhuggarsamhällets traditioner. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 166 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande 
från Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt, 
Miljöpartiet 

Ärende: KS/2022-0689 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt (MP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Kent Hansson (S): Hur arbetar Strömstad Kommun med att stoppa 
spammail och se till att Strömstad Kommun inte drabbas så illa som många andra 
kommuner före oss redan gjort? 

Kent Hansson (S) svarar: I och med det försämrade säkerhetsläget i omvärlden har 
frekvensen av cyberangrepp ökat. Sverige har en hög digitaliseringsgrad, med 
komplexa beroenden mellan system, leverantörer och aktörer. Säkerheten har 
inte följt med i samma tempo. Rent tekniskt är svaret att kommunen har spam, 
antivirus och maleware skydd (skadlig kod). Det innebär att mycket stoppas, men 
inte allt. Mycket av det du tar upp i din beskrivning orsakas inte alltid av mail. Ofta 
beror det på att användare klickar på länkad information, som bland annat kan 
komma via e-post. Ett stort problem är brist på kunskap hos de flesta av våra 
användare. Strömstads kommun genomför sedan september 2022 en digital 
informationssäkerhetsutbildning. Målgruppen är alla anställda, förtroendevalda 
och uppdragstagare. Utbildningen bygger på korta utbildningsavsnitt som 
kommer via e-post. Förutom utbildningsavsnitten med teori, ingår övningsavsnitt. 
Övningsavsnitten ska efterlikna vanligen förekommande falska utskick, med till 
exempel en falsk länk, där vi direkt – om vi felaktigt klickar på länken, får 
återkoppling på hur vi borde ha agerat. Att öva är direkt avgörande för att höja 
kunskapsnivån. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 167 Val av ordförande i Folkhälsorådet 
Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 för Folkhälsorådet 

utse Pia Tysklind (S) som ordförande. 

Övriga ledamöter och ersättare nomineras av nämnderna. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-21 § 26 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 för Folkhälsorådet 

utse Pia Tysklind (S) som ordförande. 

Övriga ledamöter och ersättare nomineras av nämnderna. 

Beslutet skickas till 
Pia Tysklind 
SN Diarie 
Ekonomiavdelningen 
Sekreterare för Folkhälsorådet Irma Nordin 
Diariet 
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KF § 168 Val av begravningsombud 2023-2026 
Ärende: KS/2022-0630 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Roy Andersson (S) som begravningsombud för perioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-23 § 32 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att utse Roy Andersson (S) som begravningsombud för perioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län; vastragotaland@lansstyrelsen.se, Dnr 
47436-2022 
Roy Andersson 
Diariet 
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KF § 169 Val av ledamöter och ersättare i 
Krisledningsnämnden 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att under perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare 

Kent Hansson (S) Ulf Gustavsson (S) 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) Ola Persson (M) 

Lena Martinsson (S) Helene Andersson Novela (S) 

Andreas Hansson (C) Sandra Andersson (L) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-23 § 30 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att under perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare 

Kent Hansson (S) Ulf Gustavsson (S) 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) Ola Persson (M) 

Lena Martinsson (S) Helene Andersson Novela (S) 

Andreas Hansson (C) Sandra Andersson (L) 

Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare i Krisledningsnämnden 
HR-avdelningen 
Diariet 
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KF § 170 Val av ordförande och vice ordförande i 
Krisledningsnämnden 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 för Krisledningsnämnden 

utse Kent Hansson (S) som ordförande och 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) som vice ordförande.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-23 § 31 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 för Krisledningsnämnden 

utse Kent Hansson (S) som ordförande och 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) som vice ordförande.  

Beslutet skickas till 
Kent Hansson 
Marie Edvinsson Kristiansen 
HR-avdelningen 
Diariet 
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KF § 171 Val av ledamot i Samordningsförbundet Väst  
Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse Besnik Obertinca (S) som ledamot i 
Samordningsförbundet Väst. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-23 § 33 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse Besnik Obertinca (S) som ledamot i 
Samordningsförbundet Väst. 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Väst, gudrun.emilsdottir@sofvast.se 
Besnik Obertinca 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 14 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 172 Val av ombud och ersättare till stämma med 
Västtrafik AB 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 till stämma med Västtrafik AB 

utse Kent Hansson (S) som ombud och 

utse Mia Öster som ersättare. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-23 § 35 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 till stämma med Västtrafik AB 

utse Kent Hansson (S) som ombud och 

utse Mia Öster som ersättare. 

Beslutet skickas till 
Västtrafik; kommun@vasttrafik.se 
Kent Hansson 
Mia Öster 
Diariet 
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KF § 173 Val av styrelseledamöter och suppleanter i AB 
Strömstadsbyggen samt val av ordförande 
och vice ordförande 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Peter Sövig (S) Merry Johansson (S)  

Per-Olof Joelsson (S)  Anders Ekström (KD)  

Patric Larsson (M)  Bengt-Göran Bergstrand (M)  

Sven Nilsson (SD)  John Johansson (SD)  

Mette H Johansson (L) Morgan Gutke (C) 

att för samma period utse Peter Sövig (S) till ordförande 

att för samma period utse Per-Olof Joelsson (S) som vice ordförande 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-23 § 36 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Peter Sövig (S) Merry Johansson (S)  

Per-Olof Joelsson (S)  Anders Ekström (KD)  

Patric Larsson (M)  Bengt-Göran Bergstrand (M)  

Fredrik Eriksson (SD)  John Johansson (SD)  

Mette H Johansson (L) Morgan Gutke (C) 

att för samma period utse Peter Sövig (S) till ordförande 

att för samma period utse Per-Olof Joelsson (S) som vice ordförande 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) förslår att Sven Nilsson (SD) utses till ledamot istället för 
Fredrik Eriksson (SD). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan valberedningens förslag och Mattias 
Gustafssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mattias 
Gustafssons förslag. 
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Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare i Strömstadsbyggen 
HR-avdelningen 
Tobias Kristiansson 
Diariet 
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KF § 174 Val av ombud och ersättare till stämma med 
AB Strömstadsbyggen 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Mats Granberg (S) Kerstin Karlsson (L)  

  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-23 § 37 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Mats Granberg (S) Kerstin Karlsson (L)  

  

Beslutet skickas till 
Mats Granberg 
Kerstin Karlsson 
HR-avdelningen 
Tobias Kristiansson 
Diariet 
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Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 175 Val av lekmannarevisor och ersättare i AB 
Strömstadsbyggen 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Ingemar Nordström (L) Roy Andersson (S)  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-23 § 38 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Ingemar Nordström (L) Roy Andersson (S)  

Beslutet skickas till 
Ingemar Nordström 
Roy Andersson 
HR-avdelningen 
Tobias Kristiansson 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 19 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 176 Val av styrelseledamöter och suppleanter i AB 
Strömstadslokaler samt val av ordförande och 
vice ordförande 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Lena Martinsson (S) Ulf Gustavsson (S)  

Jörgen Molin (M)  Ola Persson (M)  

Kent Hansson (S)  Sten Brodén (V)  

Fredrik Eriksson (SD)  Stefan Johansson (SD)  

Peter Datek (L) Sveza Daceva Filipoca (C) 

att för samma period utse Lena Martinsson (S) till ordförande 

att för samma period utse Jörgen Molin (M) som vice ordförande 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-23 § 39 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Lena Martinsson (S) Ulf Gustavsson (S)  

Jörgen Molin (M)  Ola Persson (M)  

Kent Hansson (S)  Sten Brodén (V)  

Sven Nilsson (SD)  Stefan Johansson (SD)  

Peter Datek (L) Sveza Daceva Filipoca (C) 

att för samma period utse Lena Martinsson (S) till ordförande 

att för samma period utse Jörgen Molin (M) som vice ordförande 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) förslår att Fredrik Eriksson (SD) utses till ledamot istället 
för Sven Nilsson (SD). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan valberedningens förslag och Mattias 
Gustafssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mattias 
Gustafssons förslag. 



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 20 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare i Strömstadslokaler 
HR-avdelningen 
Tobias Kristiansson 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 21 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 177 Val av ombud och ersättare till stämma med 
AB Strömstadslokaler 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Mats Granberg (S) Kerstin Karlsson (L)  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-23 § 40 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Mats Granberg (S) Kerstin Karlsson (L)  

Beslutet skickas till 
Mats Granberg 
Kerstin Karlsson 
HR-avdelningen 
Tobias Kristiansson 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 22 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 178 Val av lekmannarevisor och ersättare i AB 
Strömstadslokaler 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Ingemar Nordström (L) Roy Andersson (S)  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-23 § 41 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Ingemar Nordström (L) Roy Andersson (S)  

Beslutet skickas till 
Ingemar Nordström 
Roy Andersson 
HR-avdelningenr 
Tobias Kristiansson 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 23 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 179 Val av styrelseledamöter och suppleanter i AB 
Strömstanet samt val av ordförande och vice 
ord 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Bengt Simonsson Fröjd (S) Hans Ahlgren (S)  

Marcus Palm (S) Anders Ekström (KD)  

Per Stade (M)  Marie Edvinsson Kristiansen (M)  

Mattias Gustafsson (SD)  John Johansson (SD)  

Hans-Inge Sältenberg (C) Daniel Ödlund (MP) 

att för samma period utse Bengt Simonsson Fröjd (S) till ordförande 

att för samma period utse Marcus Palm (S) som vice ordförande 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-23 § 42 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Bengt Simonsson Fröjd (S) Hans Ahlgren (S)  

Marcus Palm (S) Anders Ekström (KD)  

Per Stade (M)  Marie Edvinsson Kristiansen (M)  

Mattias Gustafsson (SD)  John Johansson (SD)  

Hans-Inge Sältenberg (C) Daniel Ödlund (MP) 

att för samma period utse Bengt Simonsson Fröjd (S) till ordförande 

att för samma period utse Marcus Palm (S) som vice ordförande 

Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare i StrömstaNet 
HR-avdelningen 
Tobias Kristiansson 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 24 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 180 Val av ombud och ersättare till stämma med 
AB Strömstanet 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Mats Granberg (S) Kerstin Karlsson (L)  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-23 § 43 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Mats Granberg (S) Kerstin Karlsson (L)  

Beslutet skickas till 
Mats Granberg 
Kerstin Karlsson 
HR-avdelningen 
Tobias Kristiansson 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 25 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 181 Val av lekmannarevisor och ersättare i AB 
Strömstanet 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Ingemar Nordström (L) Roy Andersson (S)  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-23 § 44 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Ingemar Nordström (L) Roy Andersson (S)  

Beslutet skickas till 
Ingemar Nordström 
Roy Andersson 
HR-avdelningen 
Tobias Kristiansson 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 26 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 182 Val av styrelseledamöter och suppleanter i AB 
Strömstadsgaragen samt val av ordförande 
och vice ordförande 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Peter Sövig (S) Merry Johansson (S)  

Per-Olof Joelsson (S)  Kerstin Eriksson (V)  

Patric Larsson (M)  Bengt-Göran Bergstrand (M)  

Sven Nilsson (SD)  John Johansson (SD)  

Mette H Johansson (L) Morgan Gutke (C) 

att för samma period utse Peter Sövig (S) till ordförande 

att för samma period utse Per-Olof Joelsson (S) som vice ordförande 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-23 § 45 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Peter Sövig (S) Merry Johansson (S)  

Per-Olof Joelsson (S)  Kerstin Eriksson (V)  

Patric Larsson (M)  Bengt-Göran Bergstrand (M)  

Fredrik Eriksson (SD)  John Johansson (SD)  

Mette H Johansson (L) Morgan Gutke (C) 

att för samma period utse Peter Sövig (S) till ordförande 

att för samma period utse Per-Olof Joelsson (S) som vice ordförande 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) förslår att Sven Nilsson (SD) utses till ledamot istället för 
Fredrik Eriksson (SD). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan valberedningens förslag och Mattias 
Gustafssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mattias 
Gustafssons förslag. 



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 27 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare i Strömstadsgaragen 
HR-avdelningen 
Tobias Kristiansson 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 28 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 183 Val av ombud och ersättare till stämma med 
AB Strömstadsgaragen 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Mats Granberg (S) Kerstin Karlsson (L)  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-23 § 46 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Mats Granberg (S) Kerstin Karlsson (L)  

Beslutet skickas till 
Mats Granberg 
Kerstin Karlsson 
HR-avdelningen 
Tobias Kristiansson 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 29 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 184 Val av lekmannarevisor och suppleanter i AB 
Strömstadsgaragen 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Ingemar Nordström (L) Roy Andersson (S)  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-23 § 47 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare  

Ingemar Nordström (L) Roy Andersson (S)  

Beslutet skickas till 
Ingemar Nordström 
Roy Andersson 
HR-avdelningen 
Tobias Kristiansson 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 30 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 185 Val av ledamot och ersättare i stiftelsen 
Strömstad och Vette härads barnkolonifond 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet 
samt ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen Strömstad och Vette 
härads barnkolonifond 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 55 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet 
samt ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen Strömstad och Vette 
härads barnkolonifond 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutet skickas till 
Kent Hansson 
Fredrik Eriksson 
Carsten Sörlie 
Ingemar Nordström 
Roy Andersson 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 31 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 186 Val av ledamot och ersättare i stiftelsen J E 
Johanssons fond 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet 
samt ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen J E Johanssons fond 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 56 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet 
samt ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen J E Johanssons fond 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutet skickas till 
Kent Hansson 
Fredrik Eriksson 
Carsten Sörlie 
Ingemar Nordström 
Roy Andersson 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 32 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 187 Val av ledamot och ersättare i stiftelsen Vera 
Nothins minne 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet 
samt ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen Vera Nothins minne 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 57 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet 
samt ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen Vera Nothins minne 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutet skickas till 
Kent Hansson 
Fredrik Eriksson 
Carsten Sörlie 
Ingemar Nordström 
Roy Andersson 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 33 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 188 Val av ledamot och ersättare i stiftelsen 
Dahlgrenska fonden 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen som styrelseledamöter i 
Stiftelsen Dahlgrenska fonden 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 58 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen som styrelseledamöter i 
Stiftelsen Dahlgrenska fonden 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutet skickas till 
Ronnie Brorsson 
Helene Evensen 
Ingemar Nordström 
Roy Andersson 
Ekonomiavdelningen 
BUN Diarie 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 34 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 189 Val av ledamot och ersättare i stiftelsen Slöjd 
och syskolefonden 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen som styrelseledamöter i 
Stiftelsen Slöjd och syskolefonden 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 59 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen som styrelseledamöter i 
Stiftelsen Slöjd och syskolefonden 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutet skickas till 
Ronnie Brorsson 
Helene Evensen 
Ingemar Nordström 
Roy Andersson 
Ekonomiavdelningen 
BUN Diarie 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 35 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 190 Val av ledamot och ersättare i stiftelsen Lions 
jubileumsgåva 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen som styrelseledamöter i 
Stiftelsen Lions jubileumsgåva 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 60 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen som styrelseledamöter i 
Stiftelsen Lions jubileumsgåva 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutet skickas till 
Ronnie Brorsson 
Helene Evensen 
Ingemar Nordström 
Roy Andersson 
Ekonomiavdelningen 
BUN Diarie 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 36 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 191 Val av ledamot och ersättare i stiftelsen Gurli 
Jakobssons fond 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen som styrelseledamöter i 
Stiftelsen Gurli Jakobssons fond 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 61 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen som styrelseledamöter i 
Stiftelsen Gurli Jakobssons fond 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutet skickas till 
Ronnie Brorsson 
Helene Evensen 
Ingemar Nordström 
Roy Andersson 
Ekonomiavdelningen 
BUN Diarie 
Diariet 
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KF § 192 Val av ledamot och ersättare i stiftelsen 
Kosterfonden 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen som styrelseledamöter i 
Stiftelsen Kosterfonden 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 62 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen som styrelseledamöter i 
Stiftelsen Kosterfonden 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutet skickas till 
Ronnie Brorsson 
Helene Evensen 
Ingemar Nordström 
Roy Andersson 
Ekonomiavdelningen 
BUN Diarie 
Diariet 
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KF § 193 Val av ledamot och ersättare i stiftelsen 
Gunvor Larssons fond 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse socialnämndens ordförande samt 
förvaltningschef för socialförvaltningen som styrelseledamöter i stiftelsen Gunvor 
Larssons fond 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 63 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse socialnämndens ordförande samt 
förvaltningschef för socialförvaltningen som styrelseledamöter i stiftelsen Gunvor 
Larssons fond 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutet skickas till 
Per Stade 
Helena Lilliebjelke 
Ingemar Nordström 
Roy Andersson 
Ekonomiavdelningen 
SN Diarie 
Diariet 
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KF § 194 Val av ledamot och ersättare i stiftelsen 
Oleana Karlssons fond 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse socialnämndens ordförande samt 
förvaltningschef för socialförvaltningen som styrelseledamöter i stiftelsen Oleana 
Karlssons fond 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 64 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse socialnämndens ordförande samt 
förvaltningschef för socialförvaltningen som styrelseledamöter i stiftelsen Oleana 
Karlssons fond 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutet skickas till 
Per Stade 
Helena Lilliebjelke 
Ingemar Nordström 
Roy Andersson 
Ekonomiavdelningen 
SN Diarie 
Diariet 
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KF § 195 Val av ledamot och ersättare i stiftelsen 
Gertie och Helge Hults stiftelse 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för perioden 2023-2026 utse socialnämndens ordförande samt 
förvaltningschef för socialförvaltningen som styrelseledamöter i stiftelsen Gertie 
och Helge Hults stiftelse 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 65 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att för perioden 2023-2026 utse socialnämndens ordförande samt 
förvaltningschef för socialförvaltningen som styrelseledamöter i stiftelsen Gertie 
och Helge Hults stiftelse 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare. 

Beslutet skickas till 
Per Stade 
Helena Lilliebjelke 
Ingemar Nordström 
Roy Andersson 
Ekonomiavdelningen 
SN Diarie 
Diariet 
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KF § 196 Tjänstgöringsturordning för ersättare vid 
tjänstgöring i styrelse eller nämnder 

Ärende: KS/2022-0553 

Kommunfullmäktiges beslut 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan 
angiven partigruppsordning. 

Socialdemokraterna S, V, M, KD 
Vänsterpartiet V, S, M, KD, MP, FI, L, C, SD 
Moderaterna M, S 
Kristdemokraterna KD, SD, M, S 
Sverigedemokraterna SD, KD 
Liberalerna L, C, MP, FI, M, S, V, KD, SD 
Centerpartiet C, L, MP, FI, M, S, V, KD, SD 
Miljöpartiet MP, FI, C, L 
Feministiskt Initiativ FI, MP, C, L, V 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att besluta om tjänstgöringsturordning för ersättare vid 
tjänstgöring i styrelser, nämnder, beredningar och utskott för perioden 2023-
2026. 

Där hinder i lag eller författning inte finns ska de icke personliga ersättarna i 
kommunens styrelser, nämnder, beredningar, utskott eller motsvarande inkallas, 
för de fall ersättande parti är representerade i nämnden.  

Partierna har fått lämna in sina förslag fram till dagen för utsändande av 
kommunfullmäktiges kallelse. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan 
angiven partigruppsordning. 

Socialdemokraterna S, V, M, KD 
Vänsterpartiet V, S, M, KD, MP, FI, L, C, SD 
Moderaterna M, S 
Kristdemokraterna KD, SD, M, S 
Sverigedemokraterna SD, KD 
Liberalerna L, C, MP, FI, M, S, V, KD, SD 
Centerpartiet C, L, MP, FI, M, S, V, KD, SD 
Miljöpartiet MP, FI, C, L 
Feministiskt Initiativ FI, MP, C, L, V 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder/diarier 
Gruppledarna 
Diariet 
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KF § 197 Svar på - Motion om säker skolväg Östergatan 
Ärende: KS/2020-0578 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anse motionen besvarad. 

Beslutsmotivering 
Cykelplanen TN/2018-0057, är antagen. På sidorna 13 till 17 i cykelplanen del 1 
behandlas avsnittet Östergatan, från Odelsbergsstigen i öst till Strömstiernagatan 
i väst. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion om säker skolväg på 
Östergatan. 

Miljöpartiet de gröna yrkar 
att det skapas en säker trafiklösning för gående och cyklister på Östergatan. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 9 att remittera motionen till tekniska 
nämnden för beredning. Tekniska nämnden har inkommit med sitt remissvar, 
2022-06-14 § 54. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-26 § 164 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-12 § 245 
Tjänsteskrivelse kommundirektör 2022-09-21 
Motionen 2020-11-09 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-25 § 9 
Tekniska nämndens remissvar 2022-06-14 § 54 
Tjänsteskrivelse Gatuchef 2022-05-05 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
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KF § 198 Svar på - Motion om säker skolväg i Skee från 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD) 

Ärende: KS/2020-0557 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att avslå motionen i den delen av motionen som avser ”att gång- och 

cykelbanan skall gå genom grönområdet mellan Hjältegårdsvägen och 
Lilleskogsvägen (Radhusvägen)” 

2. att anse motionens besvarad i den delen av motionen som avser "att ett 
övergångsställe görs på riksväg 164 vid Grålösvägen för att där skapa en säker 
övergång" samt i den delen av motionen som avser "att fartkameror 
installeras från bägge håll i anslutning till övergångsstället för att där få ned 
hastigheten på trafiken" då det inte är ett kommunalt ansvarsområde utan 
ligger inom Trafikverkets vägansvar. 

Beslutsmotivering 
Att anlägga en gång- och cykelväg i ett grönområde är olämpligt då det skapar 
fordonsrörelser (mopeder) i ett rekreationsområde. Avstånden är inte särskilt 
långa från bostäder till skolan som denna förslagna gång- och cykelväg skulle 
betjäna. I kommande bostadsprojektet väster om Hjältegårdsvägen finns gång- 
och cykelväg planerat. Dessutom finns ett investeringsäskande i kommande 
budget om att anlägga en ny väg från gamla E6 till Beatebergsgården, detta för att 
avlasta trafiken genom Skee tätort. 

Både övergångsställe och fartkameror är inte ett kommunalt ansvarsområde på 
omnämnd plats utan ligger inom Trafikverkets vägansvar. Vi för en kontinuerlig 
dialog med dem om korsningen väg 164 och Grålösvägen. 

I cykelplanen finns ett avsnitt som behandlar skolvägar i Skee. 

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Friedemann Hildebrand har inkommit med en motion om säkrare skolväg 
i Skee. Han anser att en gång- och cykelväg skall anläggas genom grönområdet 
mellan Hjältegårdsvägen och Lilleskogsvägen (Radhusvägen). Han vill även att ett 
övergångsställe anläggs i korsningen väg 164 och Grålösvägen med tillhörande 
fartkameror, för att få ned hastigheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-26 § 165 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-12 § 244 
Tekniska nämndens beslut 2022-09-27 § 86 
Tjänsteskrivelse, Motion om säker skolväg i Skee, 2022-09-01, gatuchef, Conny 
Hansson 
Motion om säker skolväg i Skee från Andreas Friedemann Hildebrand (KD) 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-25 § 9 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. att avslå motionen i den delen av motionen som avser ”att gång- och 

cykelbanan skall gå genom grönområdet mellan Hjältegårdsvägen och 
Lilleskogsvägen (Radhusvägen)” 

2. att anse motionens besvarad i den delen av motionen som avser "att ett 
övergångsställe görs på riksväg 164 vid Grålösvägen för att där skapa en säker 
övergång" samt i den delen av motionen som avser "att fartkameror 
installeras från bägge håll i anslutning till övergångsstället för att där få ned 
hastigheten på trafiken" då det inte är ett kommunalt ansvarsområde utan 
ligger inom Trafikverkets vägansvar. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
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KF § 199 Svar på - Motion om försköning av 
strandpromenaden Skeppsbroplatsen från 
Miljöpartiet 

Ärende: KS/2021-0391 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anse motionen besvarad då tekniska förvaltningen har medel i årets budget till 
ytterligare försköning av området. 

Beslutsmotivering 
Parkeringarna som i motionen föreslås tas bort är viktiga för Centrum. I området 
strax öster om Skeppsbron, mellan parkeringen och Silverpilskajen finns redan två 
sittgrupper och blommor. I årets budget finns det medel beviljade för ytterligare 
försköning av området. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna vill att det tas bort 15st parkeringsplatser på Skeppsbrons 
parkering och att de görs om till en förskönad Strandpromenad. De föreslår detta 
som en kompromissåtgärd, då flera partier ej vill ta bort parkeringar till förmån 
för allmän plats. Detta skulle vara en åtgärd i mindre omfattning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-26 § 166 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-12 § 246 
Tekniska nämndens beslut 2022-09-27 § 85 
Tjänsteskrivelse, Motion om försköning av strandpromenaden Skeppsbroplatsen 
från Miljöpartiet, 2022-08-31, Conny Hansson, gatuchef 
Motion om försköning av strandpromenaden Skeppsbroplatsen från Miljöpartiet, 
2021-07-08 
Kommunfullmäktiges beslut, 2021-09-09, § 84 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionen besvarad då tekniska förvaltningen har medel i årets budget till 
ytterligare försköning av området. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
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KF § 200 Svar på - Motion om att ett Trygghetsboende 
planeras och byggs i centrala Strömstad från 
Liberalerna 

Ärende: KS/2021-0605 

Kommunfullmäktiges beslut 
att avslå motionen då kommunen för närvarande inte avser att bygga ett 
trygghetsboende. Motionens intention ska dock tillvaratas i kommande 
förvaltningsövergripande utvecklingsarbete i syfte att möta den demografiska 
utvecklingen. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna inkom 2021-12-01 med en motion om att ett trygghetsboende 
planeras och byggs centralt i Strömstad. Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-
16 § 135 att motionen skulle remitteras till Socialnämnden för beredning.  

Socialnämnden har därefter behandlat motionen och återemitterat densamma då 
icke biståndsbedömda boenden ligger utanför Socialnämndens ansvarsområde. 
Strömstadsbyggen meddelade efter kontakt 2022-06-17 att bolaget i nuläget inte 
planerar för något trygghetsboende. 

Trygga boendeformer för äldre är en viktig del av en strategi för att möta den 
demografiska utmaningen. Med ökat antal äldre torde det finnas en marknad för 
den typ av boende som här avses. Det pågår för närvarande ett detaljplanearbete 
i privat regi på Fjällskivlingen 2 som vid ett antagande förväntas bli ett tillskott på 
den ordinarie bostadsmarknaden och därmed möjliggöra motionens intentioner.  

Beslutsunderlag 
Motion om trygghetsboende, daterad 2021-12-01. 
Kommunfullmäktiges beslut att remittera motionen till Socialnämnden för 
beredning, KF § 135, daterat 2021-12-16. 
Socialförvaltningen beslut att återremittera ärendet till kommunfullmäktige SN 1 
80, daterat 2022-05-19. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 222 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-26 § 171 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionen då kommunen för närvarande inte avser att bygga ett 
trygghetsboende. Motionens intention ska dock tillvaratas i kommande 
förvaltningsövergripande utvecklingsarbete i syfte att möta den demografiska 
utvecklingen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Tysklind (L) yrkar bifall till motionen.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Lars 
Tysklinds förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se 
Diariet 

  

mailto:sn.diarie@stromstad.se
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KF § 201 Svar på - Motion om trygghet för dem som rör 
sig i Strömstad från Moderaterna 

Ärende: KS/2020-0507 

Kommunfullmäktiges beslut 
• att anse motionen besvarad i att-sats 2 som avser ”att i analysen inkluderas 

de farliga och otrygghetskapande faktorer som uppleves av vuxna med t.ex. 
belysning, buskageröjning och så vidare.” 

• att avslå motionen avseende att-sats 1 och 3 om att anslå budgetmedel då 
arbetet med den budget som avses (år 2021) är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna har i en motion föreslagit att trafikmiljön för gående och cyklister 
kartläggs och att medel för investeringar i trygghetsskapande åtgärder avsätts. 
Motionärerna föreslår att  

1. att det i budget för 2021 anslås upp till 100 000 kr för analys av barn och 
ungas vägar till och från skolan,  

2. att det i analysen inkluderas farliga och otrygghetskapande faktorer som 
upplevs av vuxna med tex belysning, buskageröjning mm,  

3. att det i budget för 2021 anslås upp till en miljon kronor för att eliminera de 
farliga och otrygghetsskapande faktorer som analysen visar.  

En effekt som eftersträvas är att både barn och vuxna ska röra sig mer på väg till 
och från skola och arbete. Motionen har remitterats till tekniska nämnden som 
yttrat sig i september 2022, nämnden anser motionen besvarad i den del som 
avser att i analysen inkludera de farliga och otrygghetskapande faktorerna som 
upplevs av vuxna med tex. belysning, röjning av buskage och så vidare. Nämnden 
motiverar sitt ställningstagande med att arbete med trygghetsskapande åtgärder 
pågår utifrån en nyligen beslutad cykelplan med syftet att bland annat skapa 
tryggare vägar/skolvägar för cyklande och gående. Nämnden anger också att 
belysningen förstärkts utmed sträckor där det tidigare varit glest med gatlyktor. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att avslå övriga att-satser hänger 
samman med att budget 2021 inte längre är aktuell och att motionärernas förslag 
om att anslå medel i budget 2021 därför inte kan behandlas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-15 § 179 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-26 § 270 
Tjänsteskrivelse 2022-10-13 av Maria Kvarnbäck 
Tekniska nämndens beslut 2022-09-27 § 84 
Tjänsteskrivelse 2022-08-31 av Conny Hansson 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 315 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-29 § 137 
Motionen 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
• att anse motionen besvarad i att-sats 2 som avser ”att i analysen inkluderas 

de farliga och otrygghetskapande faktorer som uppleves av vuxna med t.ex. 
belysning, buskageröjning och så vidare.” 

• att avslå motionen avseende att-sats 1 och 3 om att anslå budgetmedel då 
arbetet med den budget som avses (år 2021) är avslutat. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
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KF § 202 Svar på - Motion om 
förtroendemannautbildning med syfte att 
stärka i förtroendemannarollen och säkra 
demokratiska processer 

Ärende: KS/2021-0606 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anse motionen besvarad då sådan utbildning arbetats in i planerad 
utbildningsplan för nya ledamöter mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C) har inkommit med en motion om återkommande 
förtroendemannautbildning. Hon yrkar att kommunfullmäktiges presidium ges i 
uppdrag att arbeta fram en utbildningsplan med genomförandeplan för politiskt 
förtroendevalda inom Strömstads kommun, med syfte att stärka förtroendevalda i 
förtroendemannarollen och säkra demokratiska processer. Kommunfullmäktiges 
presidium har tagit ställning till motionen och föreslår bifall med innebörden att 
sådan utbildning ska ingå i planerad utbildning för ledamöter mandatperioden 
2023-2026.  

Beslutsunderlag 
Motion från Åsa Torstensson 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-16 § 136 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22 
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2022-11-05 § 3  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att anse motionen besvarad då sådan utbildning arbetats in i planerad 
utbildningsplan för nya ledamöter mandatperioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Diariet 
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KF § 203 Svar på - Motion om eget team till varje 
hemtjänsttagare samt anställningsvillkor från 
Liberalerna 

Ärende: KS/2021-0494 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anse motionens att-satser 1-4 besvarad då arbete pågår. 

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

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

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

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

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

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

I tillägg kommer verksamheten under hösten 2022 se hur den bäst kan organisera 
hemtjänsten områdesvis där man har individen i fokus med en hög grad av 
kontinuitet som mål. Nyckeltal för kontinuitet där antalet anger hur många 
medarbetare man träffar som mottagare av hemtjänstens insatser under en satt 
tidsperiod är ej satt ännu. För att komma ner i ett kontinuitetstal om 8 personer 
krävs en omfattande logistik och planering vilket också medför en lägre grad av 
påverkansmöjlighet för personalgrupperna i avseende schemaläggning på 
hemtjänsten. Analysarbetet kommer ske under hösten 2022. 

Inom verkställighet för hemtjänst kommer arbetet med att implementera 
språkombud att fortsätta. Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja 
kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av 
chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre 
kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat 
modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig 
språkanvändning. I samarbete med vård- och omsorgscollege finns också 
möjlighet till utbildning med förstärkt vårdsvenska när man läser till vårdbiträde 
eller undersköterska – för att kunna söka och bli antagen till utbildningarna krävs 
att man som person har uppnått en viss nivå i svenska via SFI. Regeringen har gett 
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram bedömningsstöd för svenska språket för 
kommunerna som förväntas presenteras i februari 2023 vilket förvaltningen 
inväntar. 
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Vad gäller framställan om krav på vaccination; Vaccin mot covid-19 är det 
effektivaste verktyget för att skydda riskgrupper samt förhindra allvarlig sjukdom 
och död. Genom att vaccinera sig skyddar man inte bara sig själv utan även 
exempelvis sina arbetskollegor och dem man kommer i kontakt med på jobbet. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-18 § 118 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-21 av verksamhetschef Jennie Persson 
Socialnämndens beslut 2022-10-27 § 134 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 § 279 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-07 § 190 

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

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

Beslutet skickas till 
Motionären 
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
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KF § 204 Svar på - Motion om kontaktpersoner för 
ensamma och äldre i Strömstads kommun 
från Rose-Marie Fagerberg, 
Kristdemokraterna 

Ärende: KS/2022-0359 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anse motionen besvarad. 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-21 § 72 
Tjänsteskrivelse 2022-07-21 av Jennie Persson, verksamhetschef 
Socialförvaltningen 
Socialnämndens beslut 2022-10-27 § 136 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 § 280 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-07 § 191 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
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KF § 205 Svar på - Motion om att återinföra 
serviceteamet från Feministiskt Initiativ  

Ärende: KS/2021-0575 

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

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

Fi yrkar följande: 

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

2. Att serviceteamet återinförs i sin helhet. 

Att man utreder möjligheten att utvidga serviceteamet ytterligare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-07 § 192 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-30 § 291 
Socialnämndens beslut 2022-10-27 § 135 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-17 signerad verksamhetschef Jennie Persson. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-16 § 133 
Motion från FI: Återinför serviceteamet 2021-11-04 

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

Beslutet skickas till 
Motionären 
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
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KF § 206 Redovisning av motioner 2022 
Ärende: KS/2022-0257 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

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

Motioner – ej besvarade 

Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2020-0099 2020-01-
24 

Motion om semestertia 
från Vänsterpartiet 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en hand-
läggningstid på över ett år 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2020-0490 2020-09-
17 

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

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

ej besvarade med en hand-
läggningstid på över ett år 

Inväntar svar från 
kommundirektören  

KS/2020-0507 2020-09-
30 

Motion om trygghet för 
dem som rör sig i 
Strömstad från 
Moderaterna 

På väg till KF 

ej besvarade med en hand-
läggningstid på över ett år 

KS/2020-0557 2020-10-
29 

Motion om säker skolväg i 
Skee från Andreas 
Friedemann Hildebrand 
(KD) 

På väg till KF 

ej besvarade med en hand-
läggningstid på över ett år 

KS/2020-0578 
2020-11-
09 

Motion om säker skolväg 
Östergatan 

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 
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KS/2021-0161 
2021-02-
19 

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

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

Inväntar remissvar från BUN. 

ej besvarade med en hand-
läggningstid på över ett år 

KS/2021-0265 
2021-04-
28 

Motion om att etablera 
återbruk av byggmaterial i 
Strömstad från Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-09-22 för 
beredning 

ej besvarade med en hand-
läggningstid på över ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0391 
2021-07-
08 

Motion om försköning av 
strandpromenaden 
Skeppsbroplatsen från 
Miljöpartiet 

På väg till KF 

ej besvarade med en hand-
läggningstid på över ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0408 
2021-08-
18 

Motion om förmånscykel 
för anställda i Strömstads 
kommun 

Remitterad till 
kommundirektören 2021-10-
06 för beredning. 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 

KS/2021-0418 
2021-08-
19 

Motion om Strömstads 
kommun och 
klimatrapporten IPCC 2021 
från Centerpartiet 

På väg till KF 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 

KS/2021-0484 
2021-09-
30 

Motion om central badplats 
från Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden och Strömstads 
Badanstalt 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 

Inväntar svar från Strömstads 
Badanstalt 

KS/2021-0494 
2021-10-
05 

Motion om eget team till 
varje hemtjänsttagare samt 
anställningsvillkor från 
Liberalerna 

På väg till KS 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett 
år 
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KS/2021-0574 2021-11-
15 

Motion om att införa 
rättvisa schemasystem i 
kommunen från 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till KS 2021-12-16 
för beredning 

ej besvarade med en hand-
läggningstid på över ett år 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2021-0575 2021-11-
15 

Motion om att återinföra 
serviceteamet från 
Feministiskt Initiativ 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en hand-
läggningstid på över ett år 

KS/2021-0600 2021-11-
30 

Motion om hyrcyklar från 
Miljöpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2021-12-16 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0605 2021-12-
02 

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

På väg till KF 

KS/2021-0606 2021-12-
02 

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

Remitterad till 
kommunfullmäktiges presidie 
för beredning 2021-12-16 

Inväntar svar från presidiet 

KS/2022-0096 2022-01-
17 

Motion om frukost i skolan 
från Feministiskt Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från BUN 

KS/2022-0123 2022-01-
27 

Motion om 
bostadsförsörjningen i 
kommunen från 
Centerpartiet 

Remitterad till 
Strömstadsbyggen för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från 
Strömstadsbyggen 

KS/2022-0130 2022-01-
28 

Motion om tryggare skola 
från Feministiskt Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från BUN 

KS/2022-0131 2022-01-
28 

Motion om att införa 
tvåpedagogssystem i 
Strömstads skolor från 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från BUN 
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KS/2022-0132 2022-01-
28 

Motion om gratis 
mensskydd i Strömstads 
skolor från Feministiskt 
Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från BUN 

KS/2022-0140 2022-02-
01 

Motion om 
Näringslivsstrategi 2032 
från Miljöpartiet 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-03-24 

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

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2022-0141 2022-02-
01 

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

Remitterad till SN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från SN 

KS/2022-0144 2022-02-
02 

Motion om att undanröja 
planhinder för solceller från 
Miljöpartiet 

Remitterad till MBN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från MBN 

KS/2022-0168 2022-02-
17 

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

Remitterad till TN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0171 2022-02-
21 

Motion om att 
energieffektivisera 
kommunens 
fastighetsbestånd från 
Moderaterna 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar yttrande från TN, 
Strömstadsbyggen och 
Strömstadslokaler. 

KS/2022-0196 2022-03-
10 

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

Remitterad till TN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0198 2022-03-
11 

Motion om solcellsparker i 
Skee från Vänsterpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-03-24 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0202 2022-03-
14 

Motion om digitalisering av 
hamnar och 
parkeringsplatser från 
Liberalerna 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-04-28 

Inväntar svar från TN 
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KS/2022-0253 2022-04-
08 

Motion om solcellspark på 
Grandalen från Bengt 
Bivrin, Miljöpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-04-28 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0254 2022-04-
08 

Motion om 
strandpromenad från 
Röudden till Surbrunn från 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-04-28 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2022-0260 2022-04-
13 

Motion om att återbruka 
mera från Elisabeth 
Johansson och Åsa 
Torstensson, Centerpartiet 

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

Inväntar svar från SN och TN 

KS/2022-0359 2022-06-
03 

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

På väg till KS 

KS/2022-0364 2022-06-
07 

Motion om lekplatser för 
alla från Mette H Johansson 
med flera, Liberalerna 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-06-21 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0365 2022-06-
07 

Motion om kommunala 
åtgärder emot eftervåld 
från Marielle Alvdal, 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-08-17 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2022-0366 2022-06-
07 

Motion om att utlysa 
klimatnödläge från Marielle 
Alvdal, Feministiskt Initiativ 

På väg till KSAU 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-06-21 

KS/2022-0367 2022-06-
08 

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

Remitterad till TN för 
beredning 2022-06-21 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0374 2022-06-
09 

 

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

 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-06-21 

Inväntar svar från TN 
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KS/2022-0375 2022-06-
09 

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

Remitterad till TN för 
beredning 2022-06-21 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0424 2022-07-
04 

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

Remitterad till KS för 
beredning 2022-09-08 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2022-0453 2022-08-
10 

Motion om multiarena från 
Lars Tysklind, Liberalerna 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-09-08 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2022-0460 2022-08-
17 

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

På väg till KSAU 

KS/2022-0483 2022-08-
25 

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

Remitterad till TN för 
beredning 2022-09-08 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0484 2022-08-
25 

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

På väg till KSAU 

KS/2022-0486 2022-08-
25 

Motion med anledning av 
brist på behöriga lärare 
från Anders Ekström, 
Kristdemokraterna 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-09-08 

Inväntar svar från BUN 

KS/2022-0487 2022-08-
26 

 

Motion om solkraftsplan 
från Tore Lomgård och 
Morgan Gutke, 
Centerpartiet 

På väg till KSAU 
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KS/2022-0554 2022-10-
03 

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

Remitterad till KS för 
beredning 2022-09-08 

Inväntar svar från kultur- och 
fritidsutskottet 

KS/2022-0572 2022-10-
07 

Motion om badet på 
Skurveskär från Liberalerna 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-09-08 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0573 2022-10-
07 

Motion om lekplats för 
hundar från Liberalerna 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-10-20 

Inväntar svar från TN 

KS/2022-0593 2022-10-
25 

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

På väg till KF 

KS/2022-0612 2022-11-
07 

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

På väg till KF 

 

Besvarade motioner sedan senaste rapporteringen 

KS/2020-0442 Motion om initiativ till svensk/norsk överläggning om fördjupat 
gränssamarbete, i t.ex. Svinesundskommitténs regi, för att i samnordisk anda 
bidra till fördjupad dialog som motverkar att negativa "vi-och-dom"känslor i 
gränsområdet får fäste från Centerpartiet – Beslut KF 2022-06-21 att bifalla 
motionen då det pågår ett arbete i motionens anda 

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

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

KS/2021-0229 Motion om bilfritt på skolgatanfrån Miljöpartiet – Beslut KF 2022-
10-20 att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-21 av kommunsekreterare Ulrika Haugland 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-30 § 294 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-07 § 199 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att notera informationen till protokollet. 



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 62 (85) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon: 0526-196 78 

 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 207 Redovisning av medborgarförslagen 2022 
Ärende: KS/2022-0258 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

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

Medborgarförslag – ej besvarade 

Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2021-0621 
2021-12-
17 

Medborgarförslag om 
transporttjänst på 
Sydkoster 

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

Inväntar svar från 
SN 

KS/2022-0211 
2022-03-
16 

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

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

Inväntar svar från 
TN 

KS/2022-0351 
2022-05-
25 

Medborgarförslag om 
läkarintyg vid färdtjänst 

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

Inväntar svar från 
SN 

KS/2022-0440 
2022-09-
08 

Medborgarförslag om 
att övergångsstället vid 
Coop tas bort 

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

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

Medborgarförslag om 
att åtgärder för 
sommartrafiken på 
Badhusgatan 

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

Inväntar svar från 
TN 

KS/2022-0530 
2022-09-
14 

Medborgarförslag om 
äldre fotografier på 
stadens elskåp 

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

Inväntar svar från 
KS 

KS/2022-0538 
2022-08-
14 

Medborgarförslag om en 
förbättrad ställplats för 
turistande husbilar vid 
Bojar 

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

Inväntar svar från 
TN 

KS/2022-0567 
2022-10-
06 

Medborgarförslag om 
granittrappa på 
Laholmen 

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

Inväntar svar från 
KS 

KS/2022-0568 
2022-10-
06 

Medborgarförslag om 
utveckling av 
bunkertaket på 
Laholmen 

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

Inväntar svar från 
KS 

  

Besvarade medborgarförslag efter senaste redovisningen 

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-07 § 200 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 208 Granskning av verkställighet och redovisning 
av kommunfullmäktiges beslut 2022 

Ärende: KS/2022-0301 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

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

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

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

Redovisning 2022-11-21 
 

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

AB Strömstadslokaler ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2019-0029 
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter 

Tekniska ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

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

Kommundirektören ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0234 
Översyn av kommunens 
olika besöksmål 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

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

Tekniska nämnden ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 
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KS/2021-0189 
Planering av ny gymnastiksal i 
Skee 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 
 

KS/2020-0361 
Ny väg till Beatebergsgården 

Tekniska nämnden ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 

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

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-21 av kommunsekreteraren 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-30 § 296 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-07 § 201 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 209 Etablering av resultatutjämningsreserv (RUR) 
för Strömstads Kommun  

Ärende: KS/2022-0661 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

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

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

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

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

Avsättning till resultatutjämningsreserv 

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

Disponering av resultatutjämningsreserv 

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-30 § 288 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-07 § 195 

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

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

Beslutet skickas till 
Malin Holm 
Carina Dalenius 
Webbmaster 
Diariet 
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KF § 210 Policy för upphandling 
Ärende: KS/2021-0567 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna förslag till reviderad policy, riktlinjer samt regler för inköp och 
upphandling vilka ersätter tidigare styrdokument för inköp och upphandling, 
KS/2017-0310 

Sammanfattning av ärendet 
De tidigare två styrdokumenten, Policy för inköp och upphandling samt Regler för 
inköp och direktupphandling föreslås att ersättas av tre styrdokument för att 
bättre följa kommunens styrdokument, Regler för hantering av handlingar Dnr: 
KS/2012-0386.  

Det medför att förslaget delas upp i följande styrdokument: 

• Policy; som anger vårt allmänna förhållningssätt till något och ger principer 
som vägledning för bedömningar, men innehåller inga tydliga regler.  

• Riktlinjer; som ger mer konkret stöd för ett visst handlande och avser främst 
frågor rörande verkställighet.  

• Regler; som ger mer exakta gränser för tjänstemännens/ 
politikers/styrelseledamöters handlande. 

Mot bakgrund av lagförändring och ändrade rutiner har förvaltningen tagit fram 
förslag på reviderade styrdokument för inköp och upphandling med hänsyn till: 

• Mer tyngd mot Hållbar utveckling 
• Tydliggörande av roller och ansvar 
• Textinnehåll har omarbetats och omformulerats något i ett förtydligande 

syfte och för att underlätta uppföljning. 

Genom det upphandlingssamarbete som finns etablerat inom NoBo önskar 
kommunen fortsatt att behålla flera av de befintliga gemensamma principer och 
arbetssätt i kommande styrdokument. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-15 § 181 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-26 § 272 
Tjänsteskrivelse 2022-10-11 av upphandlare Mattias Svensson 
Korrigerat förslag: Regler för inköp och direktupphandlingar 
Korrigerat förslag: Riktlinjer för inköp och direktupphandlingar 
Korrigerat förslag: Policy för inköp och upphandling 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-08 § 116 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna förslag till reviderad policy, riktlinjer samt regler för inköp och 
upphandling vilka ersätter tidigare styrdokument för inköp och upphandling, 
KS/2017-0310 
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Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Webbmaster 
KS-diarie 
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KF § 211 Revidering av arvodesreglementet för 
mandatperioden 2023-2026 och revidering av 
krisledningsnämndens reglemente  

Ärende: KS/2022-0687 

Kommunfullmäktiges beslut 
att ändra arvodesreglementet för mandatperioden 2023-2026 så att det, under 
avdelning F årsarvode, ändrar texten "4:e i arbetsutskottet" till "Ledamöter i 
arbetsutskottet som inte ingår i presidiet". 

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

Reservationer och särskilda uttalanden 
Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig 
mot beslutet och meddelar att de avser att före justering lämna en skriftlig 
reservation, se bilaga. 

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

Ekonomisk beräkning: 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-07 § 203 
Förslag till reviderat arvodesreglemente 
Förslag till reviderat reglemente för Krisledningsnämnden 

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

att ändra krisledningsnämndens reglemente § 7 så att krisledningsnämnden 
består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) yrkar att ändra arvodesreglementet för mandatperioden 2023-
2026 så att det, under avdelning F årsarvode, ändrar texten 4:e i arbetsutskottet 
till Ledamöter i arbetsutskottet som inte ingår i presidiet. 

Linda Nordin (FI), Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt (MP), Mette H Johansson (L) 
och Tore Lomgård (C) yrkar på avslag på förslaget. 

Fredrik Eriksson (SD) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och 
kommunstyrelsens förslag med Kent Hanssons ändringsförslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med Kent Hanssons 
ändringsyrkande. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 
kommunstyrelsens förslag med Kent Hanssons ändringsförslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag med Kent Hanssons 
ändringsförslag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst 
för att bifalla förslaget och nej-röst för att avslå förslaget. 

Omröstningsresultat 
Med 29 ja-röster för att bifall och 10 nej-röster för avslag beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla förslaget 

Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 
Kent Hansson S       Ja   
Mattias Gustafsson SD       Ja   
Marie Edvinsson Kristiansen M       Ja   
Besnik Obertinca S       Ja   
Andreas Hansson C         Nej 
Lars Tysklind L         Nej 
Anders Ekström KD       Ja   
Sven Nilsson SD       Ja   
Lena Martinsson S       Ja   
Ola Persson M       Ja   
Stellan Nilsson V       Ja   
Pia Tysklind S   Olle Westling S Ja   
Anders Karlsson MP   Andreas Nikkinen MP   Nej 
Marielle Alvdal FI   Sonia Kamrani FI   Nej 
Fredrik Eriksson SD       Ja   
Emmelie Stackegård Hansen M   Peter Johansson M Ja   
Åsa Torstensson C         Nej 
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Mette H Johansson L         Nej 
Eugenia Eriksson SD       Ja   
Ligia Morales Ahlgren S       Ja   
Rose-Marie Fagerberg KD       Ja   
Oscar Russberg M       Ja   
Bengt Simonsson Fröjd S       Ja   
John Johansson SD       Ja   
Marie Rask S       Ja   
Tore Lomgård C         Nej 
Patric Larsson M       Ja   
Kerstin Eriksson V   Lars Åke Karlgren V Ja   
Kerstin Karlsson L         Nej 
Johannes Hultin S       Ja   
Karin Lindeqvist SD       Ja   
Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt MP         Nej 
Joar Alvdal FI   Linda Nordin FI   Nej 
Jörgen Molin M       Ja   
Helene Andersson Novela S       Ja   
Andreas Friedemann Hildebrand KD       Ja   
Morgan Gustafsson SD   Gunnel Nordberg Carlsson SD Ja   
Leif Andersson S   Lena Sundberg S Ja   
Mats Granberg S     Ja   
Summa 29 10 

 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
Webbmaster 
Diariet 
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Bilaga 
 
 

 

Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ reserverar 
sig mot beslutet att förändra arvodesreglementet och 
krisledningsnämndens reglemente. Den politiska ledningen i KSAU har 
tidigare mandatperioder fungerat väl med 2 representanter ur majoriteten 
och 2 från oppositionen, där majoriteten har utslagsröst vid lika 
röstfördelning. Ur demokratisk synpunkt behövs därför inte 
någon utökning av KSAU, då alla grupperingar med nuvarande 
mandatfördelning kan vara representerade. I en tid där kommunen och 
verksamheterna har en hårt ansträngd ekonomin ska inte den politiska 
organisationen utökas. En sådan utökning saknar demokratisk nytta. Vi 
anser att där det finns ekonomiska medel ska dessa läggas i 
verksamheterna.   
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KF § 212 Koncernövergripande verksamhetsövergång - 
AB Strömstad Badanstalt   

Ärende: KS/2022-0300 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att verksamheten för bad- och friskvårdsverksamhet ska överföras från AB 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reservationer och särskilda uttalanden 
Centerpartiet och Feministiskt Initiativ reserverar sig mot beslutet och meddelar 
att de avser att före justeringen lämna in en skriftlig reservation, se bilaga. 

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

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

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

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

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

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

Verksamhetsövergången sker per den 1 januari 2023.  

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-27 
Förslag till reviderat Reglemente för Tekniska nämnden 
PM- Förslag organisationsförändring AB Strömstads Badanstalt 
Tekniska nämndens beslut 2022-11-22 § 103 
Tekniska nämndens beslut 2022-05-17 § 48 
Remissvar från AB Strömstads badanstalt 
Remissvar från Strömstadsbyggen 
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Remissvar från Strömstadslokaler 
MBL-protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-30 § 289 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-07 § 193 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Omröstningsresultat 
Med 32 ja-röster för att avgöra ärendet idag, 6 nej-röster för återremiss och 1 som 
avstod från att rösta beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag. 

Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Kent Hansson S       Ja     
Mattias Gustafsson SD       Ja     
Marie Edvinsson Kristiansen M       Ja     
Besnik Obertinca S       Ja     
Andreas Hansson C         Nej   
Lars Tysklind L       Ja     
Anders Ekström KD       Ja     
Sven Nilsson SD       Ja     
Lena Martinsson S       Ja     
Ola Persson M       Ja     
Stellan Nilsson V       Ja     
Pia Tysklind S   Olle Westling S Ja     
Anders Karlsson MP   Andreas Nikkinen MP Ja     
Marielle Alvdal FI   Sonia Kamrani FI   Nej   
Fredrik Eriksson SD       Ja     
Emmelie Stackegård Hansen M   Peter Johansson M Ja     
Åsa Torstensson C         Nej   
Mette H Johansson L         Nej   
Eugenia Eriksson SD       Ja     
Ligia Morales Ahlgren S       Ja     
Rose-Marie Fagerberg KD       Ja     
Oscar Russberg M       Ja     
Bengt Simonsson Fröjd S       Ja     
John Johansson SD       Ja     
Marie Rask S       Ja     
Tore Lomgård C         Nej   
Patric Larsson M       Ja     
Kerstin Eriksson V   Lars Åke Karlgren V Ja     
Kerstin Karlsson L           Avstår 
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Johannes Hultin S       Ja     
Karin Lindeqvist SD       Ja     
Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt MP       Ja     
Joar Alvdal FI   Linda Nordin FI   Nej   
Jörgen Molin M       Ja     
Helene Andersson Novela S       Ja     
Andreas Friedemann Hildebrand KD       Ja     
Morgan Gustafsson SD   Gunnel Nordberg Carlsson SD Ja     
Leif Andersson S   Lena Sundberg S Ja     
Mats Granberg S     Ja     
Summa 32 6 1 

 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Barn- och utbildningsnämnden; bun.diarie@stromstads.se 
Badanstaltens VD Mats Brocker 
Strömstadslokaler och Strömstadsbyggens VD Tobias Kristiansson 
HR-avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Webbmaster 
Diariet 
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Bilaga 
 

 

Reservation till ärende 49, kommunfullmäktige 221215, ang 
Koncernövergripande verksamhetsövergång -AB Strömstad badanstalt. 
 

Undertecknade reserverar sig mot beslut om verksamhetsövergång av AB 
Strömstads Badanstalt till Tekniska nämnden, då det saknas relevant 
beslutsunderlag för kommunfullmäktiges ledamöter att ta ställning till. Det går 
inte att avgöra om överförandet av bad- respektive gymverksamhet sker på bästa 
sätt för kommunens skattebetalare då det inte finns någon särredovisning i 
underlaget. Verksamheterna borde genomlysts för att bättre avgöra om åtgärder 
borde vidtagits under bolagets organisation innan tekniska nämnden har att 
förvalta densamma. Frågan om det är rimligt att gymverksamhet drivs av 
Strömstads kommun via Tekniska nämnden borde diskuterats öppet. 
Konkurrensverket har återkommande haft Strömstads badanstalt under uppsikt 
och det vore olyckligt om detta beslut resulterar att riskera bra gymverksamhet 
för att Konkurrensverket bedömer att det snedvrider konkurrensen gentemot de 
privata aktörer som verkar inom gym-verksamhet. Beslutet innebär att tekniska 
nämnden garanteras kompensation för alla eventualiteter och överraskningar 
vilket kan ifrågasättas då kommunfullmäktige inte har haft underlag som visar på 
att det är rätt sätt att hantera en verksamhet som blöder. Centerpartiet och 
Feministiskt Initiativ anser att det är viktigt att kommunens verksamhet inte 
snedvrider konkurrensen gentemot det privata näringslivet. 

 

 

Andreas Hansson (C), Tore Lomgård (C), Åsa Torstensson (C), Sonia Kamrani (FI), 
Linda Nordin (FI) 
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KF § 213 Revisionens mål och budget 2023 
Ärende: KS/2022-0662 

Kommunfullmäktiges beslut 
att budgetram för revisionen 2023 fastställs till 974 000 kronor, som föregående 
år, samt 

att vänortsbudgeten 2023 fastställs till 50 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionen har lämnat in ett budgetäskande för kommunrevisionen för 2023 på 1 
130 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Budgetäskande från revisionen 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2022-12-05 § 2 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att budgetram för revisionen 2023 fastställs till 974 000 kronor, som föregående 
år, samt 

att vänortsbudgeten 2023 fastställs till 50 000 kronor. 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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KF § 214 Anmälningsärenden 
Ärende: KS/2022-0120 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Grundläggande granskning 2022 - Socialnämnden, KS/2022-0674 
2. Ordförandebeslut att överklaga Länsstyrelsens beslut att upphäva 

kommunens beslutsföreskrifter, KS/2021-0536 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera anmälningsärenden till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 215 Avsägelse och val från uppdrag som ledamot 
och vice ordförande i Valnämnden 2023-2026 

Ärende: KS/2022-0690 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Roy Anderssons (S) avsägelse från uppdraget som vice ordförande 
och ledamot i Valnämnden. 

att utse Lena Martinsson (S) som ny vice ordförande och ledamot i Valnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Roy Andersson (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ledamot och 
vice ordförande i Valnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Roy Andersson (S) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) föreslår att Lena Martinsson (S) utses till ny ledamot och vice 
ordförande för Valnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Roy Anderssons 
avsägelse och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Lena Martinsson (S) som ny 
ledamot och vice ordförande för Valnämnden och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Roy Andersson 
Lena Martinsson 
HR-avdelningen 
Diariet 
  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp Sida: 85 (85) 
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Datum: 2022-12-15 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 
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Telefon: 0526-196 78 

 

KF § 216 Ordföranden och 2:e vice ordföranden tackar 
för det gångna året och önskar god jul och 
gott nytt år 

Ärende: KS/2022-0224 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera hälsningen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden Mats Granberg (S) tackar kommunfullmäktige för årets arbete samt 
riktar et tack till kommunens anställda och önskar alla en god jul och ett gott nytt 
år. 

2:e vice ordförande Mattias Gustafsson (SD) önskar på kommunfullmäktiges 
vägnar ordföranden och hans familj en god jul och ett gott nytt år. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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