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Kommunfullmäktige 2020-12-10 Ärende: KS/2020-0039

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Datum: Torsdag 2020-12-17
Tid: 18.00-20.15
Plats: Aulan, Strömstads gymnasium

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering: tisdag den 22 december 2020 kl 11.00.
Avslutning kl 20.15.

Kommunstyrelsens presidium föreslår att mötet avslutas kl 20.15.
De ärenden som inte hunnits med då förslås bordläggas till nästa 
kommunfullmäktigemöte 2021-02-18.

Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Medborgarförslag om nya gatlyktor på 
strandpromenaden

KS/2020-0534

2 Medborgarförslag om fartgupp vid 
Hjältsgårdsvägen vid Lionshov

KS/2020-0566

3 Förslag till vänort - Rousse, Bulgarien KS/2015-0534

4 Fråga till miljö- och byggnämndens ordförande 
Peter Sövig (S) från Åsa Torstensson (C)

KS/2020-0550

5 Fråga till Kommunstyrelsens ordförande från 
Simone Fischer Cederbratt (M)

KS/2020-0552

6 Revidering av torghandelstaxa KS/2020-0577

7 Revidering av jämlikhetsplan KS/2020-0522

8 Redovisning av medborgarförslagen 2020 KS/2020-0300

9 Redovisning av motioner 2020 KS/2020-0299

10 Granskning av verkställighet och redovisning av 
kommunfullmäktiges beslut 2020

KS/2020-0574

11 Svar på - Motion om Gender Budget från 
Centerpartiet

KS/2018-0427 Carsten Sörlie

12 Svar på - Motion om reservvattentäkt från 
Liberalerna

KS/2018-0516

13 Svar på - Motion om arbete med 
hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads 
kommun

KS/2018-0529
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2020-12-08 Ärende: KS/2020-0039

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

14 Svar på - Motion om att Strömstads kommun 
börjar med sopsortering hos varje hushåll och 
inom all kommunal verksamhet från Nya 
Moderaterna

KS/2019-0155

15 Svar på - Motion om Strömstad Sveriges renaste 
kommun från Liberalerna

KS/2019-0388

16 Svar på - Motion om hjälp till att hålla rent i 
Strömstad från Centerpartiet

KS/2019-0436

Ronnie Brorsson
ordförande

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
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2020-12-08 Ärende: KS/2020-0039

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

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



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

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

KS/2020-0534

KF § 158 Medborgarförslag om nya gatlyktor på 
strandpromenaden

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet.

Beslutsmotivering
Johan Adamsson har inkommit med ett medborgarförslag. Han uppger att 
platsen/strandpromenaden framför badhuset och vidare förbi Kulturhuset 
Skagerack är en central plats för det sociala umgänget i Strömstad och förtjänar 
en upprustning/uppdatering. Platsen är tidvis mörk och skulle behöva ett ”mysigt” 
stödljus för att lätta upp känslan längs med promenaden. I övrigt under de mera 
ljusare perioderna, under sommaren skulle en uppdatering, enligt hans förslag, ge 
ett mera charmigt och gediget intryck.

Han förslår

1. att ta bort den befintliga lyktstolpen utanför Backlunds (den som ser ut som en
lyktstolpe som används vid större trafikleder)

2. att ta bort det grå metallstaketet utanför badhuset och Göstases.

3. att sätta upp svarta gatlyktor med hängande blommor längs strandpromenaden
från Backlunds, förbi Kulturhuset Skagerack och med slut där bryggan viker av ut
mot Torskholmen. Lyktorna skall vara av samma design och storlek som de som
redan finns på torget och Oskarsplatsen för att skapa en smakfull och
sammanhållen helhet.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag från Johan Adamsson

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Johan Adamsson
Diariet

ärende

1



Medborgarförslag / Johan Adamsson 2020 10 20 

Nya gatlyktor/standpromenaden

Utveckling av Strömstads stadskärna / Strandpromenaden

Det är nu det blir tydligt. Att de flesta av våra ägg har legat i 

samma korg. Vi behöver bygga vår destination igen, vår vackra 

turistort och inte enbart förlita oss på gränshandeln. 

I kölvattnet av Corona-pandemin ser man det. Konkurrensen om 

turisterna hårdnar i norra Bohuslän och vi behöver uppdatera 

utseendet, attraktionskraften av vår stad för att förbli en  

semesterort att räkna med. Det sitter i detaljerna.

Förslag
 
Mitt förslag ser ut på följande vis och baseras på nedanstående 

resonemang:

Platsen/strandpromenaden framför badhuset och vidare förbi 

Kulturhuset Skagerack är en central plats för det sociala umgänget i 

Strömstad och förtjänar en upprustning/uppdatering. Platsen är 

tidvis mörk och skulle behöva ett ”mysigt” stödljus för att lätta 

upp känslan längs med promenaden. I övrigt under de mera ljusare 

perioderna, under sommaren skulle en uppdatering enligt mitt förslag 

ge ett mera charmigt och gediget intryck. 

Lösning:

- Ta bort den befintliga lyktstolpen utanför Backlunds (den som ser 

ut som ett lyktstolpe som används vid större trafikleder) 

- Ta även bort det grå metallstaketet utanför badhuset och Göstases. 



- Sätt upp svarta gatlyktor med hängande blommor längs

strandpromenaden (se bifogad jpg skiss). Från Backlunds, förbi

Kulturhuset Skagerack och med slut där bryggan viker av ut mot

Torskholmen. 

Lyktorna skall vara av samma design och storlek som de som redan 

finns på torget och Oskarsplatsen för att skapa en smakfull och 

sammanhållen helhet.

Tack för mig. Hoppas ni finner mitt förslag intressant och att ni 

vill gå vidare med det. 

Med vänlig hälsning,

Johan Adamsson







PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

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

KS/2020-0566

KF § 159 Medborgarförslag om fartgupp vid 
Hjältsgårdsvägen vid Lionshov

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Ronja Lundin har kommit in med ett medborgarförslag där hon föreslår fartgupp 
på Hjältsgårdsvägen i Skee.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ronja Lundin

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet.

Beslutet skickas till
Ronja Lundin
Tekniska nämnden
Diariet

ärende
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Från:            
Skickat:        
Till:          
Ämne:  
Importance: 

        "ronja.lundh" <
        Tue, 3 Nov 2020 17:34:38 +0100

              "Kommun" <kommun@stromstad.se> 
  Medborgarförslag

      Normal

Hej!
Hjältsgårdsvägens lösning med de farthinder som finna idag är så odugliga!
Bussar, kommunbilar och föräldrar som lämnar/hämtar på lionshov verkar ha någon slags 
slalomtävling mellan dessa betongklumpar!
Fartgupp är vad vi behöver!!!
Vi är så många barnfamiljer som bor längst vägen och inte många tar hänsyn till fotgängare eller 
cyklister längst denna väg.

Med vänlig hälsning
Ronja Lundh



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-17

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

KS/2015-0534

KF § 160 Förslag till vänort - Rousse, Bulgarien

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att avskriva ärendet då inget hänt i ärendet på fem år.

Sammanfattning av ärendet
Sveza Daceva Filipova (C) inkom 2015-12-22 med förslag på Rousse, Bulgarien som 
vänort.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17 § 145 att uppdra åt kommunchefen att 
undersöka och ge förslag på lämplig vänort i Östra Europa enligt kommunens 
antagna Policy för vänortsutbyte.

Beslutsunderlag
Förslag från Sveza Daceva Filipova (C)
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17 § 145

Beslutet skickas till
Sveza Daceva Filipova
Diariet

ärende
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Sammanträdesprotokoll Sida  15 (46) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2015-12-17 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

 
 

KF § 145  KS/2015-0534 

Svar på förslag– Vänort i Bulgarien  

Kommunfullmäktiges beslutar 

att uppdra åt kommunchefen att undersöka och ge förslag på lämplig vänort i 
Östra Europa enligt kommunens antagna Policy för vänortsutbyte. 

Sammanfattning av ärendet 
Sveza Daceva Filipova (C) har inkommit med förslag där hon föreslår att Rousse, 
Bulgarien som vänort. 

Rousse är en medelstor stad i Bulgarien (147 000 invånare) som ligger vid floden 
Donau. Den har en över 2000 år gammal historia. De första, som bodde i dessa 
trakter var trakerna. Senare existerade staden som fästning under namnet 
Sexaginta Prista (Den 60 båtarnas hamn). Eftersom stadens arkitektur påminner 
om den som finns i Wien, gick staden under tiderna under smeknamnet ”Den 
lilla Wien”.  

I staden finns Universitet, Opera, Teater, Historisk museum, Ekomuseum, 
Konstgallerier. Staden är känd för sin stora Festival av klassisk musik (under maj 
månad), sin Jazzfestival (i slutet på november månad), Literaturfestival samt 
Karneval (den 24 juni). I närheten av staden finns Naturparken ”Rousenski Lom”, 
som är en kanjon med sällsynta djur- växt- och fågelarter. Där finns även ett 
gammalt klippkloster som fortfarande är bebott samt ruinerna från den 
medeltida staden Tserven. På nära håll finns även den näst största grottan i 
Bulgarien ”Orlova Tsuka” (13 437 m lång). Det gemensamma för Rousse och 
Strömstad är att de är gränskommuner och att de ligger vid vattnet. 

Man kan utbyta kultur och traditioner. I Rousse finns även ett stort intresse för 
ekologi och utveckling av det demokratiska samhället.  

Beslutsunderlag 
Förslag till vänort 27 juli 2015          
Policy för Vänortsutbyte antagen 2015-10-15 
 
Kommunfullmäktiges presidium förslag till Kommunfullmäktiges beslut 

att uppdra åt kommunchefen att undersöka och ge förslag på lämplig vänort i 
Östra Europa enligt kommunens antagna Policy för vänortsutbyte. 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2015-12-17 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

 
 

                        Under mötet 
Sveza Daceva Filipova, som kommer från orten anmäler att hon kan hjälpa till  
med kontakterna.        
 
Anders Olsson (L) säger att Kommunfullmäktiges presidium betonar avsikten 
att vänorternas struktur bör spegla Strömstad kommuns. 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer fråga om fullmäktige kan besluta enligt 
Kommunfullmäktiges presidium förslag och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: Diariet 
 Sveca Daceva Filipova 
 Kommunchefen 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


Förslag till vänort

Rousse, Bulgarien

Rousse är en medelstor stad i Bulgarien (147 000 invånare) som ligger vid 
floden Donau. Den har en över 2000 år gammal historia. De första, som bodde i 
dessa trakter var trakerna. Senare existerade staden som fästning under 
namnet Sexaginta Prista (Den 60 båtarnas hamn). Eftersom stadens arkitektur 
påminner om den som finns i Wien, gick staden under tiderna under 
smeknamnet ”Den lilla Wien”. 
I staden finns Universitet, Opera, Teater, Historisk museum, Ekomuseum, 
Konstgallerier.
Staden är känd för sin stora Festival av klassisk musik (under maj månad), sin 
Jazzfestival (i slutet på november månad), Literaturfestival samt Karneval (den 
24 juni).
I närheten av staden finns Naturparken ”Rousenski Lom”, som är en kanjon 
med sällsynta djur- växt- och fågelarter. Där finns även ett gammalt klippkloster 
som fortfarande är bebott samt ruinerna från den medeltida staden Tserven. 
På nära håll finns även den näst största grottan i Bulgarien ”Orlova Tsuka” 
(13 437 m lång).
Det gemensamma för Rousse och Strömstad är att de är gränskommuner och 
att de ligger vid vattnet.
Man kan utbyta kultur och traditioner. I Rousse finns även ett stort intresse för 
ekologi och utveckling av det demokratiska samhället. 

27 juli 2015                                          
Sveza Daceva Filipova



202010226

Till

Strömstads Kommunfullmäktige

Fråga 

Från Åsa Torstensson ( C )

Till 
Ordförande i Miljö o byggnämnden 
Peter Sövig ( S )

Fick ledamöterna i Miljö o byggnämnden besked om de ekonomiska konsekvenserna för 
Strömstads kommun, innan beslut i nämnden togs, att avbryta detaljplanen avseende 
Canning? 

Miljö och byggnämnden beslöt 20200827 att avbryta Canning -planen, efter förslag till beslut 
från arbetsutskottet i Miljö och byggnämnden. Ett beslut som kommer, enligt den 
information som getts, att belasta Strömstad kommuns budget 2020 till en kostnad om 15,4 
miljoner kronor. Det går inte att, utifrån protokollet, utläsa vilken information som gavs 
ledamöterna. Därmed framgår det inte heller om det informerades, vid nämndens 
sammanträde, om de ekonomiska konsekvenserna och att kostnaden på 15,4 miljoner 
kommer att belasta kommunens budget 2020, om detaljplanen avseende Canning avbryts.

Så med hänvisning till ovanstående är min fråga till, 

Ordförande i Miljö och byggnämnden Peter Sövig ( S )

Har ordförande alternativt arbetsutskottet, innan beslut togs om att avbryta 
Canningplanen informerat, eller sett till att information gavs, ledamöterna i Miljö-och 
byggnämnden om kostnaden på 15,4 miljoner samt att dessa kommer att belasta budget 
2020. 

Åsa Torstensson ( C )

ärende

4



Strömstad den 27 oktober 2020 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson från 
Simone Fischer Cederbratt, Moderaterna 

Covid-19 fortsätter ställa till det i vårt samhälle på många olika sätt. 

Vi får gilla läget och anpassa oss, hålla avstånd och ta personligt ansvar. Detta 
behöver inte medföra att vi förstör vårt lokala demokrati men att våra sammanträden 

äger rum i tillräckligt stora lokal med teknisk utrustning och att digital närvaro är 
möjligt.  

Ersättare i styrelser och nämnder ska ges möjlighet att delta och yttra sig på 

sammanträden enligt demokratins spelregler. 

Kommunstyrelsens ordförande vädjar dock fortfarande att endast ordinarie 
ledamöter och tjänstgörande ersättare finns på plats, antingen fysiskt eller digitalt 

trots att det finns gott om stora och lämpliga lokal i Strömstad som är anpassat för 

just konferens. 

Tiden går, våra ersättare i styrelser och nämnder upplever att de förlorar insikt 
tillsammans med denna förmågan att på ett bra sätt sköta förtroendeuppdraget som 

de har. Eftersom det fortfarande går ut kallelser där du Kent Hansson vädjar att 

ersättare inte deltar varken fysiskt eller digitalt vädjar jag nu till dig: 

Tänker du Kent Hansson att låta ersättare i våra styrelser och nämnder få delta 
digitalt eller fysiskt i sammanträden inom kort?  

Simone Fischer Cederbratt, 

Moderaterna i Strömstad 

ärende
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-02

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

KS/2020-0577

KS § 172 Revidering av torghandelstaxa

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att reducera torghandelstaxan med 50 % för fasta platser 2020.

Sammanfattning av ärendet
Torghandlarna har genom en skrivelse från Tove Karlgren inkommit med en 
begäran om en reducerad torghyra med 50 % för 2020. De gör en jämförelse med 
övriga handlare som med anledning av pandemin fått sin lokalhyra reducerad 
med samma nivå av AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-08-11
Tekniska nämndens beslut 2020-11-03 § 116
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 284

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att gå torghandlarna tillmötes och reducera torghandelstaxan med 50 % för fasta 
platser 2020.

Beslutet skickas till
Diariet

ärende
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

KS/2020-0577

KSau § 284 Revidering av torghandelstaxa

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att gå torghandlarna tillmötes och reducera torghandelstaxan med 50 % för fasta 
platser 2020.

Sammanfattning av ärendet
Torghandlarna har genom en skrivelse från Tove Karlgren inkommit med en 
begäran om en reducerad torghyra med 50 % för 2020. De gör en jämförelse med 
övriga handlare som med anledning av pandemin fått sin lokalhyra reducerad 
med samma nivå av AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-08-11
Tekniska nämndens beslut 2020-11-03 § 116

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslut

att gå torghandlarna tillmötes och reducera torghandelstaxan med 50% för fasta 
platser 2020.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-03

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2020-0463

TN § 116 Torghyra

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att gå torghandlarna 
tillmötes och reducera torghandelstaxan med 50% för fasta platser 2020.

Sammanfattning av ärendet
Torghandlarna har genom en skrivelse från Tove Karlgren inkommit med en 
begäran om en reducerad torghyra med 50% för 2020. De gör en jämförelse med 
övriga handlare som med anledning av pandemin fått sin lokalhyra reducerad 
med samma nivå av AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-08-11

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer frågan om ärendet kan tas upp trots att ärendet inte är berett 
och finner att ärendet kan tas upp för beslut.

Ordföranden yrkar att tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att gå torghandlarna till mötes och halvera torghandelstaxan 
för fasta platser för 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att tekniska nämnden 
beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten



Till Tekniska förvaltningen

Angående torghyra för 2020

Med anledning av pandemin begär jag sänkt torghyra för 2020.

Regeringen har avsatt pengar för hyreskostnader för handeln och Strömstadsbyggen beslutade före 
sommaren att halvera hyreskostnaden under tre månader för affärer som hyr av bolaget. När jag 
pratar med affärsägare kommer det troligen att förlängas. Torghandeln lever under samma 
betingelser som övriga affärsidkare. 

För mig, som nästan uteslutande säljer egentillverkade hantverksprodukter, krävs en stor och bred 
kundkrets. För kommuner av Strömstads storlek kan ingen som sysslar med hantverk överleva utan 
ett stort antal besökare utifrån.

Jag räknar med att Strömstads kommun och bolagen har samma princip när det gäller hyresavslag 
på den lokala handelsverksamheten.

Strömstad 11.8.20

Tove Karlgren

Kopia skickad till Kommunledningskontoret
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Vi företagare som har torgplats här i Strömstad, har haft en tuff säsong där vi 

alla har gåt ner i omsättning med cirka 50% 
denna sommar. Därför är det också svårare för oss att klara utgifterna i år. Vi 

vänder oss nu till er, beslutstagare 

i Strömstads kommun och ber om hyresreduktion till halva hyran för oss 
torghandlare och hoppas på er förståelse 

och villighet att hjälpa oss småföretagare i dessa svåra tider. 

Med vänlig hälsning: 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-02

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

KS/2020-0522

KS § 178 Revidering av jämlikhetsplan

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna revidering av jämlikhetsplan för Strömstads kommun.

Sammanfattning av ärendet
År 2018 antogs en jämlikhetsplan för Strömstads kommun. Jämlikhetsplanen tar 
sin utgångspunkt i gällande lagstiftning, diskrimineringslagen med de sju 
diskrimineringsgrunderna, de nationella jämställdhetsmålen, barnkonventionen, 
folkhälsoplan samt Vision 2030 Ett hållbart Strömstad.

Syftet med jämlikhetsplanen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska 
genomsyra alla beslut och all verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar 
för alla kommunens brukare och invånare.

Jämlikhetsplanen ska aktualitetsförklaras vartannat år. I samband med detta har 
en revidering av planen skett.  Planen har under hösten 2020 kompletterats med 
riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete. Övriga ändringar som gjorts i 
dokumentet är uppdateringar av källhänvisningar. Målen i

jämlikhetsplanen kvarstår då dessa inte är uppfyllda.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-13
Förslag till reviderad Jämlikhetsplan 2020-2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-28 § 269

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna revidering av jämlikhetsplan för Strömstads kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på återremiss för att omarbeta dokumentet.

Marielle Alvdal (FI) yrkar att en utvärdering av kommunens efterlevande av 
jämlikhetsplanen sker vartannat år i samband med den planerade översynen av 
densamma.

Lena Martinsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Lena Martinsson (S) och Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

ärende
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PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-02

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
yrkande och finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet.

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

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

KS/2020-0522

KSau § 269 Revidering av jämlikhetsplan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna revidering av jämlikhetsplan för Strömstads kommun.

Sammanfattning av ärendet
År 2018 antogs en jämlikhetsplan för Strömstads kommun. Jämlikhetsplanen tar 
sin utgångspunkt i gällande lagstiftning, diskrimineringslagen med de sju 
diskrimineringsgrunderna, de nationella jämställdhetsmålen, barnkonventionen, 
folkhälsoplan samt Vision 2030 Ett hållbart Strömstad.

Syftet med jämlikhetsplanen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska 
genomsyra alla beslut och all verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar 
för alla kommunens brukare och invånare.

Jämlikhetsplanen ska aktualitetsförklaras vartannat år. I samband med detta har 
en revidering av planen skett.  Planen har under hösten 2020 kompletterats med 
riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete. Övriga ändringar som gjorts i 
dokumentet är uppdateringar av källhänvisningar. Målen i jämlikhetsplanen 
kvarstår då dessa inte är uppfyllda.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-13
Förslag till reviderad Jämlikhetsplan 2020-2022

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att godkänna revidering av jämlikhetsplan för Strömstads kommun.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-10-13 Ärende: KS/2020-0522
KS - Utvecklingsavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Revidering av jämlikhetsplan

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta att godkänna revidering av jämlikhetsplan för 
Strömstads kommun

Sammanfattning av ärendet
År 2018 antogs en jämlikhetsplan för Strömstads kommun.  Jämlikhetsplanen tar 
sin utgångspunkt i gällande lagstiftning, diskrimineringslagen med de sju 
diskrimineringsgrunderna, de nationella jämställdhetsmålen, barnkonventionen, 
folkhälsoplan samt Vision 2030 Ett hållbart Strömstad.

Syftet med jämlikhetsplanen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska 
genomsyra alla beslut och all verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar 
för alla kommunens brukare och invånare.

Jämlikhetsplanen ska aktualitetsförklaras vartannat år. I samband med detta har 
en revidering av planen skett.  Planen har under hösten 2020 kompletterats med 
riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete. Övriga ändringar som gjorts i 
dokumentet är uppdateringar av källhänvisningar. Målen i jämlikhetsplanen 
kvarstår då dessa inte är uppfyllda. 

Ärendet
Jämlikhetsplanen för Strömstads kommun tar sin utgångspunkt i gällande 
lagstiftning, diskrimineringslagen med de sju diskrimineringsgrunderna, de 
nationella jämställdhetsmålen, barnkonventionen, folkhälsoplanen samt Vision 
2030 Ett hållbart Strömstad.

I planen beskrivs riktlinjer för jämlikhetsarbetet. Planen ska vara till hjälp och stöd 
i verksamhetsutveckling i kommunens förvaltningar och bolag.

Jämlikhetsperspektivet ska ingå i budget-, planerings-, och utvecklingsarbetet. Alla 
nämnder och styrelser ska bidra till måluppfyllelse.

Syftet med jämlikhetsplanen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska 
genomsyra alla beslut och all verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar 
för alla kommunens brukare och invånare.

Jämlikhetsplanen ska aktualitetsförklaras vartannat år. Planen har under hösten 
2020 kompletterats med riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete. I 
samband med detta har en revidering av planen skett. 



2 (2)

2020-10-13 Ärende: KS/2020-0522

Jämlikhetsplanen ska aktualitetsförklaras vartannat år. I samband med detta har 
en revidering av planen skett.  Planen har under hösten 2020 kompletterats med 
riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete. Övriga ändringar som gjorts i 
dokumentet är uppdateringar av källhänvisningar. Målen i jämlikhetsplanen 
kvarstår då dessa inte är uppfyllda.

Perspektiv

Barnrättsperspektiv 
Jämlikhetsplanen utgår från FNs konvention om barnets rättigheter. 

Ekonomiskt perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv

Folkhälsoperspektiv
Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att skapa jämlika och jämställda 
livsvillkor. Kvinnor och män, flickor och pojkar som ska ha samma möjlighet att 
forma samhället och sina egna liv. 

Juridiskt perspektiv
Jämlikhetsplanen utgår från gällande lagstiftning, diskrimineringslagen, lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk

Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-13
Jämlikhetsplan 2020-2022

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

Mats Brocker
kommundirektör
0526- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Klicka eller tryck här för att ange text.



1

 

Strömstads kommuns

Styrdokument

Jämlikhetsplan
2020-2022

Dokumenttyp Handlingsplan
Beslutande organ Kommunfullmäktige 

(godkänd av kommunstyrelsen 31-01-2018)

Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen
Utvecklingsenheten

Antagen 15-02-2018 reviderad september 2020
Ansvar Folkhälsostrateg        

Dnr KS/2017-0453



2

Innehållsförteckning
Inledning.................................................................................................................................................................3
Utgångspunkt och syfte ....................................................................................................................................4

Syfte......................................................................................................................................................................4
Jämlikhetsperspektivet utgår ifrån ........................................................................................................4
Definition ...........................................................................................................................................................4
Diskrimineringsgrunder .............................................................................................................................5
Riktlinjer för Strömstad kommuns minoritetspolitiska arbete .................................................5
Jämställdhet......................................................................................................................................................6

Plan för jämlikhet i Strömstads kommun.................................................................................................7
Arbeta normkritisk........................................................................................................................................7

Mål för jämlikhetsarbetet i Strömstads kommun 2020-2022.........................................................9
Översyn ...................................................................................................................................................................9
Kommunen som förebild .................................................................................................................................9

Kommunikation ...........................................................................................................................................10
Ansvar och roller ..............................................................................................................................................10
Källförteckning..................................................................................................................................................11

Lagar, konventioner och politikområden .........................................................................................11
Lästips ...................................................................................................................................................................12



3

En kommun – vår kommun
- Jämlikhetsplan för Strömstads kommun

Inledning

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Strömstads kommun har valt att använda begreppet jämlikhet, som ett samlingsbegrepp för 
jämställdhet och mångfald.

Alla människor ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt och få likvärdig tillgång till 
välfärdstjänster och service. ”Lika till alla” leder dock inte till jämlikhet. Att göra jämlikt 
innebär att göra skillnad, att erbjuda generella insatser till alla, men anpassade på ett sådant 
sätt att de motsvarar olika människors olika behov och förutsättningar. Att skapa 
förutsättningar för människor att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.1

Enligt vision 2030 Ett hållbart Strömstad ska Strömstads kommun vara en aktiv aktör i 
utvecklingen av samhället. Kommunen ska svara upp mot kommuninvånarnas behov. I 
organisationen ska finnas en framtidstro som bygger på ansvarstagande, respekt, tillit och 
ärlighet. Kommunen ska också vara en attraktiv arbetsgivare för såväl befintlig som ny 
personal. Genom att arbeta utifrån ett jämlikhetsperspektiv kan den egna organisationen 
utvecklas och vi kan möta våra brukare och medborgares förväntningar och behov av 
tjänster och service på ett mer kvalitativt sätt.

I Vision 2030 finns en framtidsbild som medborgare, näringsliv och politiker tagit fram 
tillsammans. Det är bilden av ett öppet och inkluderande samhälle där alla kan leva ett rikt 
liv och där resurserna används på ett hållbart sätt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. 
Samspelet mellan ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet bidrar till en hållbar utveckling. 
Strömstads kommuns övergripande mål utgår från Agenda 2030 och de 17 globala 
hållbarhetsmålen, Agenda 2030 ska vara inkluderas i budget- och bokslutsprocessen.

 Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser 
på lång sikt.

 Ekologisk hållbarhet handlar om att verka innanför naturens kretslopp och ramar.
 Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle 

där grundläggande mänskliga behov uppfylls, som demokrati, yttrandefrihet och 
rättvis resursfördelning. Begreppet brukar också omfatta jämställdhet och mångfald, 
mänskliga rättigheter, kultur, delaktighet och inflytande, brottsförebyggande arbete 
samt folkhälsa.

1 Göra jämlikt är att göra skillnad, vägledning för jämlik styrning och ledning, SKL 2011



4

Utgångspunkt och syfte

Jämlikhetsplanen för Strömstads kommun tar sin utgångspunkt i gällande lagstiftning2, 
diskrimineringslagen med de sju diskrimineringsgrunderna (se nedan), lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (2009:724), Agenda 2030, de nationella jämställdhetsmålen, 
barnkonventionen, lokal folkhälsoplan samt Vision 2030 Ett hållbart Strömstad.

I planen beskrivs riktlinjer för jämlikhetsarbetet. Planen ska vara till hjälp och stöd i 
verksamhetsutveckling i kommunens förvaltningar och bolag. Jämlikhetsperspektivet ska 
ingå i budget-, planerings-, och utvecklingsarbetet. Alla nämnder och styrelser ska bidra till 
måluppfyllelse. Vi som jobbar i kommunen ska genom vårt arbete med jämlikhet spegla dem 
vi är till för, våra brukare och invånare.

Syfte
Syftet med jämlikhetsplanen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska 
genomsyra alla beslut och all verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar för alla 
kommunens brukare och invånare.

Jämlikhetsperspektivet utgår ifrån
 Respekt för allas olikheter, förutsättningar, möjlighet till delaktighet och gemensamt 

ansvar.
 En mångfald av kulturer, språk, åsikter och utbyte av värderingar leder till 

nytänkande, framtidstro och en utveckling av kommunen.
 Möten sker jämlikt, med förtroende, öppenhet och utan diskriminerande attityder.
 Vi förstår, värdesätter och tillvaratar erfarenheter, kunskap och olikheter hos oss 

själva och andra människor.
 Alla människor är delaktiga och ges möjlighet att utvecklas och ta ansvar.
 De hinder som försvårar delaktighet i samhället undanröjs.
 Alla anställda i kommunen behandlas lika och personalsammansättningen avspeglar 

den mångfald som finns i befolkningen.
 Vi sätter invånaren/brukaren först men för att lyckas med jämlikhetsarbetet börjar vi 

inifrån i vår egen organisation.
 Arbetet med jämlikhet är en ständig pågående process och ingår som en naturlig del i 

dagligt arbete, verksamhetsplanering och uppföljning.

Definition
Begreppet jämlikhet har sin grund i de mänskliga rättigheterna, grundlagen och i flera av de 
lagar som styr verksamheter som bedrivs i kommunen. I Nationalencyklopedin definieras 
jämlikhet som ”alla individers lika värde.”

I begreppet jämlikhet ingår tanken att alla är unika och kan komplettera och berika varandra 
med nya kunskaper och insikter som gagnar helheten. 

2 Se källförteckning
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Diskrimineringsgrunder
Diskrimineringsombudsmannen beskriver de sju diskrimineringsgrunderna på följande sätt:

Kön
Kvinnor och män, inklusive personer som ändrat eller avser att ändra sin könstillhörighet, 
skyddas.

Könsidentitet eller könsuttryck
Denna diskrimineringsgrund skyddar personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck 
som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen.

Sexuell läggning
De tre sexuella läggningarna som skyddas är bisexualitet, heterosexualitet och 
homosexualitet. 

Etnisk tillhörighet
Med etnisk tillhörighet avses enligt lagen ”nationellt och etniskt ursprung, hudfärg eller 
annat liknande förhållande”. Varje individ definierar själv sin eller sina etniska tillhörigheter.

Religion eller annan trosuppfattning
Med religion eller annan trosuppfattning avses olika religioner. Annan trosuppfattning 
begränsas till åskådningar som har samband med en religiös åskådning. Andra typer av 
åskådningar, så som etiska eller politiska värderingar, skyddas inte av diskrimineringslagen.

Funktionsnedsättning
Begreppet funktionsnedsättning beskriver en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
förmåga som finns idag eller kan förväntas uppstå. Begreppet som används i lagen, 
funktionshinder, kan förstås som något som uppstår i en miljö där det finns hinder för 
personer med funktionsnedsättning.

Ålder
Alla människor oavsett ålder skyddas av denna diskrimineringsgrund.

Riktlinjer för Strömstad kommuns minoritetspolitiska arbete
Riktlinjerna berör i utgångspunkt hela kommunens verksamhet. De nämnder som främst 
berörs är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Även 
kultur- och fritidsutskottet berörs. 

Riktlinjerna är utformade utifrån lagstiftningen och lyfter bland annat kommunens 
skyldighet att informera om de nationella minoriteternas rättigheter och de allmännas 
ansvar enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt andra föreskrifter 
som lagen hänvisar till. 

Kommunen ska genom aktiva åtgärder och handlingar stödja språkens och kulturernas 
fortlevnad. 

 Nationella minoriteter, särskilt barn och unga, ska ges möjlighet till inflytande i frågor 
som berör dem. Av lagstiftningen framgår att så långt det är möjligt ska samråd ske 
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med minoriteterna i dessa frågor. Då lämplig struktur för samråd kan skilja sig åt 
mellan nämnderna ligger ansvaret på respektive nämnd att skapa en lämplig form för 
samråd.

 Barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket 
ska främjas särskilt. Detta ska beaktas särskilt när beslut fattas som kan komma att 
påverka barn. Det kan röra sig om placering av barn i förskola, tillgång till litteratur på 
de nationella språken i bibliotek samt beslut om kulturverksamhet. Det kan också 
handla om att barn som omhändertas av socialtjänsten familjehems placeras i en 
familj där barnets språk och kultur är en naturlig del.

 Av skollagen (2010:800) framgår att kommunen har en skyldighet att erbjuda elever 
modersmålsundervisning gällande de nationella minoriteterna. Med anledning av 
detta lyfts vikten av att barn- och utbildningsnämnden verkar för att tillgängliggöra 
undervisningen på olika sätt. 

 Lagen ställer krav på att den service och omvårdnad som erbjuds inom kommunen. 
Bland annat ska kommunen, i det fall den har tillgång till personal som är kunnig i 
minoritetsspråk informera den som ansöker om bistånd inom ramen för 
äldreomsorgen om möjligheten till sådan service och omvårdnad (prop. 
2017/18:199)

 Biblioteken har en naturlig del i samhället när det gäller språk och kultur vilket gör 
det lämpligt att genom dessa stödja språkens och kulturernas fortlevnad. 

 Kommunstyrelsen ansvarar för att årligen följa upp riktlinjerna 

Jämställdhet
Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar som ska ha 
samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat  
frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.
Samtidigt påverkas människors förutsättningar av fler faktorer än kön. Maktstrukturer 
hänger ihop och förstärker varandra. Kvinnor utsätts oftare för våld i hemmet, medan män 
utsätts för våld på offentlig plats. Dock utsätts HBTQ-kvinnor och muslimska kvinnor oftare 
för våld i det offentliga rummet än andra kvinnor, medan män med funktionsnedsättning 
utsätts för våld i hemmet i högre grad än andra män. 

Inte heller kön är en okomplicerad kategori. I Sverige finns bara två juridiska kön: kvinna och 
man. Men det finns människor som varken definierar sig som kvinnor eller män och 
personer som biologiskt inte entydigt kan kategoriseras som kvinnor eller män. 
Alla människor oavsett könsidentitet och könsuttryck, påverkas av samhällets normer för 
kön och av hur samhället värderar kategorierna kvinna och man.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån detta arbetar regeringen efter sex 
delmål:
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Delmål 1
En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

Delmål 2
Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om 
betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Delmål 3
Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och 
villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Delmål 4
Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma 
ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

Delmål 5
Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god 
hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Delmål 6
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt 
och möjlighet till kroppslig integritet.

Plan för jämlikhet i Strömstads kommun

Arbeta normkritisk
En utgångspunkt för att förändra ojämlikhet är att synliggöra hur ojämlikhet skapas och 
upprätthålls. Det innebär att titta på de normer som ligger till grund för den egna 
verksamheten och undersöka vilka villkor de skapar för brukare och invånare. Ett 
normkritiskt arbete är ett förändringsarbete som tar sin utgångspunkt i den egna 
organisationen. 

Själva grunden till att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppstår kan 
ofta kopplas till normer som råder i samhället. Att tillämpa ett normkritiskt perspektiv 
innebär att fokusera på normer och maktstrukturer, även de dolda, och vad dessa ger för 
fördelar för de som anses passa in i normen, samt vilka konsekvenser det får för de som 
anses avvika.

Att arbeta normkritiskt innebär att:
 Synliggöra normer
 Ifrågasätta normer
 Synliggöra privilegier
 Granska egen position

Normer är informella regler som finns överallt, i skolan, i arbetslivet och samhället i stort. De 
förändras över tid, även om vissa normer är mycket seglivade. De varierar mellan samhällen 
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och sammanhang, och påverkar vad som i en given situation uppfattas som ”normalt”. Den 
som lever i enlighet med en norm upptäcker den oftast inte men när någon bryter mot en 
norm blir det tydligt. Normer kan styra våra tankar och handlande och konsekvensen kan bli 
att människor utestängs, osynliggörs eller förbigås.
Det finns en koppling mellan normer och maktstukturer där den som befinner sig inom 
normen, privat eller på arbetsplatsen, har mer makt och handlingsutrymme än den som står 
utanför. Den som har mer makt och befinner sig inom normen kan känna sig hotad när ett 
normkritiskt perspektiv används.

Genom att anta ett normkritiskt perspektiv bidrar vi till att gå från ett toleransperspektiv, 
där människor som är en del av normen ges valet att tolerera eller säga nej till människor 
utanför normen. Man missar varför vissa grupper och individer från början anses avvika, det 
vill säga att man fokuserar på de som är ”utsatta” och förbise de som ”utsätter”. 
Toleransperspektivet riskerar också att befästa normer.

Att utveckla en jämlik styrning och ledning utifrån ett normkritiskt perspektiv innebär att 
använda sig av en dubbel strategi3:

 Vänd blickarna inåt. Vad tas för givet i förhållande till brukarna och invånarna?
Vilka är servicen och välfärdstjänsterna anpassade för?
Vilka stöter inte på några hinder när det gäller att ta del av servicen?
Hur utformas verksamheten så att alla är inkluderade på ett likvärdigt sätt?

 Vänd blickarna utåt och mot den mångfald av förutsättningar som finns bland 
brukare och invånare. 
Synliggör olika villkor utifrån olika dimensioner samtidigt.
Var vaksam så att inte de personer som inte passar in i den rådande normen 
stigmatiseras.

3 Göra jämlikt är att göra skillnad, vägledning för jämlik styrning och ledning, SKL 2011
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Mål för jämlikhetsarbetet i Strömstads kommun 2020-2022

 Styrande och ledande befattningar inom respektive verksamhet i kommunen måste 
ges förutsättningar att genomföra det som planen innefattar.

 Alla anställda i Strömstads kommun ska känna till kommunens övergripande 
jämlikhetsplan och arbeta efter denna. 

 Alla anställda ska på APT genomgå SKRs webbaserade utbildning i mänskliga 
rättigheter4

 För att nå ökad kunskap gällande tillgängligheten till kommunens lokaler så bör 
kommunen använda sig av tillgänglighetsdatabasen5 

 Att i blanketten för ansökan om kultur-, fritid och folkhälsobidrag utöka de allmänna 
grunderna för bidrag med: värdegrundsarbete samt arbete för att motverka 
diskriminering och trakasserier

 Varje nämnd och bolag ska årligen ta fram aktiviteter och åtgärder som bidrar till att 
uppfylla inriktningen i jämlikhetsplanen. Åtgärder och aktiviteter ska beskrivas i 
verksamhetsplan och budget. Varje nämnd/förvaltning och bolag ansvarar för 
genomförandet av de egna åtgärderna och aktiviteterna.
Uppföljning, utfall, resultat, eventuella förslag på förbättringar redovisas årligen i 
kommunens verksamhetsberättelser, delårsbokslut och årsbokslut.

Översyn
Översyn av kommunens övergripande jämlikhetsplan ska ske vartannat år. 
Vart tredje år ska, enligt lag, en handlingsplan för jämställda löner upprättas efter att en 
kartläggning och analys gjorts6. 

Kommunen som förebild
Strömstads kommun har skrivit på den länsöverskridande avsiktsförklaringen Jämställt 
Västra Götaland7. Strömstads kommun är den största arbetsgivaren i Strömstad och genom 
ett aktivt och målinriktat jämlikhetsarbete kan vi vara en förebild för andra arbetsgivare och 
organisationer. Alla medarbetare, chefer, fackliga organisationer och styrande politiker i 
kommunens verksamheter har ett ansvar för arbetet med jämlikhet.
Kommunen har en handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling.

4https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/webbutbildninglokalutbildn
ing.8400.html
5Databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen 
http://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/ung-i-arbetslivet/tillganglighetsdatabasen/
6 Handlingsplan för jämställda löner, Strömstads kommun
7 Jämställt Västra Götaland, Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering 2014
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Kommunens handlingsplan för jämställda löner stödjer jämlikhetsarbetet. 
Alla i vår organisation ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi visar ömsesidig 
respekt för varandras olikheter och allas lika värde. 

Kommunikation
Ett strategiskt jämlikhetsarbete kan bidra till att bygga varumärket Strömstad. Bilden av 
Strömstad som en attraktiv kommun att leva, bo, arbeta och utbilda sig i, påverkas positivt 
om vi tydligt visar och kommunicerar vårt jämlikhetsarbete.

Ansvar och roller
Kommunstyrelsen
Beslutar om jämlikhetsplan för Strömstads kommun. Kommunstyrelsen stödjer och har 
uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet.

Nämnder 
Respektive nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål som fastställts inom 
sin verksamhet. 

Kommunens bolag
Respektive bolag ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål som fastställts inom 
sin verksamhet.

Förvaltningschefer 
Ansvarar för att tydliggöra mål och ansvar inom organisationen samt har det yttersta 
verksamhets- och resultatansvaret. 

Chefer
Ansvarar för att skapa hög medvetenhet kring jämlikhetsfrågor och förutsättningar för att 
arbete med frågorna samt arbeta för ökad jämlikhet i sin verksamhet.
Ansvarar för att på arbetsplatsträffar genomföra SKRs webbaserade utbildning om mänskliga 
rättigheter.

Anställda i Strömstads kommun
Varje anställd ska motverka diskriminering och se till att jämlikhetsperspektivet integreras i 
den dagliga verksamheten. 



11

Källförteckning
De sju diskrimineringsgrunderna http://do.se/sv/Fakta/Diskrimineringsgrunderna/

Diskrimineringsombudsmannen http://www.do.se/

Folkhälsoplan år 2019-2022 för Strömstads kommun

Göra jämlikt är att göra skillnad. Vägledning för jämlik ledning och styrning. SKL 2011
http://webbutik.skr.se/sv/artiklar/gora-jamlikt-ar-att-gora-skillnad-vagledning-for-jamlik-
ledning-och-styrning.html

Handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Handlingsplan för jämställda löner, Strömstads kommun 

Regeringskansliet http://www.regeringen.se/

Vision 2030 Ett hållbart Strömstad

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona

Lagar, konventioner och politikområden
Diskrimineringslagen (2008:567)
Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)
Hälso- och sjukvårdslagen (1992:567, § 2)
Kommunallagen (1991:900 2 kap. 2 §)
Lagen om nationella minoriteter (2009:724)
Miljöbalken (1998:808)
Plan- och bygglagen (2010:900 1 kap. 1 §)
Skollagen (2010:800 § 4, § 5)
Socialtjänstlag (2001:453 1 kap. 1 §)

Barnkonventionen
Istanbulkonventionen
FN:s konvention om mänskliga rättigheter
FN:s kvinnokonvention (CEDAW)
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Nationella folkhälsopolitiken
Nationella integrationspolitiken
Nationella jämställdhetspolitiken
Nationella ungdomspolitiken

http://do.se/sv/Fakta/Diskrimineringsgrunderna/
http://www.do.se/
http://webbutik.skr.se/sv/artiklar/gora-jamlikt-ar-att-gora-skillnad-vagledning-for-jamlik-ledning-och-styrning.html
http://webbutik.skr.se/sv/artiklar/gora-jamlikt-ar-att-gora-skillnad-vagledning-for-jamlik-ledning-och-styrning.html
http://www.regeringen.se/
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Lästips

Barnkonventionen
https://www.barnombudsmannen.se/

Istanbulkonventionen
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-
perspektiv/istanbulkonventionen/

Fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för 
jämställdhetsarbete http://www.jamstall.nu/

Sveriges regering – Demokrati och mänskliga rättigheter 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/

Sveriges regering – Jämställdhet 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/

https://www.barnombudsmannen.se/
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-perspektiv/istanbulkonventionen/
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-perspektiv/istanbulkonventionen/
http://www.jamstall.nu/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

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

KS/2020-0300

KS § 112 Redovisning av medborgarförslagen 2020

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att notera informationen till protokollet.

Kommunstyrelsens beslut
att uppdra åt Kommundirektören att ta fram en systematiserad arbetsordning för 
motioner och medborgarförslag.

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

Medborgarförslag – ej besvarade

Ärendenumm
er

Reg.datu
m Ärendemening Status

KS/2018-0221 2018-04-
17

Medborgarförslag om 
utvidgat fibernät

Remitterad till 
Strömstadsbyggen/ 
StrömstaNet för 
beredning och 
beslut, ej besvarade 
med en 
handläggningstid på 
över ett år.

KS/2018-0241 2018-05-
02

Medborgarförslag om 
särskilt boende

Remitterad till 
Socialnämnden 
2018-06-26 för 
beslut, inget svar 
än, ej besvarade 
med en 
handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2019-0049 2019-01-
10

Medborgarförslag om 
utökat korttidsboende i 
Strömstads sjukhus 
lokaler med möjlighet till 
jourläkare

Remitterad till 
Socialnämnden 

2019-03-15, inget 
svar än

ärende

8



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

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

KS/2019-0070 2019-01-
22

Medborgarförslag om 
informationsförbättringar 
mellan förskolor och 
vårdnadshavare

Ärendet på väg till 
KSAU 2020-05-20

KS/2019-0213 2019-03-
12

Medborgarförslag om 
äldreboende på Magistern 
4 och 13

Remitterad till 
Socialnämnden 

2019-04-08, inget 
svar än

KS/2019-0302 2019-04-
23

Medborgarförslag om 
färdtjänst till alla orter i 
Västra Götaland

Ärendet återförvisat 
till SN för beslut 
2019-11-27

KS/2019-0506 2019-08-
23

Medborgarförslag om 
handikappanpassning av 
lekplats i centrala 
Strömstad

Remitterad till 
Tekniska 2019-09-
19, för beredning 
och beslut, inget 
beslut än

KS/2019-0534 2019-08-
29

Medborgarförslag om att 
skapa en vacker entré till 
Strömstad vid E6

Remitterad till 
Tekniska 2019-09-
19, för beredning 
och beslut, inget 
beslut än

KS/2019-0662 2019-11-
18

Medborgarförslag om att 
kommunen köper eller 
använder befintliga 
bostäder för att hyra ut 
till lärare som kan tänka 
sig att jobba i Strömstad

Kommunstyrelsen 
beslutat avslå 
förslaget. Anmält vid 
KF 2020-02-13

KS/2020-0217 2020-03-
06

Medborgarförslag om 
gång- och cykelväg mellan 
Ånneröd - Hällestrand

Ärendet på väg till 
KF

KS/2020-0325 2020-05-
05

Medborgarförslag om 
offentliga toaletter vid 
flygfältet i Näsinge

Ärendet på väg till 
KF

 

 

Besvarade medborgarförslag under 2019

KS/2018-0407 Medborgarförslag om toalett på Kärleksudden, Tekniska nämnden 
beslutat om avslag. Anmält till KF 2020-02-13.

KS/2018-0528 Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten, Beslut 
att avslag KF 2019-12-12



PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

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

KS/2018-0595 Medborgarförslag om att stärka Strömstad kommuns engagemang i 
klimatomställningen, Beslut om avslag KF 2020-02-13

KS/2019-0100 Medborgarförslag om att alla beslut ska fattas inom de planetära 
gränsernas ramar, Beslut om avslag KF 2020-02-13

KS/2019-0104 Medborgarförslag om att utse och hylla olika pristagare, Beslut att 
bifalla förslaget KF 2019-12-12.

KS/2019-0174 Medborgarförslag om avgiftsfri ledsagning för funktionsnedsatta i 
Strömstads kommun, Beslut att delvis bifall förslaget KF 2020-04-23

KS/2019-0318 Medborgarförslag om lekplatser, Tekniska nämnden beslutat att 
bifalla förslaget. Anmält till KF 2020-02-13

KS/2019-0334 Medborgarförslag - trapp vid Södra hamnens sydöstra hörn, 
Tekniska nämnden beslutat att avslå beslutet. Anmält i KF 2020-02-13

KS/2019-0342 Medborgarförslag om prioriterad snöröjning på landet, Tekniska 
nämnden beslutat avslå förslaget. Anmält vid KF 2020-04-23

KS/2019-0430 Medborgarförslag om teaterlinje på Strömstad Gymnasium, BUN 
beslutat att avslå förslaget. Anmäls vid KF 2020-06-16

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-08
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 145

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marielle Alvdal (FI) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt Kommundirektören att 
ta fram en systematiserad arbetsordning för motioner och medborgarförslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Marielle Alvdals 
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

KS/2020-0300

KSau § 289 Redovisning av medborgarförslagen 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

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 
medborgarförslag som ej beretts färdigt

Medborgarförslag – ej besvarade

 

Ärendenumm
er

Reg.datu
m Ärendemening Status

KS/2018-0221 2018-04-
17

Medborgarförslag om 
utvidgat fibernät

Remitterad till 
Strömstadsbyggen/ StrömstaNet 
för beredning och beslut, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2018-0241 2018-05-
02

Medborgarförslag om 
särskilt boende

Remitterad till Socialnämnden 
2018-06-26 för beslut, inget svar 
än, ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 

KS/2019-0049 2019-01-
10

Medborgarförslag om 
utökat korttidsboende i 
Strömstads sjukhus 
lokaler med möjlighet till 
jourläkare

 

Remitterad till Socialnämnden 

2019-03-15, inget svar än

KS/2019-0070 2019-01-
22

Medborgarförslag om 
informationsförbättringar 
mellan förskolor och 
vårdnadshavare

Ärendet på väg till KSAU 2020-
05-20

KS/2019-0213 2019-03-
12

Medborgarförslag om 
äldreboende på Magistern 
4 och 13

Remitterad till Socialnämnden 

2019-04-08, inget svar än



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

KS/2019-0302 2019-04-
23

Medborgarförslag om 
färdtjänst till alla orter i 
Västra Götaland

Ärendet återförvisat till SN för 
beslut 2019-11-27

KS/2019-0506 2019-08-
23

Medborgarförslag om 
handikappanpassning av 
lekplats i centrala 
Strömstad

Remitterad till Tekniska 2019-09-
19, för beredning och beslut, 
inget beslut än

KS/2019-0534 2019-08-
29

Medborgarförslag om att 
skapa en vacker entré till 
Strömstad vid E6

Remitterad till Tekniska 2019-09-
19, för beredning och beslut, 
inget beslut än

KS/2019-0662 2019-11-
18

Medborgarförslag om att 
kommunen köper eller 
använder befintliga 
bostäder för att hyra ut 
till lärare som kan tänka 
sig att jobba i Strömstad

Kommunstyrelsen beslutat avslå 
förslaget. Anmält vid KF 2020-02-
13

KS/2020-0217 2020-03-
06

Medborgarförslag om 
gång- och cykelväg mellan 
Ånneröd - Hällestrand

Ärendet på väg till KF

KS/2020-0325 2020-05-
05

Medborgarförslag om 
offentliga toaletter vid 
flygfältet i Näsinge

Ärendet på väg till KF

 

Besvarade medborgarförslag under 2019

KS/2018-0407 Medborgarförslag om toalett på Kärleksudden, Tekniska nämnden 
beslutat om avslag. Anmält till KF 2020-02-13.

KS/2018-0528 Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten, Beslut 
att avslag KF 2019-12-12

KS/2018-0595 Medborgarförslag om att stärka Strömstad kommuns engagemang i 
klimatomställningen, Beslut om avslag KF 2020-02-13

KS/2019-0100 Medborgarförslag om att alla beslut ska fattas inom de planetära 
gränsernas ramar, Beslut om avslag KF 2020-02-13

KS/2019-0104 Medborgarförslag om att utse och hylla olika pristagare, Beslut att 
bifalla förslaget KF 2019-12-12.

KS/2019-0174 Medborgarförslag om avgiftsfri ledsagning för funktionsnedsatta i 
Strömstads kommun, Beslut att delvis bifall förslaget KF 2020-04-23

KS/2019-0318 Medborgarförslag om lekplatser, Tekniska nämnden beslutat att 
bifalla förslaget. Anmält till KF 2020-02-13



PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

KS/2019-0334 Medborgarförslag - trapp vid Södra hamnens sydöstra hörn, 
Tekniska nämnden beslutat att avslå beslutet. Anmält i KF 2020-02-13

KS/2019-0342 Medborgarförslag om prioriterad snöröjning på landet, Tekniska 
nämnden beslutat avslå förslaget. Anmält vid KF 2020-04-23

KS/2019-0430 Medborgarförslag om teaterlinje på Strömstad Gymnasium, BUN 
beslutat att avslå förslaget. Anmäls vid KF 2020-06-16

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-08

Förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Redovisning av medborgarförslagen 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

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/2018-0221 2018-04-17 Medborgarförslag om 
utvidgat fibernät

Remitterad till 
Strömstadsbyggen/ 
StrömstaNet för 
beredning och beslut, 
ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år.

KS/2018-0241 2018-05-02 Medborgarförslag om 
särskilt boende

Remitterad till 
Socialnämnden 
2018-06-26 för beslut, 
inget svar än, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2019-0049 2019-01-10

Medborgarförslag om 
utökat korttidsboende i 
Strömstads sjukhus lokaler 
med möjlighet till jourläkare

Remitterad till 
Socialnämnden 

2019-03-15, inget svar 
än
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KS/2019-0213 2019-03-12
Medborgarförslag om 
äldreboende på Magistern 4 
och 13

Remitterad till 
Socialnämnden 

2019-04-08, inget svar 
än

KS/2019-0506 2019-08-23
Medborgarförslag om 
handikappanpassning av 
lekplats i centrala Strömstad

Remitterad till 
Tekniska 2019-09-19, 
för beredning och 
beslut, inget beslut än

KS/2019-0534 2019-08-29
Medborgarförslag om att 
skapa en vacker entré till 
Strömstad vid E6

Remitterad till 
Tekniska 2019-09-19, 
för beredning och 
beslut, inget beslut än

KS/2020-0217 2020-03-06
Medborgarförslag om gång- 
och cykelväg mellan 
Ånneröd - Hällestrand

Ärendet på väg till KF

KS/2020-0325 2020-05-05
Medborgarförslag om 
offentliga toaletter vid 
flygfältet i Näsinge

Ärendet på väg till KF

KS/2020-0345 2020-05-19
Medborgarförslag om 
återvinningsstation vid 
Tjärnö skola

Ärendet på väg till KF

KS/2020-0405 2020-06-16
Medborgarförslag om 
röjning av mark vid 
Vettneskogen på Nordkoster

Ärendet på väg till KF

KS/2020-0407 2020-06-12
Medborgarförslag om 
badbrygga vid Skateparken, 
Strömsvattnet

Ärendet på väg till KF

KS/2020-0428 2020-07-26

Medborgarförslag om 
parkeringsplatser till de som 
hyr båtplats vid 
Surbrunnssalongen

Ärendet på väg till KF

KS/2020-0438 2020-08-15

Medborgarförslag om 
hundrastgård mellan 
Myrängsvägen och 
konsthallen Lokstallet

Ärendet på väg till KF

KS/2020-0444 2020-08-21 Medborgarförslag om 
landfast bad och 

Ärendet på väg till KF
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granittrappa vid 
kallbadhuset

Besvarade medborgarförslag under 2019

KS/2019-0070 Medborgarförslag om att alla beslut ska fattas inom de planetära 
gränsernas ramar, Barn- och utbildningsnämnden beslutat anse 
medborgarförslaget besvarat. Anmält i KF 2020-06-16.

KS/2019-0302 Medborgarförslag om färdtjänst till alla orter i Västra Götaland, 
Socialnämnden beslutat avslå medborgarförslaget. Anmält i KF 2020-06-16.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-11

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526- 196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2020-0299

KS § 111 Redovisning av motioner 2020

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att notera informationen till protokollet.

Kommunstyrelsens beslut
att uppdra åt Kommundirektören att ta fram en systematiserad arbetsordning för 
motioner och medborgarförslag.

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

Motioner – ej besvarade

Ärende-
nummer Reg.datum Ärendemening Status

KS/2018-
0203 2018-04-10 Motion om 6 timmars 

arbetsdag från Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-18, ej besvarade med 
en handläggnings-tid på över ett 
år.

KS/2018-
0427 2018-09-18 Motion om Gender Budget 

från Centerpartiet

Remitterad till 
kommundirektören 2019-02-
13, ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2018-
0516 2018-11-06 Motion om reservvattentäkt 

från Liberalerna

Remitterad till Tekniska 2018-12-
28, inget svar än, ej besvarade 
med en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2018-
0529 2018-11-09

Motion om arbete med 
hedersrelaterat förtryck och 
våld i Strömstads kommun 
från Feministiskt initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2019-05-03 
att sammanställa svaren, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 

KS/2018-
0584 2018-12-06

Motion om 6 timmars 
arbetsdag från Feministiskt 
initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13 ej besvarade med 
en handläggningstid på över ett 
år.

ärende

9
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KS/2018-
0612 2018-12-21

Motion om utredning av 
tillagningskök från 
Kristdemokraterna

Svar på väg till KS 2020-04-29, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0028 2019-01-07

Motion om organisatorisk 
placering av enheten för 
måltid och städ från 
Liberalerna

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13, ej besvarade med 
en handläggningstid på över ett 
år.

KS/2019-
0067 2019-01-22

Motion om vikariesituationen 
på bl.a. Strömstiernaskolan 
från Kristdemokraterna

Svar på väg till KS 2020-08-26, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0107 2019-02-01

Motion om att säkerställa att 
kommunfullmäktiges Vision, 
Mål och Värderingar för 
utbildning är förankrade och 
bärs upp av samtliga berörda, 
från Liberalerna

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden 2019-02-
22, ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0154 2019-02-15

Motion om att skjuta på 
renoveringen av 
badhusanläggningen från Ola 
Persson (M)

Svar på väg till KSAU 2020-05-
13, ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0155 2019-02-15

 Motion om att Strömstads 
kommun börjar med sop-
sortering hos varje hushåll och 
inom all kommunal verk-
samhet från Ola Persson (M) 

Remitterad till Tekniska 2019-04-
08, ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0171 2019-02-22 Motion om internatskola på 

Koster från Dag Wersén (M)

Svar på väg till KS 2020-08-26, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0198 2019-03-05

Motion om att förenkla för 
bostadsbyggande på 
landsbygden.

Ska upp till KSAU 2020-05-13, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0215 2019-03-12

Motion om att införa 
Huskurage i 
Strömstadsbyggen från 
Feministiskt Initiativ

På väg till KF 2020-06-16, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0221 2019-03-13

Motion om översyn av 
kommunens politiska 
organisation från 
Moderaterna

Remitterad till 
kommundirektören
2019-05-08, ej besvarade med 
en handläggningstid på över ett 
år. 
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KS/2019-
0227 2019-03-15

Motion om att 
uppmärksamma 100 år av 
kvinnlig rösträtt

Remitterad till 
kommundirektören 2019-05-08, 
ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0278 2019-04-08

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

Ska upp till KSAU 2020-05-13, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0283 2019-04-10

Motion om 
kompetensförsörjning, 
rekrytering av personal i 
Strömstads kommun

Remitterad till 
kommundirektören 2019-05-
15, ej besvarade med en 
handläggnings-tid på över ett 
år.

KS/2019-
0290 2019-04-12

Motion om integrerad 
verksamhet för barn och 
dementa äldre

Remitterad till 
kommundirektören 2019-05-
15, ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0377 2019-05-12

Motion om att 
ålderspensionärer i 
Strömstads kommun ska ges 
möjlighet att äta lunch i skolan 
från Kristdemokraterna

Remitterad till Barn- och 
utbildnings-nämnden och 
Socialnämnden 2019-08-14

 KS/2019-
0388 2019-05-15

Motion om Strömstad 
Sveriges renaste kommun från 
Liberalerna

KF beslutade 2020-02-13 att 
återremittera till KS 

KS/2019-
0423 2019-05-27

Motion om att avskaffa 
nötkött i Strömstads skolor 
från Feministiskt Initiativ

Remitterad till Barn- och 
utbildnings-nämnden 
2019-08-14

KS/2019-
0436 2019-06-04

Motion om hjälp till att hålla 
rent i Strömstad från 
Centerpartiet

Remitterad till 
kommundirektören 2020-02-12

KS/2019-
0440 2019-06-09

Motion om att bygga 
solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad 
från Vänsterpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-10-09

KS/2019-
0441 2019-06-09

Motion om att bygga 
solcellspark på Bastekärr från 
Vänsterpartiet På väg till KF 2020-06-16
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KS/2019-
0481 2019-07-30

Motion om att det utreds vilka 
följderna skulle bli för 
kommunens 
bostadsförsörjning med 
hyreslägenheter, ekonomi och 
relevanta förhållanden i 
övrigt,  vid försäljning av delar 
av AB Strömstadsbyggens 
fastighetsinnehav från 
Moderaterna

På väg till KF 2020-06-16

KS/2019-
0482 2019-08-01 Motion om ängsmarker från 

Miljöpartiet På väg till KF 2020-06-16

KS/2019-
0507 2019-08-23

Motion om att Strömstads 
kommun genomför en 
återkommande fortbildning, 
till alla förvaltningar, som 
belyser hållbarhetsfrågor och 
klimatomställning i Strömstad 
- från Centerpartiet

Remitterad till 
kommundirektören 2019-10-09

KS/2019-
0515 2019-08-28

Motion om översyn av 
organisation och 
ansvarsfördelning inom 
Strömstads kommun från 
Liberalerna

Remitterad till 
kommundirektören 2019-10-09

KS/2019-
0564 2019-09-19

Motion om avgiftsfri 
färjetrafik för Kosterbor från 
Feministiskt Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att utreda 
motionen och återkomma med 
förslag

KS/2019-
0586 2019-10-07

Motion om utveckling av 
skolutbildningen och 
besöksnäringen i Strömstads 
kommun från Moderaterna

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden 2019-11-14

 

KS/2019-
0647 2019-11-11

Motion om kampanjen 
"Våldet går inte i pension" 
från Feministiskt Initiativ

Remitterad till Socialnämnden 
2019-12-11

KS/2019-
0692 2019-11-28

Motion om införande av 
alkolås i fordon som nyttjas av 
Strömstads kommun från 
Miljöpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden och Strömstadsbyggen 
2020-03-11

KS/2020-
0071 2020-01-16 Motion om central badplats i 

Strömstad från Liberalerna
Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-03-11
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KS/2020-
0099 2020-01-24 Motion om semestertia från 

Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att svara på 
motionen

KS/2020-
0115 2020-01-30

Motion om tillsättning av 
tjänsten som 
näringslivsutvecklare från 
Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet och Miljöpartiet

På väg till KS 2020-05-27

KS/2020-
0119 2020-01-30

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

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att svara på 
motionen

KS/2020-
0120 2020-01-30

Motion om 
jämställdhetsintergrering från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att svara på 
motionen

KS/2020-
0140 2020-02-05

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

KF remitterat motionen till KS 
2020-04-23

KS/2020-
0211 2020-03-05

Motion om effektivare 
utnyttjande av lastzonerna 
och parkeringsplatserna i 
centrum från Bengt Bivrin, 
Miljöpartiet

KF remitterat motionen till KS 
2020-04-23

KS/2020-
0233 2020-03-12

Motion om att som en del av 
att uppmärksamma 100 år av 
demokrati, förlägga 
kommunfullmäktigesammantr
äden till olika kommundelar 
från Centerpartiet

KF remitterat motionen till KF 
presidium
2020-04-23

KS/2020-
0234 2020-03-12

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

KF remitterat motionen till KS 
2020-04-23
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KS/2020-
0240 2020-03-13

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

KF remitterat motionen till KS 
2020-04-23

KS/2020-
0241 2020-03-13

Motion om att utvärdera och 
systematisera 
integrationsarbetet i 
Strömstad från feministiskt 
initiativ

KF remitterat motionen till KS 
2020-04-23

Besvarade motioner 2019

KS/2018-0322 Motion om korsningen Karlsgatan - Ringvägen från Bengt 
Simonsson Fröjd (S) – Beslut KF 2020-02-13 att anse motionen besvarad

KS/2019-0223 Motion om byte av namn på "Kommunala Handikapp- och 
pensionärsrådet" från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2019-12-12 att anse 
motionen besvarad

KS/2019-0336 Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål 
från Centerpartiet – Beslut KF 2020-04-23 att anse motionen besvarad.

KS/2019-0378 Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet – 
Beslut KF 2020-02-13 att anse motionen besvarad.

KS/2019-0421 Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från 
Feministiskt initiativ – Beslut KF 2020-02-13 att avslå motionen.

KS/2019-0432 Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen från 
Liberalerna – Beslut KF 2020-04-23 att avslå 4 punkter i  motionen och anse 2 
punkter besvarade..

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-05 av kommunsekreterare Ulrika Haugland
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 144

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marielle Alvdal (FI) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt Kommundirektören att 
ta fram en systematiserad arbetsordning för motioner och medborgarförslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Marielle Alvdals 
förslag och finner att så sker.
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KSau § 288 Redovisning av motioner 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

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/2018-0203 2018-04-10 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-18, ej besvarade 
med en handläggnings-tid 
på över ett år.

KS/2018-0427 2018-09-18 Motion om Gender Budget från 
Centerpartiet

Svar på väg till KF 2020-11-
26, ej besvarade med en 
handläggnings-tid på över 
ett år.

KS/2018-0516 2018-11-06 Motion om reservvattentäkt från 
Liberalerna

Svar på väg till KS 2020-12-
03, ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2018-0529 2018-11-09

Motion om arbete med 
hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun från 
Feministiskt initiativ

Svar på väg till KSAU 2020-
11-18, ej besvarade med 
en handläggnings-tid på 
över ett år. 

KS/2018-0584 2018-12-06 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Feministiskt initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13 ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0028 2019-01-07
Motion om organisatorisk placering 
av enheten för måltid och städ från 
Liberalerna

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13, ej besvarade 
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med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0155 2019-02-15

Motion om att Strömstads 
kommun börjar med sopsortering 
hos varje hushåll och inom all 
kommunal verksamhet från Ola 
Persson (M)

Svar på väg till KS 2020-12-
02, ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2019-0221 2019-03-13
Motion om översyn av kommunens 
politiska organisation från 
Moderaterna

Remitterad till kommun-
direktören 2019-05-08, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2019-0290 2019-04-12 Motion om integrerad verksamhet 
för barn och dementa äldre

Remitterad till 
kommundirektören 2019-
05-15, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2019-0377 2019-05-12

Motion om att ålderspensionärer i 
Strömstads kommun ska ges 
möjlighet att äta lunch i skolan från 
Kristdemokraterna

Svar på väg till KSAU 2020-
11-25, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

 KS/2019-0388 2019-05-15 Motion om Strömstad Sveriges 
renaste kommun från Liberalerna

Svar på väg till KSAU 2020-
11-18, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2019-0436 2019-06-04 Motion om hjälp till att hålla rent i 
Strömstad från Centerpartiet

Svar på väg till KSAU 2020-
11-04, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2019-0440 2019-06-09
Motion om att bygga solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-10-09, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år

.

KS/2019-0507 2019-08-23
Motion om att Strömstads 
kommun genomför en 
återkommande fortbildning, till alla 
förvaltningar, som belyser 

Remitterad till 
kommundirektören 
2019-10-09, ej besvarade 
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hållbarhetsfrågor och 
klimatomställning i Strömstad - från 
Centerpartiet

med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0515 2019-08-28

Motion om översyn av organisation 
och ansvarsfördelning inom 
Strömstads kommun från 
Liberalerna

Remitterad till 
kommundirektören 
2019-10-09, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0564 2019-09-19 Motion om avgiftsfri färjetrafik för 
Kosterbor från Feministiskt Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
utreda motionen och 
återkomma med förslag, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2019-0647 2019-11-11
Motion om kampanjen "Våldet går 
inte i pension" från Feministiskt 
Initiativ

Remitterad till 
Socialnämnden 
2019-12-18  för yttrande 
senast 2020-04-29, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2019-0692 2019-11-28
Motion om införande av alkolås i 
fordon som nyttjas av Strömstads 
kommun från Miljöpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Strömstadsbyggen 
2020-03-11 för yttrande 
senast 2020-08-31

KS/2020-0071 2020-01-16 Motion om central badplats i 
Strömstad från Liberalerna

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-03-11 för 
yttrande senast 
2020-08-31

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

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31

KS/2020-0119 2020-01-30
Motion om att anställa en 
jämställdhetsstrateg från Marielle 
Alvdal, Feministiskt Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31
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KS/2020-0120 2020-01-30

Motion om 
jämställdhetsintergrering från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31

KS/2020-0140 2020-02-05

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

Remitterad till 
Strömstadsbyggen 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13

KS/2020-0211 2020-03-05

Motion om effektivare utnyttjande 
av lastzonerna och 
parkeringsplatserna i centrum från 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Strömstadsbyggen 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13

KS/2020-0233 2020-03-12

Motion om att som en del av att 
uppmärksamma 100 år av 
demokrati, förlägga 
kommunfullmäktigesammanträden 
till olika kommundelar från 
Centerpartiet

KF remitterat motionen till 
KF presidium
2020-04-23

KS/2020-0240 2020-03-13

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

Remitterad till 
Socialnämnden 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13

KS/2020-0241 2020-03-13
Motion om att utvärdera och 
systematisera integrationsarbetet i 
Strömstad från feministiskt initiativ

Remitterad till 
Socialnämnden 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13

KS/2020-0361 2020-05-27 Motion om ny väg till 
Beatebergsgården från Liberalerna

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

KS/2020-0372 2020-05-29
Motion om Inkubator -utveckling 
istället för avveckling från 
Liberalerna

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
08-26 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2020-12-28
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KS/2020-0429 2020-07-31

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

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
10-21 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2021-01-21

KS/2020-0442 2020-08-19

Motion om initiativ till 
svensk/norsk överläggning om 
fördjupat gränssamarbete, i t.ex. 
Svinesundskommitténs regi, för att 
i samnordisk anda bidra till 
fördjupad dialog som motverkar att 
negativa "vi-och-dom"känslor i 
gränsområdet får fäste från 
Centerpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
10-21 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2021-01-21

KS/2020-0480 2020-09-10 Motion om cykelplan utanför tätort 
från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

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

KS/2020-0490 2020-09-17

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

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

KS/2020-0518 2020-10-11
Motion om att skapa alternativa 
undervisningsgrupper från 
Feministiskt Initiativ

KS/2020-05-18 2020-10-11
Motion om att använda 
könsneutralt språk i kommunens 
dokument från Feministiskt Initiativ

KS/2020-0520 2020-10-11

Motion om att använda 
transinkluderade ansökningar, 
blanketter och enkäter från 
Feministiskt Initiativ

KS/2020-0526 2020-10-16
Motion om att Strömstads 
kommun, hos regeringen, ansöker 
om att på försök överta 
befogenheter och ekonomiska 
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resurser från Arbetsförmedlingen 
för att möta den ökade 
arbetslöshet som nu lokalt följer i 
pandemins spår, från Centerpartiet

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

Besvarade motioner 2019

KS/2018-0322 Motion om korsningen Karlsgatan - Ringvägen från Bengt 
Simonsson Fröjd (S) – Beslut KF 2020-02-13 att anse motionen besvarad 

KS/2019-0223 Motion om byte av namn på "Kommunala Handikapp- och 
pensionärsrådet" från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2019-12-12 att anse 
motionen besvarad 

KS/2019-0336 Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål 
från Centerpartiet – Beslut KF 2020-04-23 att anse motionen besvarad. 

KS/2019-0378 Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet – 
Beslut KF 2020-02-13 att anse motionen besvarad. 

KS/2019-0421 Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från 
Feministiskt initiativ – Beslut KF 2020-02-13 att avslå motionen.

KS/2019-0432 Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen från 
Liberalerna – Beslut KF 2020-04-23 att avslå 4 punkter i  motionen och anse 2 
punkter besvarade..

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-05 av kommunsekreterare Ulrika Haugland

Förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Redovisning av motioner 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

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/2018-0203 2018-04-10 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-18, ej besvarade 
med en handläggnings-tid 
på över ett år.

KS/2018-0427 2018-09-18 Motion om Gender Budget från 
Centerpartiet

Svar på väg till KF 2020-11-
26, ej besvarade med en 
handläggnings-tid på över 
ett år.

KS/2018-0516 2018-11-06 Motion om reservvattentäkt från 
Liberalerna

Svar på väg till KS 2020-12-
03, ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2018-0529 2018-11-09

Motion om arbete med 
hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun från 
Feministiskt initiativ

Svar på väg till KSAU 2020-
11-18, ej besvarade med 
en handläggnings-tid på 
över ett år. 

KS/2018-0584 2018-12-06 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Feministiskt initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13 ej besvarade 
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med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0028 2019-01-07
Motion om organisatorisk placering 
av enheten för måltid och städ från 
Liberalerna

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0155 2019-02-15

Motion om att Strömstads 
kommun börjar med sopsortering 
hos varje hushåll och inom all 
kommunal verksamhet från Ola 
Persson (M)

Svar på väg till KS 2020-12-
02, ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2019-0221 2019-03-13
Motion om översyn av kommunens 
politiska organisation från 
Moderaterna

Remitterad till kommun-
direktören 2019-05-08, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2019-0290 2019-04-12 Motion om integrerad verksamhet 
för barn och dementa äldre

Remitterad till 
kommundirektören 2019-
05-15, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2019-0377 2019-05-12

Motion om att ålderspensionärer i 
Strömstads kommun ska ges 
möjlighet att äta lunch i skolan från 
Kristdemokraterna

Svar på väg till KSAU 2020-
11-25, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

 KS/2019-0388 2019-05-15 Motion om Strömstad Sveriges 
renaste kommun från Liberalerna

Svar på väg till KSAU 2020-
11-18, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2019-0436 2019-06-04 Motion om hjälp till att hålla rent i 
Strömstad från Centerpartiet

Svar på väg till KSAU 2020-
11-04, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2019-0440 2019-06-09
Motion om att bygga solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-10-09, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år
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.

KS/2019-0507 2019-08-23

Motion om att Strömstads 
kommun genomför en 
återkommande fortbildning, till alla 
förvaltningar, som belyser 
hållbarhetsfrågor och 
klimatomställning i Strömstad - från 
Centerpartiet

Remitterad till 
kommundirektören 
2019-10-09, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0515 2019-08-28

Motion om översyn av organisation 
och ansvarsfördelning inom 
Strömstads kommun från 
Liberalerna

Remitterad till 
kommundirektören 
2019-10-09, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0564 2019-09-19 Motion om avgiftsfri färjetrafik för 
Kosterbor från Feministiskt Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
utreda motionen och 
återkomma med förslag, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2019-0647 2019-11-11
Motion om kampanjen "Våldet går 
inte i pension" från Feministiskt 
Initiativ

Remitterad till 
Socialnämnden 
2019-12-18  för yttrande 
senast 2020-04-29, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2019-0692 2019-11-28
Motion om införande av alkolås i 
fordon som nyttjas av Strömstads 
kommun från Miljöpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Strömstadsbyggen 
2020-03-11 för yttrande 
senast 2020-08-31

KS/2020-0071 2020-01-16 Motion om central badplats i 
Strömstad från Liberalerna

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-03-11 för 
yttrande senast 
2020-08-31

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

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31
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KS/2020-0119 2020-01-30
Motion om att anställa en 
jämställdhetsstrateg från Marielle 
Alvdal, Feministiskt Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31

KS/2020-0120 2020-01-30

Motion om 
jämställdhetsintergrering från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31

KS/2020-0140 2020-02-05

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

Remitterad till 
Strömstadsbyggen 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13

KS/2020-0211 2020-03-05

Motion om effektivare utnyttjande 
av lastzonerna och 
parkeringsplatserna i centrum från 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Strömstadsbyggen 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13

KS/2020-0233 2020-03-12

Motion om att som en del av att 
uppmärksamma 100 år av 
demokrati, förlägga 
kommunfullmäktigesammanträden 
till olika kommundelar från 
Centerpartiet

KF remitterat motionen till 
KF presidium
2020-04-23

KS/2020-0240 2020-03-13

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

Remitterad till 
Socialnämnden 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13

KS/2020-0241 2020-03-13
Motion om att utvärdera och 
systematisera integrationsarbetet i 
Strömstad från feministiskt initiativ

Remitterad till 
Socialnämnden 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13

KS/2020-0361 2020-05-27 Motion om ny väg till 
Beatebergsgården från Liberalerna

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

KS/2020-0372 2020-05-29
Motion om Inkubator -utveckling 
istället för avveckling från 
Liberalerna

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
08-26 att bereda motionen 
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och inkomma med förslag 
senast 2020-12-28

KS/2020-0429 2020-07-31

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

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
10-21 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2021-01-21

KS/2020-0442 2020-08-19

Motion om initiativ till 
svensk/norsk överläggning om 
fördjupat gränssamarbete, i t.ex. 
Svinesundskommitténs regi, för att 
i samnordisk anda bidra till 
fördjupad dialog som motverkar att 
negativa "vi-och-dom"känslor i 
gränsområdet får fäste från 
Centerpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
10-21 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2021-01-21

KS/2020-0480 2020-09-10 Motion om cykelplan utanför tätort 
från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

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

KS/2020-0490 2020-09-17

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

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

KS/2020-0518 2020-10-11
Motion om att skapa alternativa 
undervisningsgrupper från 
Feministiskt Initiativ

KS/2020-05-18 2020-10-11 Motion om att använda 
könsneutralt språk i kommunens 
dokument från Feministiskt Initiativ

KS/2020-0520 2020-10-11

Motion om att använda 
transinkluderade ansökningar, 
blanketter och enkäter från 
Feministiskt Initiativ

KS/2020-0526 2020-10-16 Motion om att Strömstads 
kommun, hos regeringen, ansöker 
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om att på försök överta 
befogenheter och ekonomiska 
resurser från Arbetsförmedlingen 
för att möta den ökade 
arbetslöshet som nu lokalt följer i 
pandemins spår, från Centerpartiet

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

Besvarade motioner 2020
KS/2018-0612 Motion om utredning av tillagningskök från Kristdemokraterna – 
Beslut KF 2020-09-24 att avslå motionen.

KS/2019-0067 Motion om vikariesituationen på bl.a. Strömstiernaskolan från 
Kristdemokraterna – Beslut KF 2020-09-24 att bifalla 2:a att-satsen och att anse 
1:a och 3:e att-satsen besvarad.

KS/2019-0107 Motion om att säkerställa att kommunfullmäktiges Vision, Mål och 
Värderingar för utbildning är förankrade och bärs upp av samtliga berörda, från 
Liberalerna – Beslut KF 2020-09-24 att bifalla motionens första att-sats och att 
anse övriga att-satser besvarade.

KS/2019-0154 Motion om att skjuta på renoveringen av badhusanläggningen från 
Ola Persson (M) – Beslut KF 2020-06-16 att anse motionen besvarad.

KS/2019-0171 Motion om internatskola på Koster från Dag Wersén (M) – Beslut 
KF 2020-09-24 att avslå motionen.

KS/2019-0198 Motion om att förenkla för bostadsbyggande på landsbygden från 
Centerpartiet – Beslut KF 2020-06-16 att avslå motionen.

KS/2019-0215 Motion om att införa Huskurage i Strömstadsbyggen från 
Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2020-06-16 att bifalla motionens intentioner.

KS/2019-0227 Motion om att uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt – Beslut 
KF 2020-09-24 att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete 
med lokalt program för firande av demokratin 100 år.

KS/2019-0278 Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska användandet 
av plastpåsar inom kommunens verksamheter – Beslut KF 2020-10-29 att bifalla 
att-satserna 1-2 och avslå att-sats 3.

KS/2019-0283 Motion om kompetensförsörjning, rekrytering av personal i 
Strömstads kommun – Beslut KF 2020-10-29 att anse motionen besvarad.
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KS/2019-0423 Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor från Feministiskt 
Initiativ – Beslut KF 2020-09-24 att avslå motionen.

KS/2019-0441 Motion om att bygga solcellspark på Bastekärr från Vänsterpartiet – 
Beslut KF 2020-06-16 att avslå motionen.

KS/2019-0481 Motion om att det utreds vilka följderna skulle bli för kommunens 
bostadsförsörjning med hyreslägenheter, ekonomi och relevanta förhållanden i 
övrigt, vid försäljning av delar av AB Strömstadsbyggens fastighetsinnehav från 
Moderaterna– Beslut KF 2020-06-16 att avslå motionen.

KS/2019-0482 Motion om ängsmarker från Miljöpartiet – Beslut KF 2020-0-16 att 
bifalla motionen.

KS/2019-0586 Motion om utveckling av skolutbildningen och besöksnäringen i 
Strömstads kommun från Moderaterna – Beslut KF 2020-09-24 att avslå 
motionen.

KS/2020-0115 Motion om tillsättning av tjänsten som näringslivsutvecklare från 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet – Beslut KF 2020-09-24 
att anse motionen besvarad.

KS/2020-0234 Motion om att utveckla attraktiviteten hos 
kulturmiljöer/besöksmål inom Strömstads kommun med fungerande 
sanitetsanläggningar från Centerpartiet – Beslut KF 2020-10-29 att anse 
första att-satsen besvarad och bifalla den andra att-satsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-11 av kommunsekreterare Ulrika Haugland

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526- 196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-02

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

KS/2020-0574

KS § 195 Granskning av verkställighet och redovisning 
av kommunfullmäktiges beslut 2020

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att notera informationen till protokollet.

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

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

Senaste redovisningen gjordes 2019-11-04. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2020-11-06. 

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 2019-11-04. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2020-11-06.

Redovisning 2020-11-06

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

AB 
Strömstadslokaler

☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0052
Investering färjeläge

TN och KS ☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0030
Multifunktionellt kök

AB 
Strömstadslokaler

☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Beslut om att ta 
bort uppdrag på 
väg till KF

ärende
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PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-02

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

Dnr: KS/2017-0389 
Solskydd vid förskolor

AB 
Strömstadslokaler 
och BUN

☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0029
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter

Tekniska ☐Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☒Ej verkställt

Räknas vara färdig 
under våren.

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

Kommunfullmäktiges 
presidie

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2020-0238
Hantera behov av 
ytterligare medel för 
fritidsgårds-
verksamhet 2021 i 
kommande 
budgetarbete

Kommundirektören ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

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

Kommundirektören ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

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

Tekniska ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0067
Utredning av 
organisationen av 
vikariepoolen

Socialnämnden ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0107
Fastställa konkreta 
mätbara mål för våra 
förskolor, skolor, 
gymnasiet och 
vuxenutbildning 
gällande såväl 
kunskap som upplevd 
kvalitet i enlighet 
med ingiven bilaga

Barn- och 
utbildningsnämnden

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt



PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-02

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

KS/2020-0234
Översyn av 
kommunens olika 
besöksmål

Kommunstyrelsen ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-06 av kommunsekreteraren
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 290

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

KS/2020-0574

KSau § 290 Granskning av verkställighet och redovisning 
av kommunfullmäktiges beslut 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

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 2019-11-04. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2020-11-06.

Redovisning 2020-11-06

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

AB 
Strömstadslokaler

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0052
Investering färjeläge

TN och KS ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0030
Multifunktionellt kök

AB 
Strömstadslokaler

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Beslut om att ta 
bort uppdrag på 
väg till KF

Dnr: KS/2017-0389 
Solskydd vid förskolor

AB 
Strömstadslokaler 
och BUN

☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0029
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter

Tekniska ☐Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☒Ej verkställt

Räknas vara färdig 
under våren.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

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

Kommunfullmäktiges 
presidie

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2020-0238
Hantera behov av 
ytterligare medel för 
fritidsgårds-
verksamhet 2021 i 
kommande 
budgetarbete

Kommundirektören ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

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

Kommundirektören ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

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

Tekniska ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0067
Utredning av 
organisationen av 
vikariepoolen

Barn- och 
utbildningsnämnden

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

?

KS/2019-0107
Fastställa konkreta 
mätbara mål för våra 
förskolor, skolor, 
gymnasiet och 
vuxenutbildning 
gällande såväl 
kunskap som upplevd 
kvalitet i enlighet 
med ingiven bilaga

Barn- och 
utbildningsnämnden

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

?

KS/2020-0234
Översyn av 
kommunens olika 
besöksmål

Kommunstyrelsen ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-06 av kommunsekreteraren



PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

Förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelse föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3)

Kommunledningsförvaltningen 2020-11-11 Ärende: KS/2019-0634
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Granskning av verkställighet och redovisning av 
kommunfullmäktiges beslut 2019

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelse föreslå 
kommunfullmäktige besluta

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 2019-11-04. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2019-11-06.

Redovisning 2020-11-06

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

AB 
Strömstadslokaler

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0052
Investering färjeläge

TN och KS ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0030
Multifunktionellt 
kök

AB 
Strömstadslokaler

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Beslut om 
att ta bort 
uppdrag på 
väg till KF

Dnr: KS/2017-0389 
Solskydd vid 
förskolor

AB 
Strömstadslokaler 
och BUN

☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt



2 (3)

2020-11-11 Ärende: KS/2019-0634

KS/2019-0029
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter

Tekniska ☐Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☒Ej verkställt

Räknas vara 
färdig 
under 
våren.

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

Kommunfullmäktiges 
presidie

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2020-0238
Hantera behov av 
ytterligare medel för 
fritidsgårds-
verksamhet 2021 i 
kommande 
budgetarbete

Kommundirektören ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

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

Kommundirektören ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

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

Tekniska ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0067
Utredning av 
organisationen av 
vikariepoolen

Socialnämnden ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

?

KS/2019-0107
Fastställa konkreta 
mätbara mål för våra 
förskolor, skolor, 
gymnasiet och 
vuxenutbildning 
gällande såväl 
kunskap som upplevd 
kvalitet i enlighet 
med ingiven bilaga

Barn- och 
utbildningsnämnden

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

?

KS/2020-0234
Översyn av 
kommunens olika 
besöksmål

Kommunstyrelsen ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-06 av kommunsekreteraren



3 (3)

2020-11-11 Ärende: KS/2019-0634

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526- 196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

KS/2018-0427

KS § 157 Svar på - Motion om Gender Budget från 
Centerpartiet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att avslå motionens första att-sats – “att Strömstads kommun inför budgetarbetet 
2021 genomför Gender budget i kommunens alla verksamheter, samt bolag, för 
att belysa hur resurserna fördelas mellan könen”-, med motiveringen att metoden 
är tids- och kunskapskrävande och ej möjlig att prioritera under 2021 – 2022 med 
de personella och kunskapsmässiga resurser, som erfordras för att införa Gunder 
Budget 2021 – 2022.

att bifalla andra attsatsen, med ändringen att det i budgetarbetet 2021 (i stället 
för 2020) genomförs inom kultur- och fritidsverksamheten, för att se 
resursfördelningen mellan könen av ekonomiskt stöd till föreningar och inom 
egen genomförd verksamhet. Utifrån “Hur fördelas offentliga resurser mellan 
könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka 
blir effekterna?”, samt

att bifalla tredje attsatsen att resultatet härav redovisas med övrig 
bokslutsredovisning för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Gender Budgeting, jämställdhetsintegrerad budgetprocess, handlar om att 
synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga 
resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars 
behov? Och vilka blir effekterna?

Elisabeth Johansson har i inkommen motion den 17 september 2018 yrkat:

 att Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender
Budget i kommunens alla verksamheter, samt bolag, för att belysa hur
resurserna fördelas mellan könen.

 att det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och
fritidsverksamheten, för att se resursfördelningen mellan könen av
ekonomiskt stöd till föreningar och inom egen genomförd verksamhet,
enligt ovan nämnda tre delar.

 att resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt kommundirektören 
att utreda motionen och återkomma med förslag. 

Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2018 om Jämlikhetsplanen vars syfte är 
att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut och all 
verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar för alla kommunens 
invånare.  

ärende

11



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

Ett av målen i jämlikhetsplanen är att varje nämnd och bolag årligen ska ta fram 
aktiviteter och åtgärder som bidrar till att uppfylla inriktningen i jämlikhetsplanen 
som ska beskrivas i verksamhetsplan och budget. Uppföljning, utfall, resultat och 
eventuella förslag på förbättringar redovisas årligen i kommunens 
verksamhetsberättelser, delårsbokslut och årsbokslut. 

Det finns idag möjlighet att genom politisk styrning öka fokus på jämlikhet- och 
jämställdhetsfrågor utan att införa gender budget. För att styrningen ska vara 
effektiv, tydlig och för att undvika målkonflikter är det lämpligt att använda de 
upparbetade processer som finns och utveckla styrningen istället för att skapa en 
separat process. 

Exempel på områden där jämlikhet redan är inarbetat i våra processer är inom 
kultur- och fritidsområdet. 

Preliminära etappmål beslutades av kommunfullmäktige i juni 2020 och ett av 
etappmålen är ”En hållbar kommun”. Hållbarhet är ett begrepp som innefattar de 
tre dimensionerna social-, ekonomisk- och ekologiskhållbarhet. Att arbeta mot en 
hållbar kommun innefattar att arbeta med jämställdhet. I uppföljningen av målet 
kommer det att framgå på vilket sätt nämnderna arbetar mot målet. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 § 228
Tjänsteskrivelse 2020-09-14 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 46
Motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionens första attsats avslås.

att motionens andra attsats anses delvis besvarad.

att motionens tredje attsats anses delvis besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Granberg (S) yrkar, med instämmande från Kent Hansson (S), Marie 
Edvinsson Kristiansen (M) och Rose-Marie Fagerberg (KD) på:

att avslå motionens första att-sats – “att Strömstads kommun inför budgetarbetet 
2021 genomför Gender budget i kommunens alla verksamheter, samt bolag, för 
att belysa hur resurserna fördelas mellan könen”-, med motiveringen att metoden 
är tids- och kunskapskrävande och ej möjlig att prioritera under 2021 – 2022 med 
de personella och kunskapsmässiga resurser, som erfordras för att införa Gunder 
Budget 2021 – 2022.

att bifalla andra attsatsen, med ändringen att det i budgetarbetet 2021 (i stället 
för 2020) genomförs inom kultur- och fritidsverksamheten, för att se 
resursfördelningen mellan könen av ekonomiskt stöd till föreningar och inom 
egen genomförd verksamhet. Utifrån “Hur fördelas offentliga resurser mellan 



PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka 
blir effekterna?”, samt

att bifalla tredje attsatsen att resultatet härav redovisas med övrig 
bokslutsredovisning för 2021.

Marielle Alvdal (FI) yrkar, med instämmande från Åsa Torstensson (C), Andreas 
Nikkinen (MP) och Lars Tysklind (L), på att ändra orden "inför budgetarbetet för 
2021" till "successivt införande från nästa budgetprocess efter denna motions 
antagande" i enlighet med motionens intention. Och att efter den ändringen yrka 
bifall till motionen i sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mats Granbergs förslag och Marielle Alvdals 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Granbergs förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
Mats Granbergs förslag och nej-röst för Marielle Alvdals förslag.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Mats Granbergs förslag mot 4 nej-röster för Marielle 
Alvdals förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla Mats Granbergs förslag.

Kommunstyrelsen 2020-10-28
Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej

1 Kent Hansson S 1   Ja  
2 Mats Granberg S 2   Ja  
3 Leif Andersson S 3   Ja  
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4   Ja  
5 Marielle Alvdal FI 5    Nej
6 Mattias Gustafsson SD 6   Ja  
7 Lars Tysklind L 7    Nej

8
Marie Edvinsson 
Kristiansen M 8   Ja  

9 Jörgen Molin M 9   Ja  
10 Åsa Torstensson C 10    Nej
11 Bengt Bivrin MP 11 Andreas Nikkinen MP  Nej
 Summa 7 4

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

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

KS/2018-0427

KSau § 228 Svar på - Motion om Gender Budget från 
Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionens första attsats avslås.

att motionens andra attsats anses delvis besvarad.

att motionens tredje attsats anses delvis besvarad.

Beslutsmotivering
Motionens första attsats avslås med hänvisning till resurser saknas för införande 
2021.

Motionens andra attsats anses delvis besvarad då vi från 2020 redovisar ålder och 
könsfördelning inom fritidsområdet och jämlikhetsplanen är inarbetat i 
kulturstrategin.

Motionens tredje attsats anses delvis besvarad då rapportering sker på lämplig 
nivå. 

Sammanfattning av ärendet
Gender Budgeting, jämställdhetsintegrerad budgetprocess, handlar om att 
synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga 
resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars 
behov? Och vilka blir effekterna?

Elisabeth Johansson har i inkommen motion den 17 september 2018 yrkat:

 att Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender 
Budget i kommunens alla verksamheter, samt bolag, för att belysa hur 
resurserna fördelas mellan könen.

 att det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och 
fritidsverksamheten, för att se resursfördelningen mellan könen av 
ekonomiskt stöd till föreningar och inom egen genomförd verksamhet, 
enligt ovan nämnda tre delar. 

 att resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt kommundirektören 
att utreda motionen och återkomma med förslag. 

Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2018 om Jämlikhetsplanen vars syfte är 
att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut och all 
verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar för alla kommunens 
invånare.  



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

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

Ett av målen i jämlikhetsplanen är att varje nämnd och bolag årligen ska ta fram 
aktiviteter och åtgärder som bidrar till att uppfylla inriktningen i jämlikhetsplanen 
som ska beskrivas i verksamhetsplan och budget. Uppföljning, utfall, resultat och 
eventuella förslag på förbättringar redovisas årligen i kommunens 
verksamhetsberättelser, delårsbokslut och årsbokslut. 

Det finns idag möjlighet att genom politisk styrning öka fokus på jämlikhet- och 
jämställdhetsfrågor utan att införa gender budget. För att styrningen ska vara 
effektiv, tydlig och för att undvika målkonflikter är det lämpligt att använda de 
upparbetade processer som finns och utveckla styrningen istället för att skapa en 
separat process. 

Exempel på områden där jämlikhet redan är inarbetat i våra processer är inom 
kultur- och fritidsområdet. 

Preliminära etappmål beslutades av kommunfullmäktige i juni 2020 och ett av 
etappmålen är ”En hållbar kommun”. Hållbarhet är ett begrepp som innefattar de 
tre dimensionerna social-, ekonomisk- och ekologiskhållbarhet. Att arbeta mot en 
hållbar kommun innefattar att arbeta med jämställdhet. I uppföljningen av målet 
kommer det att framgå på vilket sätt nämnderna arbetar mot målet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-14 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 46
Motionen

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionens första attsats avslås.

att motionens andra attsats anses delvis besvarad.

att motionens tredje attsats anses delvis besvarad.

Beslutet skickas till
Diariet
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Motion om Gender Budget från Centerpartiet

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att motionens första attsats avslås.
att motionens andra attsats anses delvis besvarad.
att motionens tredje attsats anses delvis besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Beslutsmotivering:

Motionens första attsats avslås med hänvisning till resurser saknas för införande 
2021.

Motionens andra attsats anses delvis besvarad då vi från 2020 redovisar ålder och 
könsfördelning inom fritidsområdet och jämlikhetsplanen är inarbetat i 
kulturstrategin.

Motionens tredje attsats anses delvis besvarad då rapportering sker på lämplig 
nivå. 

Sammanfattning:

Gender Budgeting, jämställdhetsintegrerad budgetprocess, handlar om att 
synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga 
resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars 
behov? Och vilka blir effekterna?

Elisabeth Johansson har i inkommen motion (KS 2018-0427) den 17 september 
yrkat:

 att Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender 
Budget i kommunens alla verksamheter, samt bolag, för att belysa hur 
resurserna fördelas mellan könen.

 att det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och 
fritidsverksamheten, för att se resursfördelningen mellan könen av 
ekonomiskt stöd till föreningar och inom egen genomförd verksamhet, 
enligt ovan nämnda tre delar. 

 att resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt kommundirektören 
att utreda motionen och återkomma med förslag. 

Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2018 om Jämlikhetsplanen vars syfte är 
att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut och all 
verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar för alla kommunens 
invånare.  

Ett av målen i jämlikhetsplanen är att varje nämnd och bolag årligen ska ta fram 
aktiviteter och åtgärder som bidrar till att uppfylla inriktningen i jämlikhetsplanen 
som ska beskrivas i verksamhetsplan och budget. Uppföljning, utfall, resultat och 
eventuella förslag på förbättringar redovisas årligen i kommunens 
verksamhetsberättelser, delårsbokslut och årsbokslut. 

Det finns idag möjlighet att genom politisk styrning öka fokus på jämlikhet- och 
jämställdhetsfrågor utan att införa gender budget. För att styrningen ska vara 
effektiv, tydlig och för att undvika målkonflikter är det lämpligt att använda de 
upparbetade processer som finns och utveckla styrningen istället för att skapa en 
separat process. 

Exempel på områden där jämlikhet redan är inarbetat i våra processer är inom 
kultur och fritidsområdet.

Preliminära etappmål beslutades av kommunfullmäktige i juni 2020 och ett av 
etappmålen är ”En hållbar kommun”. Hållbarhet är ett begrepp som innefattar de 
tre dimensionerna social-, ekonomisk- och ekologiskhållbarhet. Att arbeta mot en 
hållbar kommun innefattar att arbeta med jämställdhet. I uppföljningen av målet 
kommer det att framgå på vilket sätt nämnderna arbetar mot målet. 

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Enligt barnkonventionens andra artikel är alla barn (pojkar och flickor) lika mycket 
värda och har samma rättigheter. Genom att jobba för ökad jämställdhet och 
bättre förutsättningar för jämlika och jämställda beslut kan vi synliggöra 
eventuella skillnader i fördelning av resurser till pojkar och flickor.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.

Folkhälsoperspektiv
Att synliggöra skillnader mellan kön är en viktig del i att verka för en jämlik 
folkhälsa.

Juridiskt perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.

Miljöperspektiv  
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 
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Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Carina Dalenius
Carsten Sörlie
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-02-13

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

KS/2018-0427

KSau § 42 Motion om Gender Budget från Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att uppdra till kommundirektören att utreda motionen och återkomma med 
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Johansson har i inkommen motion yrkat på

att Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender Budget i 
kommunens alla verksamheter, samt bolag, för att belysa hur resurserna fördelas 
mellan könen. 
att det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och 
fritidsverksamheten, för att se resursfördelningen mellan könen av ekonomiskt 
stöd till föreningar och inom egen genomförd verksamhet, enligt ovan nämnda tre 
delar. 
att resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-13 § 46 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 46

Beslutet skickas till
Diariet



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (36) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-12-13 KS/ 2018-0293 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 46                                             Dnr: KS/2018-0427 

Motion angående Gender Budget 

Kommunfullmäktiges beslut  

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Johansson, Centerpartiet  har inkommit med en motion där Elisabeth anger 
följande; att se människan bakom siffrorna i en budget är viktigt för att få en uppfattning 
om hur våra skattepengar används. Det är tänkt att en kommunal budget ska vara 
könsneutral, men utan att säkert veta hur medlen fördelas är inte detta helt säkert.  
Det är vanligt att en budget fördelar resurser på ett sätt som påverkar olika grupper av 
människor på olika sätt. Omedvetet kan större vikt kan läggas vid pojkar och mäns 
aktiviteter samt behov inom kommunens alla verksamheter. Eller för den delen flickor och 
kvinnor. 
För att veta om fördelningen av offentliga medel är snedfördelad mellan könen, behövs 
detta genomlysas genom Gender Budget. På detta vis synliggörs det om resurser bör 
omfördelas för att skapa en rättvisare fördelning mellan könen. Fokus i Gender Budget 
ligger således på resursfördelningen och inte på att budgetbeloppen måste ändras. 
Gender budget arbetet utgörs av tre delar:* 
 -  Utvärdering av budgetens effekter ur ett genusperspektiv 
-   Integrering av ett genusperspektiv på alla nivåer i budgetförfarandet 
 - En restrukturering - en förändring av inkomster och utgifter för att främja jämställdhet 
 
Elisabeth yrkar på att; Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender 
Budget i  kommunens alla verksamheter, samt bolag,  för att belysa hur resurserna 
fördelas mellan könen.  
Att det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och fritidsverksamheten, för 
att se resursfördelningen mellan könen av ekonomiskt stöd till föreningar och inom egen 
genomförd verksamhet, enligt ovan nämnda tre delar. 
Att resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning 

Beslutsunderlag 
Motion Elisabeth Johansson, Centerpartiet 17 september 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förslagsställaren Elisabeth Johansson (C) yttrar sig och utvecklar motionen.  

Marielle Alvdal (FI), Karla Valdivieso (MP) och samtliga ledamöter från Liberalerna genom 
Mette H Johansson (L) bifaller motionen. 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-12-13 KS/ 2018-0293 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Elisabeth Johansson. 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


Motion till Strömstads Kommunfullmäktige 

Motion angående Gender Budget

Att se människan bakom siffrorna i en budget är viktigt för att få en uppfattning om hur våra 
skattepengar används. Det är tänkt att en kommunal budget ska vara könsneutral, men utan att 
säkert veta hur medlen fördelas är inte detta helt säkert. 

Det är vanligt att en budget fördelar resurser på ett sätt som påverkar olika grupper av människor på 
olika sätt. Omedvetet kan större vikt kan läggas vid pojkar och mäns aktiviteter samt behov inom 
kommunens alla verksamheter. Eller för den delen flickor och kvinnor.

För att veta om fördelningen av offentliga medel är snedfördelad mellan könen, behövs detta 
genomlysas genom Gender Budget. På detta vis synliggörs det om resurser bör omfördelas för att 
skapa en rättvisare fördelning mellan könen. Fokus i Gender Budget ligger således på 
resursfördelningen och inte på att budgetbeloppen måste ändras.

Gender budget arbetet utgörs av tre delar:*

 -  Utvärdering av budgetens effekter ur ett genusperspektiv

-   Integrering av ett genusperspektiv på alla nivåer i budgetförfarandet

 - En restrukturering - en förändring av inkomster och utgifter för att främja jämställdhet

Jag yrkar att:

- Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender Budget i  kommunens alla 
verksamheter, samt bolag,  för att belysa hur resurserna fördelas mellan könen. 

- det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och fritidsverksamheten, för att se 
resursfördelningen mellan könen av ekonomiskt stöd till föreningar och inom egen genomförd 
verksamhet, enligt ovan nämnda tre delar.

- resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning

Strömstad den 17 september 2018

Elisabeth Johansson, Centerpartiet

*uppgifter hämtade och information finns på Jämställ NU
Mer info samt utbildningar finns bl a på: skl.se (sök gender budget)
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-02

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

KS/2018-0516

KS § 174 Svar på - Motion om reservvattentäkt från 
Liberalerna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Beslutsmotivering
Strömstads kommun skall påbörja en risk och sårbarhetsanalys för vatten täkten 
som finns idag. Denna analys skall vara klar under år 2022. När man har gjort 
denna kan man säga hur sårbar vår nuvarande täkt är och vilka risker som finns. 
Då kan man åtgärda eventuella risker som kommer fram. Denna analys skall göras 
ihop med andra nämnder/förvaltningar.

Vi måste ha denna analys för att kunna ta rätt beslut om en framtida 
reservvattentäkt.

Det finns grundliga utredningar gjorda som visar på eventuella framtida 
reservvattentäkter i Strömstad. Dock visar dessa täkter att det finns för lite 
kapacitet för Strömstad i framtiden.

Sammanfattning av ärendet
Hans-Robert Hansson med flera från Liberalerna har inkommit med en motion där 
de anger att Strömstads kommun måste ha en reservvattentäkt.

Liberalerna föreslår:

● att det under denna mandatperiod genomförs en grundlig utredning, inklusive
kostnadsberäkningar, av vilka alternativ som finns för en reservvattentäkt för
Strömstads kommun

● att utredningen ska genomföras av KS som strategisk samordnande nämnd och
att alla kommunens nämnder, förvaltningar, bolag och styrelser ska involveras

● att näringslivet och allmänheten ska få yttra sig i frågan

● att förslag på hur Strömstads kommun kan få en framtida reservvattentäkt ska
presenteras för kommunfullmäktige innan denna mandatperiods slut.

Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna 2018-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 48
Tekniska nämndens beslut 2010-10-06 § 86
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-28 § 267

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

ärende

12



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-02

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

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

KS/2018-0516

KSau § 267 Svar på - Motion om reservvattentäkt från 
Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beslutsmotivering
Strömstads kommun skall påbörja en risk och sårbarhetsanalys för vatten täkten 
som finns idag. Denna analys skall vara klar under år 2022. När man har gjort 
denna kan man säga hur sårbar vår nuvarande täkt är och vilka risker som finns. 
Då kan man åtgärda eventuella risker som kommer fram. Denna analys skall göras 
ihop med andra nämnder/förvaltningar.

Vi måste ha denna analys för att kunna ta rätt beslut om en framtida 
reservvattentäkt.

Det finns grundliga utredningar gjorda som visar på eventuella framtida 
reservvattentäkter i Strömstad. Dock visar dessa täkter att det finns för lite 
kapacitet för Strömstad i framtiden.

Sammanfattning av ärendet
Hans-Robert Hansson med flera från Liberalerna har inkommit med en motion där 
de anger att Strömstads kommun måste ha en reservvattentäkt.

Liberalerna föreslår:

● att det under denna mandatperiod genomförs en grundlig utredning, inklusive 
kostnadsberäkningar, av vilka alternativ som finns för en reservvattentäkt för 
Strömstads kommun

●att utredningen ska genomföras av KS som strategisk samordnande nämnd och 
att alla kommunens nämnder, förvaltningar, bolag och styrelser ska involveras

●att näringslivet och allmänheten ska få yttra sig i frågan

●att förslag på hur Strömstads kommun kan få en framtida reservvattentäkt ska 
presenteras för KF innan denna mandatperiods slut.

Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna 2018-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 48
Tekniska nämndens beslut 2010-10-06 § 86



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Diariet
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-06

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2019-0001

TN § 86 Motion om reservvattentäkt i Strömstad

Tekniska nämndens beslut
att lämna yttrande med förslag att motionen avslås i sin helhet med hänvisning till 
nedanstående beslutsmotivering.

Beslutsmotivering
Strömstads kommun skall påbörja en risk och sårbarhetsanalys för vatten täkten 
som finns idag. Denna analys skall vara klar under år 2022. När man har gjort 
denna kan man säga hur sårbar vår nuvarande täkt är och vilka risker som finns. 
Då kan man åtgärda eventuella risker som kommer fram. Denna analys skall göras 
ihop med andra nämnder/förvaltningar.

Vi måste ha denna analys för att kunna ta rätt beslut om en framtida 
reservvattentäkt.

Det finns grundliga utredningar gjorda som visar på eventuella framtida 
reservvattentäkter i Strömstad. Dock visar dessa täkter att det finns för lite 
kapacitet för Strömstad i framtiden.

Sammanfattning av ärendet
Hans-Robert Hansson med flera från Liberalerna har inkommit med en motion där 
de anger att Strömstads kommun måste ha en reservvattentäkt.

Liberalerna föreslår att det under denna mandatperiod genomförs en grundlig 
utredning, inklusive kostnadsberäkningar, av vilka alternativ som finns för en 
reservvattentäkt för Strömstads kommun.

att utredningen ska genomföras av kommunstyrelsen som strategisk 
samordnande nämnd och att alla kommuners nämnder, förvaltningar, bolag och 
styrelser ska involveras

att näringslivet och allmänheten ska få yttra sig i frågan

att förslag på hur Strömstads kommun kan få en framtida reservvattentäkt ska 
presenteras för KF innan denna mandatperiods slut.

Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna 2018-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 48
Tjänsteskrivelse 2020-09-14

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att lämna yttrande med förslag att motionen avslås i sin helhet med hänvisning till 
nedanstående beslutsmotivering.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-06

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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2018-11-04 
Motion om reservvattentäkt 
 

Liberalerna har under många år försökt lyfta frågan om reservvattentäkt i 

tekniska nämnden. Detta då vi anser att det är en viktig fråga för 

vattenförsörjningen i kommunen. (Detta handlar inte om Koster där Liberalerna 

stödjer en lokal lösning). 

Vi ser sårbarheten i att Färingen utgör Strömstads enda vattentäkt. 

 

Sårbarheten blir tydlig med följande två scenarier 

● det kommer inget regn på hela sommaren, då fylls inte Färingen på med vatten 

● något kan förgifta Färingen genom utsläpp, olycka eller sabotage 

 

Vad händer i Strömstads kommun om VA-verket inte kan leverera vatten till 

kommunens invånare? 

Att inte diska, tvätta kläder eller duscha kan man väl klara en tid med lite 

besvär, men att inte kunna spola i toaletten är ett större problem som kan 

medföra direkt ohälsa.  

Det faktum att du inte får vatten ur kranen till ditt kaffe, dina plantor, din 

matlagning, till dina djur och din hygien är något av det allvarligaste som kan 

hända i vårt samhälle. 

 

Utan vatten fungerar inte heller förskola, skola, badhus, vårdcentraler, 

äldreboenden, räddningstjänst, livsmedelsföretag, restauranger, hotell, camping 

och andra företag. 

 

Liberalerna har i tekniska nämnden under alla dessa år påtalat att Strömstad inte 

har en reservvattentäkt. Vi vet att stora investeringar görs inom VA-kollektivet 

med avloppsreningsverket på Österröd, men vi tycker att detta är en fråga av så 

stor samhällsvikt att den bör få en prioriterad roll i kommunens arbete. 

 

(bifogar bilaga som hänvisar till kommentarer och lagar) 
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Slutsats: 

Kommunen har i dagsläget inget krav på reservvattentäkt men Förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kräver att det ska finnas 

vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet, vilket betyder att 

leverans av vatten måste ske även om Färingen inte kan leverera vatten. 

 

Enligt ’En trygg dricksvattenförsörjning’ (SOU 2016:32), kommer troligen 

kraven på kommuner att ha reservvattentäkt att skärpas. 

 

Därför måste Strömstads kommun ha en reservvattentäkt! 

 

Liberalerna föreslår: 

● att det under denna mandatperiod genomförs en grundlig utredning, inklusive 

kostnadsberäkningar, av vilka alternativ som finns för en reservvattentäkt för 

Strömstads kommun 

● att utredningen ska genomföras av KS som strategisk samordnande nämnd och 

att alla kommunens nämnder, förvaltningar, bolag och styrelser ska involveras 

● att näringslivet och allmänheten ska få yttra sig i frågan 

● att förslag på hur Strömstads kommun kan få en framtida reservvattentäkt ska 

presenteras för KF innan denna mandatperiods slut. 

 

För Liberalerna 

 

 

Hans-Robert Hansson 

Lars Tysklind 

Kerstin Karlsson 

Mette H Johansson 

Helena LÉstrade 

Jennie Persson 
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Bilaga till Motion om reservvattentäkt 

 

Referenser till lagar, utredningar och kommentarer: 

 

 
När behövs en reservvattentäkt? 

Det är avgörande för dricksvattenförsörjningens uthållighet att det finns 

reservvattentäkter, speciellt om risk- och sårbarhetsanalyser har visat att den 

ordinarie täkten är utsatt för stora föroreningsrisker. Reservtäkter är alltså en 

viktig fråga i beredskapsarbetet. 

Livsmedelslagstiftningen innehåller inga krav på att en producent ska ordna 

alternativ dricksvattenförsörjning. Tillgången till dricksvatten för enskilda 

konsumenter regleras av vattentjänstlagen (2006:412) och förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (bland annat 33 § punkt 6). 

 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Särskilda bestämmelser till skydd mot olägenheter  

ör människors hälsa 33 § 

I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en 

bostad särskilt; 

● 1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, 

luftföroreningar och andra liknande störningar, 

● 2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på 

annat sätt, 

● 3. medge tillräckligt dagsljus, 

● 4. hållas tillfredsställande uppvärmd, 

● 5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, 

● 6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar 

beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra 

hushållsgöromål. 
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Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

 

2016 kom Statens utredning om dricksvattenförsörjning: ’En trygg 

dricksvattenförsörjning’ (SOU 2016:32), där förslaget bl.a. är att stärka kravet 

på en reservvattentäkt, här kommer en kommentar från Bergslagens 

kommunalteknik: 

 

Reservvatten enligt lagen  

Det finns idag ingen lag som uttryckligen säger att det ska finnas ett 

reservvatten. Lagen om allmänna vattentjänster förutsätter ett kontinuerligt 

ansvar att förse befolkningen med dricksvatten, men det nämns inget om 

leveranskapacitet och det ställs inga krav på reservförsörjning.  

 

Statens utredning om dricksvattenförsörjning: ’En trygg dricksvattenförsörjning’ 

(SOU 2016:32) tar upp en rad förslag till lagändringar för att trygga 

vattenförsörjningen. Ett ändringsförslag gäller lagen om allmänna vattentjänster 

där tillhandahållande av vattentjänster ändras till säkerställt tillhandahållande. 

Med säkerställd förmåga avses att leverans av dricksvatten av sådan kvalitet och 

kvantitet som normalt behövs för hushållsändamål alltid ska kunna ske, genom 

ordinarie system eller genom alternativa former av leverans (SOU 2016:32 kap 

9.10.5). Förslaget talar även om en tilläggsparagraf som säger att: Kommunen 

ska ta tillvara möjligheten att samverka med andra kommuner avseende 

vattenförsörjningen. 

 

SOU 2016:32 kap 9.8.4 Syftet med 

reservvattenlösningar är att minska sårbarheter och risker för att skapa robusta 

system som medger säker och kontinuerlig dricksvattenförsörjning. 

Detta kan uppnås genom att 

● reservvattentäkt ansluts till ordinarie produktions- och distributionsanläggning, 

● reservvattenverk med tillhörande täkt kopplas till ordinarie 

distributionsanläggning, eller 

● reservvattenverk kopplas till ordinarie täkt och ordinarie 

distributionsanläggning.  
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-02

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

KS/2018-0529

KS § 189 Svar på - Motion om arbete med 
hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. att bifalla motionen i den del som avser dess intention att ge barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning om hedersrelaterat våld
finns med i kompetensutvecklingsplanen.

2, att avslå motionen i den del som avser yrkande om antal timmar utbildning per 
år.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal (FI) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar
att Strömstads kommuns samtliga lärare ska få utbildning kring hedersrelaterat 
förtryck
att en halvdag vartannat år ska ägnas åt kompetensutvecklingsdag för utbildning 
kring hedersrelaterat förtryck, inklusive riskvärdering. Kompetensutvecklingen 
gäller all fritidspersonal, elevhälsopersonal samt alla lärare i kommunen.

Bakgrunden till motionen och yrkandet är enligt Marielle Alvdals (FI) att många i 
Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv 
bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Familjens heder enligt dessa 
begränsande normer anses vara överordnad individens frihet och kopplas särskilt 
till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella beteende. Kraven på de 
unga kvinnornas oskuld är en nyckelfråga, men även hbtq-personer och unga män 
förtrycks genom att exempelvis utsättas för våld om de lever ut en sexualitet som 
inte ingår i heteronormen eller tvingas delta i förtrycket av sina systrar. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 
Båda nämnderna anser att detta är ett viktigt och aktuellt ämne och ser positivt 
på att kompetensutveckling av skolans personal sker. Kommunstyrelsen föreslår 
därför att kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser dess 
intention att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning 
om hedersrelaterat våld finns med i kompetensutvecklingsplanen. 
Kommunstyrelsen anser däremot inte att det är lämpligt att styra antalet timmar 
utbildning per år. Detta bör vara upp till barn- och utbildningsnämnden att ta 
ställning till utifrån övrigt en bedömning av det samlade utbildningsbehovet för 
skolans personal. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att avslå 
motionen i denna del. 

ärende
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PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-02

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

Beslutsunderlag
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden
Yttrande från socialnämnden
Tjänsteskrivelse 2020-09-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 287

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att bifalla motionen i den del som avser dess intention att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning om hedersrelaterat våld 
finns med i kompetensutvecklingsplanen. 

2, att avslå motionen i den del som avser yrkande om antal timmar utbildning per 
år.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marielle Alvdal (FI) och Åsa Torstensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag,

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

KS/2018-0529

KSau § 287 Svar på  Motion om arbete med 
hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. att bifalla motionen i den del som avser dess intention att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning om hedersrelaterat våld 
finns med i kompetensutvecklingsplanen. 

2, att avslå motionen i den del som avser yrkande om antal timmar utbildning per 
år.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal (FI) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar
att Strömstads kommuns samtliga lärare ska få utbildning kring hedersrelaterat 
förtryck
att en halvdag vartannat år ska ägnas åt kompetensutvecklingsdag för utbildning 
kring hedersrelaterat förtryck, inklusive riskvärdering. Kompetensutvecklingen 
gäller all fritidspersonal, elevhälsopersonal samt alla lärare i kommunen.

Bakgrunden till motionen och yrkandet är enligt Marielle Alvdals (FI) att många i 
Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv 
bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Familjens heder enligt dessa 
begränsande normer anses vara överordnad individens frihet och kopplas särskilt 
till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella beteende. Kraven på de 
unga kvinnornas oskuld är en nyckelfråga, men även hbtq-personer och unga män 
förtrycks genom att exempelvis utsättas för våld om de lever ut en sexualitet som 
inte ingår i heteronormen eller tvingas delta i förtrycket av sina systrar. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 
Båda nämnderna anser att detta är ett viktigt och aktuellt ämne och ser positivt 
på att kompetensutveckling av skolans personal sker. Kommunstyrelsen föreslår 
därför att kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser dess 
intention att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning 
om hedersrelaterat våld finns med i kompetensutvecklingsplanen. 
Kommunstyrelsen anser däremot inte att det är lämpligt att styra antalet timmar 
utbildning per år. Detta bör vara upp till barn- och utbildningsnämnden att ta 
ställning till utifrån övrigt en bedömning av det samlade utbildningsbehovet för 
skolans personal. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att avslå 
motionen i denna del. 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

Beslutsunderlag
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden
Yttrande från socialnämnden
Tjänsteskrivelse 2020-09-02

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att bifalla motionen i den del som avser dess intention att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning om hedersrelaterat 
våld finns med i kompetensutvecklingsplanen. 

2. att avslå motionen i den del som avser yrkande om antal timmar 
utbildning per år.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2020-09-02 Ärende: KS/2018-0529
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Motion om arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun från Feministiskt initiativ

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att bifalla motionen i den del som avser dess intention att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning om hedersrelaterat 
våld finns med i kompetensutvecklingsplanen. 

2. att avslå motionen i den del som avser yrkande om antal timmar 
utbildning per år.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal (FI) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon
yrkar att Strömstads kommuns samtliga lärare ska få utbildning kring 
hedersrelaterat förtryck. Marielle Alvdal (FI) föreslår att en halvdag vartannat år 
ska ägnas åt kompetensutvecklingsdag för utbildning kring hedersrelaterat 
förtryck, inklusive riskvärdering. Kompetensutvecklingen gäller all fritidspersonal, 
elevhälsopersonal samt alla lärare i kommunen.

Bakgrunden till motionen och yrkandet är enligt Marielle Alvdals (FI) att många i
Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv
bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Familjens
heder enligt dessa begränsande normer anses vara överordnad individens frihet
och kopplas särskilt till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella
beteende. Kraven på de unga kvinnornas oskuld är en nyckelfråga, men även 
hbtq-personer och unga män förtrycks genom att exempelvis utsättas för våld om 
de lever ut en sexualitet som inte ingår i heteronormen eller tvingas delta i 
förtrycket av sina systrar. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 
Båda nämnderna anser att detta är ett viktigt och aktuellt ämne och ser positivt 
på att kompetensutveckling av skolans personal sker. Kommunstyrelsen föreslår 
därför att kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser dess 
intention att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning 
om hedersrelaterat våld finns med i kompetensutvecklingsplanen. 
Kommunstyrelsen anser däremot inte att det är lämpligt att styra antalet timmar 
utbildning per år. Detta bör vara upp till barn- och utbildningsnämnden att ta 
ställning till utifrån övrigt en bedömning av det samlade utbildningsbehovet för 
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skolans personal. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att avslå 
motionen i denna del. 

Ärendet

Det offentliga skolväsendet har enligt läroplanen tre uppdrag; att förbereda
eleverna för högre studier och lägga grunden för det livslånga lärande, verka för
elevernas personliga utveckling, samt fostra eleverna till goda 
samhällsmedborgare. Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck ingår i 
skolans uppdrag. 

Om skolan och personalen ska klara av att förverkliga alla tre uppdragen krävs 
regelbunden kompetensutveckling inom bland annat hedersrelaterat våld
och förtryck, HBTQ-frågor och diskrimineringsgrunder. Men dessa behov måste
årligen vägas samman med personalens behov av kompetensutveckling inom
skolans huvudprocess undervisningen och lärande.

Det pågår ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen om utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser
inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Hur många timmar och på vilket 
sätt utbildning av skolans personal ska genomföras på behöver dock bedömas 
tillsammans med övrigt utbildningsbehov i en kompetensutvecklingsplan. 

Perspektiv

Barnperspektiv, juridiskt perspektiv, folkhälsoperspektiv 
Grunden för arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld finns FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen) samt FN:s konvention om avskaffande av all diskriminering av 
kvinnor (Kvinnokonventionen). Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn dess rättsliga 
status. Inget barn får diskrimineras på grund av t.ex. härkomst, kön, religion eller 
funktionshinder. Barn ska även skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt 
våld, skada eller övergrepp. Att kommunen aktivt arbetar med utbildning om 
hedersrelaterat förtryck är en förutsättning för att kunna uppfylla 
Barnkonventionen som sedan den 1 januari 2020 även är svensk lag. 

Ekonomiskt perspektiv 
Utbildningen ryms inom befintlig budget.

Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden
Yttrande från socialnämnden
Tjänsteskrivelse 2020-09-02

http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/lagar-och-manskliga-rattigheter/kvinno-och-barnkonvention/barnkonventionen
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/lagar-och-manskliga-rattigheter/kvinno-och-barnkonvention/barnkonventionen
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/lagar-och-manskliga-rattigheter/kvinno-och-barnkonvention/3220-2
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/lagar-och-manskliga-rattigheter/kvinno-och-barnkonvention/3220-2
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Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
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Sammanträdesdatum 

2019-03-14 
 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

SN § 48  Dnr SN/2019-0001 
SN AU § 23 
 
Motion - Arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta yttrande avseende motion ”Arbete med hedersrelaterat förtryck 
och våld i Strömstads kommun KF 2018-12-30 § 50” och översända det till 
Kommunstyrelsen 
 
att framföra till Kommunstyrelsen att socialnämnden anser att det behövs 
ett kommunövergripande samordningsansvar 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal, Feministiskt initiativ, har inkommit med en motion 
gällande kompetensutveckling inom området hedersförtryck för skolans 
personal. Socialnämnden ombeds yttra sig i frågan. 
 
Beslutsunderlag: 
KF § 50 Dnr: KS/2018-0529 Motion - Arbete med hedersrelaterat förtryck 
och våld i Strömstads kommun. 
Motion från Marielle Alvdal, ordförande FI Strömstad: Arbete med 
hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads kommun. 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-15 signerad av verksamhetschef Anna 
Almén. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta yttrande avseende motion ”Arbete med hedersrelaterat förtryck 
och våld i Strömstads kommun KF 2018-12-30 § 50” och översända det till 
Kommunstyrelsen 
 
Tilläggsyrkande 
Simone Fischer (M) yrkar på tillägget ”att framföra till Kommunstyrelsen 
att socialnämnden anser att det behövs ett kommunövergripande 
samordningsansvar” 
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Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
tillsammans med tilläggsyrkandet antas och finner att så sker. 
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Remiss Motion - Arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun KF 2018-12-13 § 50 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
att anta yttrande avseende motion ”Arbete med hedersrelaterat förtryck och våld 
i Strömstads kommun KF 2018-12-30 § 50” och översända det till 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal, Feministiskt initiativ har inkommit med en motion gällande 
kompetensutveckling inom området hedersförtryck för skolans personal. 
Socialnämnden ombeds yttra sig i frågan. 

Ärendet 
Marielle Alvdal, Feministiskt initiativ har inkommit med en motion där Marielle 
bland annat anger följande; ”Många i Sverige lever med normer som innebär 
begränsningar av rätten att själv bestämma över sin sexualitet och sitt val av 
partner. Familjens heder anses enligt dessa begränsande normer vara överordnad 
individens frihet och kopplas särskilt till flickors och kvinnors påstådda eller 
faktiska sexuella beteende. Kraven på de unga kvinnornas oskuld är en 
nyckelfråga, men även hbtq-personer och unga män förtrycks genom att 
exempelvis utsättas för våld om de lever ut en sexualitet som inte ingår i 
heteronormen eller tvingas delta i förtrycket av sina systrar. Även barnäktenskap 
förekommer. 

Förtryck i namn av heder har inte sin grund i någon enskild religion, etnicitet eller 
kultur. Både kvinnor och män kan såväl delta i som själva utsättas för förtryck i 
namn av heder. Feministiskt initiativ anser att det är av yttersta vikt att synliggöra 
allt våld och förtryck. 

Feministiskt initiativ Strömstad yrkar att Strömstad kommuns alla lärare ska få 
utbildning kring hedersrelaterat förtryck. Enligt Skolverket bör det omfatta arbete 
på tre nivåer - att nå alla skolungdomar, att upptäcka utsatthet, samt att ge stöd 
och skydd i akuta situationer. Feministiskt initiativ yrkar därför på att en halvdag 
vartannat år ska ägnas åt utbildning kring hedersrelaterat förtryck, inklusive 
riskvärdering; för all fritidspersonal, elevhälsopersonal och alla lärare i 
kommunen.” 

 

 

Socialnämnden 
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Socialförvaltningen 2019-02-15 Dnr: SN/2019-0001 
Administrativ avdelning   

 

Socialnämndens yttrande: 

Socialnämnden instämmer i att detta är ett viktigt och aktuellt område och ser 
positivt på att det sker en kompetensutveckling på detta område inom skolan. I 
socialtjänstens verksamheter ses en ökning av hedersrelaterad problematik, både 
på Enheten för barn och unga och på Vuxenenheten, och det kommer även i 
dessa verksamheter att satsas på kompetensutveckling i dessa frågor under 2019. 
Ett arbete pågår även på kommungemensam nivå genom kommunalförbundet 
Fyrbodal och Socialchefsnätverket med att samordna och utveckla insatser riktade 
till denna målgrupp. 

 

Beslutsunderlag 
 
Bilaga 1: KF § 50 Dnr: KS/2018-0529 Motion - Arbete med hedersrelaterat förtryck 
och våld i Strömstads kommun 
Bilaga 2: Motion från Marielle Alvdal ,ordförande FI Strömstad: Arbete med 
hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads kommun 

Anna Almén 
Verksamhetschef 
0526-194 84 
anna.almen@stromstad.se 

Monica Birgersson 
Förvaltningschef 
0526-19208 
monica.birgersson@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 BUN/2018-0278 

BUN § 27 Motion 2018 - Arbete med hedersrelaterat 
förtryck och våld i Strömstads kommun  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen i dess intention 

2. att föreslå kommunfullmäktige avslå yrkandena gällande omfång och 
frekvens då det utifrån lagstiftningen är en fråga för förvaltningen att 
hantera i förhållande till helhetsbehov och budget 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet, men nämnden beslutar att lägga 
till ärendet i dagordningen. 

Marielle Alvdal (FI) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar att Strömstads kommuns samtliga lärare ska få utbildning kring 
hedersrelaterat förtryck och att skolan vartannat år ska använda en halv 
kompetensutvecklingsdag för utbildning kring hedersrelaterat förtryck, inklusive 
riskvärdering. Kompetensutvecklingen ska gälla för all fritidspersonal, 
elevhälsopersonal och alla lärare i kommunen. 

Bakgrunden till motionen och yrkandet är enligt Marielle Alvdals (FI) att många i 
Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv 
bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Alvdal menar att familjens 
heder enligt dessa begränsande normer anses vara överordnad individens frihet 
och kopplas särskilt till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella 
beteende. Vidare skriver Alvdal att kraven på de unga kvinnornas oskuld är en 
nyckelfråga, men att även HBTQ-personer och unga män förtrycks genom att 
exempelvis utsättas för våd om de lever ut en sexualitet som inte ingå i 
heteronormen eller tvingas delta i förtrycket av sina systrar. Avslutningsvis skriver 
Marielle Alvdal att förtryck i namn av heder inte har sin grund i någon enskild 
religion, etnicitet eller kultur. Både kvinnor och män kan såväl delta i som själva 
utsättas för förtryck i namn av heder. Mot bakgrund av detta anser Feministiskt 
initiativ (FI) att det ä av yttersta vikt att synliggöra allt våd och förtryck. 

Förvaltningen kommenterar att det offentliga skolväsendet har enligt läroplanen 
tre uppdrag; att förbereda eleverna för högre studier och lägga grunden för det 
livslånga lärande, verka för elevernas personliga utveckling, samt fostra eleverna 
till goda samhällsmedborgare. Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck ska 
kopplas ihop med skolans uppdrag. Skolverket har under 2018 också gett ut 
allmänna råd som stöd för hur skolan och dess personal ska arbeta med frågor 
som rör hedersrelaterat våld och förtryck. 

Om skolan och personalen ska klara av att förverkliga alla tre uppdrag krävs också 
regelbunden kompetensutveckling gällande områden så som hedersrelaterat våld 
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och förtryck, HBTQ-frågor, diskrimineringsgrunder etcetera. Dessa behov måste 
årligen vägas samman med personalens behov av kompetensutveckling inom 
skolans huvudprocess undervisningen och lärande. Förvaltningens 
kompetensutveckling omfattar således många områden och budgeten är 
begränsad, vilket gör att prioriteringar är nödvändiga. I dagsläget har 
förvaltningen utifrån en helhetsbedömning av kompetensutvecklingsbehovet inte 
prioriterat en gemensam kompetensutveckling för samtliga anställda inom skolan 
när det gäller hedersrelaterat våd och förtryck. 

Barn- och utbildningsförvaltningen poängterar vikten av regelbunden 
kompetensutveckling gällande områden såsom hedersrelaterat våd och förtryck, 
HBTQ-frågor, diskrimineringsgrunder och kommer att prioritera dessa områden. 
Idag pågår en samverkan med socialtjänsten om utbildnings- och 
kompetensutvecklingsinsatser inom området hedersrelaterat våd och förtryck. 

I vilken form och omfattning detta kommer att ske kan förvaltningen i dagsläget 
inte säga, utan det få avgöras i samklang med övriga behov av 
kompetensutveckling. 

Beslutsunderlag 
Motion från Feministiskt initiativ Strömstad - förtryck och våld i namn av heder 
KF § 50 Motion - Arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads 
kommun 
Tjänsteskrivelse - Motion 2018 - Hedersrelaterat förtryck och våld (2019-01-06) 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen i dess intention 

2. att föreslå kommunfullmäktige avslå yrkandena gällande omfång och 
frekvens då det utifrån lagstiftningen är en fråga för förvaltningen att 
hantera i förhållande till helhetsbehov och budget 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 
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Motion 2018 ‐ Arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun 

Barn‐ och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 
1) att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen i dess intention  

2) att föreslå kommunfullmäktige avslå yrkandena gällande omfång och frekvens 
då det utifrån lagstiftningen är en fråga för förvaltningen att hantera i 
förhållande till helhetsbehov och budget 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar att Strömstads kommuns samtliga lärare ska få utbildning kring heders‐
relaterat förtryck och att skolan vartannat år ska använda en halv kompetens‐
utvecklingsdag för utbildning kring hedersrelaterat förtryck, inklusive risk‐
värdering. Kompetensutvecklingen ska gälla för all fritidspersonal, elevhälso‐
personal och alla lärare i kommunen. 

Bakgrunden till motionen och yrkandet är enligt Marielle Alvdals (FI) att många i 
Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv 
bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Alvdal menar att familjens 
heder enligt dessa begränsande normer anses vara överordnad individens frihet 
och kopplas särskilt till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella 
beteende. Vidare skriver Alvdal att kraven på de unga kvinnornas oskuld är en 
nyckelfråga, men att även hbtq‐personer och unga män förtrycks genom att 
exempelvis utsättas för våld om de lever ut en sexualitet som inte ingår i hetero‐
normen eller tvingas delta i förtrycket av sina systrar. Avslutningsvis skriver 
Marielle Alvdal att förtryck i namn av heder inte har sin grund i någon enskild 
religion, etnicitet eller kultur. Både kvinnor och män kan såväl delta i som själva 
utsättas för förtryck i namn av heder. Mot bakgrund av detta anser Feministiskt 
initiativ (FI) att det är av yttersta vikt att synliggöra allt våld och förtryck.  
 

Barn‐ och utbildningsförvaltningens kommentar 

Området 

Det offentliga skolväsendet har enligt läroplanen tre uppdrag; att förbereda 
eleverna för högre studier och lägga grunden för det livslånga lärande, verka för 
elevernas personliga utveckling, samt fostra eleverna till goda samhälls‐
medborgare. Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck ska kopplas ihop med 
skolans uppdrag. Skolverket har under 2018 också gett ut allmänna råd som stöd 
för hur skolan och dess personal ska arbeta med frågor som rör hedersrelaterat 
våld och förtryck.  

Barn‐ och utbildningsnämnden 
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Om skolan och personalen ska klara av att förverkliga alla tre uppdrag krävs också 
regelbunden kompetensutveckling gällande områden så som hedersrelaterat våld 
och förtryck, HBTQ‐frågor, diskrimineringsgrunder etcetera. Dessa behov måste 
årligen vägas samman med personalens behov av kompetensutveckling inom 
skolans huvudprocess undervisningen och lärande.  

Förvaltningens kompetensutveckling omfattar således många områden och 
budgeten är begränsad, vilket gör att prioriteringar är nödvändiga. I dagsläget har 
förvaltningen utifrån en helhetsbedömning av kompetensutvecklingsbehovet inte 
prioriterat en gemensam kompetensutveckling för samtliga anställda inom skolan 
när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Tillämpliga förordningar 

Ansvarsfördelningen mellan den politiska nivån och tjänstepersonsnivå regleras i 
Skollagens (2010:800) 2 kapitel. Enligt 34 § Skollagen (2010:800) ska huvud‐
mannens se till att personalen vid förskole‐ och skolenheterna ges möjligheter till 
kompetensutveckling. Det innebär ett ansvar för att skapa förutsättningar framför 
allt genom resurser. Enligt 10 § är det rektors och förskolechefens ansvar att 
organiseras verksamheten utifrån behovet och förutsättningar. Det innebär att 
det är på tjänstepersonsnivå som planeringen och utformningen av verksamheten 
görs, i detta fall kompetensutvecklings omfång och frekvens.  

 

Ekonomiska konsekvenser till följd av yrkandena 

Om beslut fattas i enlighet med motionens två yrkanden innebär det att större 
delen av fritidsverksamheten behöver stängas, vilket får konsekvenser för med‐
borgarna. Därutöver tillkommer kostnader för vikarier (1 600 kr inkl. sociala 
avgifter per dag) då kommunen har en skyldighet att ha öppet en avdelning vid 
stängningsdagar.  

 

Bedömning 
Barn‐ och utbildningsförvaltningen poängterar vikten av regelbunden kompetens‐
utveckling gällande områden så som hedersrelaterat våld och förtryck, HBTQ‐
frågor, diskrimineringsgrunder och kommer att prioritera dessa områden. Idag 
pågår en samverkan med socialtjänsten om utbildnings‐ och kompetens‐
utvecklingsinsatser inom området hedersrelaterat våld och förtryck. 

I vilken form och omfattning detta kommer att ske kan förvaltningen i dagsläget 
inte säga, utan det får avgöras i samklang med övriga behov av kompetens‐
utveckling.   

 

Beslutsunderlag 
Motion 
Tjänsteskrivelse 
KF‐protokoll 
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Lisbeth Lunneryd 
Administrativ chef och utredare 
0526‐194 67 
lisbeth.lunneryd@stromstad.se 

Nicklas Faritzon 
Förvaltningschef 
0526‐19210 
Nicklas.Faritzon@stromstad.se 

   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KF § 50                                             Dnr: KS/2018-0529 

Motion - Arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden och till socialnämnden för 
yttrande. 

att kommunstyrelsen har samordningsansvar. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal, Feministiskt initiativ har inkommit med en motion där Marielle bland 
annat anger följande; Många i Sverige lever med normer som innebär begränsningar av 
rätten att själv bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Familjens heder anses 
enligt dessa begränsande normer vara överordnad individens frihet och kopplas särskilt 
till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella beteende. Kraven på de unga 
kvinnornas oskuld är en nyckelfråga, men även hbtq-personer och unga män förtrycks 
genom att exempelvis utsättas för våld om de lever ut en sexualitet som inte ingår i 
heteronormen eller tvingas delta i förtrycket av sina systrar. Även barnäktenskap 
förekommer. 

Förtryck i namn av heder har inte sin grund i någon enskild religion, etnicitet eller kultur. 
Både kvinnor och män kan såväl delta i som själva utsättas för förtryck i namn av heder. 
Feministiskt initiativ anser att det är av yttersta vikt att synliggöra allt våld och förtryck.  
Feministiskt initiativ Strömstad yrkar att Strömstad kommuns alla lärare ska få utbildning 
kring hedersrelaterat förtryck. Enligt Skolverket bör det omfatta arbete på tre nivåer - att 
nå alla skolungdomar, att upptäcka utsatthet, samt att ge stöd och skydd i akuta 
situationer. Feministiskt initiativ yrkar därför på att en halvdag vartannat år ska ägnas åt 
utbildning kring hedersrelaterat förtryck, inklusive riskvärdering; för all fritidspersonal, 
elevhälsopersonal och alla lärare i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Motion Marielle Alvdal, Feministiskt initiativ 2018-11-09 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden och till socialnämnden för 
yttrande samt att kommunstyrelsen har samordningsansvar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förslagsställaren Marielle Alvdal (FI) yttrar sig och utvecklar motionen. 

Kerstin Karlsson (L), Marie Edvinsson. Kristiansen (M)  och samtliga ledamöter från 
centerpartiet genom Anna-Lena Carlsson (C) bifaller motionen. 

 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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452 80 STRÖMSTAD 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Marielle Alvdal 
Barn- och utbildningsnämnden diarium. 
Socialnämnden diarium. 
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Motion: Arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads kommun 

Motivering 

Många i Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv bestämma över sin                

sexualitet och sitt val av partner. Familjens heder anses enligt dessa begränsande normer vara              

överordnad individens frihet och kopplas särskilt till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska             

sexuella beteende. Kraven på de unga kvinnornas oskuld är en nyckelfråga, men även hbtq-personer              

och unga män förtrycks genom att exempelvis utsättas för våld om de lever ut en sexualitet som inte                  

ingår i heteronormen eller tvingas delta i förtrycket av sina systrar. Även barnäktenskap             

förekommer. 

Förtryck i namn av heder har inte sin grund i någon enskild religion, etnicitet eller kultur. Både                 

kvinnor och män kan såväl delta i som själva utsättas för förtryck i namn av heder. Feministiskt                 

initiativ anser att det är av yttersta vikt att synliggöra allt våld och förtryck.  

Undersökningar har gjorts för att kartlägga omfattningen av hedersrelaterat förtryck. Enligt           

Socialstyrelsen har ~10% av ungdomar behandlats kränkande för att de “dragit skam över familjen”.              

Enligt såväl Socialstyrelsen som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor säger ~5% av            1

ungdomar att de har begränsningar i sitt val av framtida äktenskapspartner. 5% av ungdomar i denna                

ålder motsvarar 70.000 personer i landet, eller ca 100 ungdomar i Strömstad. Dessa siffror gäller               

både pojkar och flickor. Stockholms universitet  och Tjejers rätt  i Sverige har nått liknande resultat.  2 3

Hedersrelaterat våld är prioriterat. Det senaste decenniet har mer än 70 miljoner satsats på att               

genomföra kartläggningar av förekomsten av hedersrelaterat våld, se över behov av skyddade            

boenden samt initiera insatser som syftar till att förebygga hedersrelaterat våld. Regeringen tillsatte             

2016 en ny utredning för att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige.  

Problematiken är dock svår att komma åt. Att informera ungdomar om deras rättigheter och utbilda               

personal som kommer i kontakt med ungdomar är ett första steg. Skolvärlden har här ett gyllene                

tillfälle att arbeta aktivt och passivt med information och uppmärksamhet. Även hälso- och             

sjukvården har ett stort ansvar, men det ligger inom regionens område, inte kommunens. Lärares              

kunskap inom hedersrelaterat förtryck och deras möjlighet att informera om, upptäcka och reagera             

på händelser är av yttersta vikt för att nå hela kommunens alla invånare. En upplyst lärare vet vad                  

hen ska göra och kan söka stöd där det behövs. 

Yrkande 

Feministiskt initiativ Strömstad yrkar att Strömstad kommuns alla lärare ska få utbildning kring             

hedersrelaterat förtryck. Enligt Skolverket bör det omfatta arbete på tre nivåer - att nå alla               

skolungdomar, att upptäcka utsatthet, samt att ge stöd och skydd i akuta situationer. Feministiskt              

initiativ yrkar därför på att en halvdag vartannat år ska ägnas åt utbildning kring hedersrelaterat               

förtryck, inklusive riskvärdering; för all fritidspersonal, elevhälsopersonal och alla lärare i kommunen.  

Underskrivare 

Fi Strömstad, 

1 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-131-27 
2 https://www.tris.se/wp-content/uploads/2013/11/Oskuld-och-heder-Schlytter-m.fl_.-2008.pdf 
3 https://www.tris.se/wp-content/uploads/2013/11/TrippeltUtsatt_TRIS-1.pdf 



Genom Marielle Alvdal, ordförande Fi Strömstad 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-02

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

KS/2019-0155

KS § 175 Svar på - Motion om att Strömstads kommun 
börjar med sopsortering hos varje hushåll och 
inom all kommunal verksamhet från Nya 
Moderaterna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Beslutsmotivering
Enligt avfallsförordningen är varje hushåll skyldigt att sortera sitt hushållsavfall. 
Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar idag för insamlingen 
av  förpackningar och tidningar. FTI:s insamlingssystem finansieras huvudsakligen 
med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som 
importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. 

I dag sker insamlingen i huvudsak från återvinningsstationer runt om i 
kommunerna av underentreprenörer till FTI. Att samla in dessa fraktioner från 
varje fastighet skulle inte vara möjligt i vår kommun då framkomligheten är 
begränsad ute på landsbygden och på öar. Det skulle också innebära större bilar, 
fler transporter, omlastningar och fjärrtransporter. FTI:s ersätter inte alla de 
omkostnaderna idag vilket skulle innebära att vissa kostnader skulle läggas på 
kommunen.  

För att få ett svar på vilka konsekvenser det skulle innebära ur ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv skulle det krävas en större utredning. 

Sammanfattning av ärendet
Ola Persson (M) har inkommit med en motion där han föreslår

att Strömstad kommun börjar med sopsortering hos varje hushåll

att Strömstad kommun sopsorterar inom all kommunal verksamhet.

Beslutsunderlag
Motionen
Tekniska nämndens beslut 2020-10-06 § 92
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-28 § 268

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Diariet

ärende
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

KS/2019-0155

KSau § 268 Svar på - Motion om att Strömstads kommun 
börjar med sopsortering hos varje hushåll och 
inom all kommunal verksamhet från Nya 
Moderaterna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beslutsmotivering
Enligt avfallsförordningen är varje hushåll skyldigt att sortera sitt hushållsavfall. 
Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar idag för insamlingen 
av  förpackningar och tidningar. FTI:s insamlingssystem finansieras huvudsakligen 
med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som 
importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. 

I dag sker insamlingen i huvudsak från återvinningsstationer runt om i 
kommunerna av underentreprenörer till FTI. Att samla in dessa fraktioner från 
varje fastighet skulle inte vara möjligt i vår kommun då framkomligheten är 
begränsad ute på landsbygden och på öar. Det skulle också innebära större bilar, 
fler transporter, omlastningar och fjärrtransporter. FTI:s ersätter inte alla de 
omkostnaderna idag vilket skulle innebära att vissa kostnader skulle läggas på 
kommunen.  

För att få ett svar på vilka konsekvenser det skulle innebära ur ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv skulle det krävas en större utredning. 

Sammanfattning av ärendet
Ola Persson (M) har inkommit med en motion där han föreslår

att Strömstad kommun börjar med sopsortering hos varje hushåll

att Strömstad kommun sopsorterar inom all kommunal verksamhet.

Beslutsunderlag
Motionen
Tekniska nämndens beslut 2020-10-06 § 92

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-06

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2019-0254

TN § 92 Motion om sopsortering 

Tekniska nämndens beslut
att lämna yttrande med förslag att avslå motionen om införande av sopsortering 
hos varje hushåll och inom all kommunal verksamhet då införandet skulle 
innebära en taxehöjning.

Beslutsmotivering
Enligt avfallsförordningen är varje hushåll skyldigt att sortera sitt hushållsavfall. 
Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar idag för insamlingen 
av  förpackningar och tidningar. FTI:s insamlingssystem finansieras huvudsakligen 
med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som 
importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. 

I dag sker insamlingen i huvudsak från återvinningsstationer runt om i 
kommunerna av underentreprenörer till FTI. Att samla in dessa fraktioner från 
varje fastighet skulle inte vara möjligt i vår kommun då framkomligheten är 
begränsad ute på landsbygden och på öar. Det skulle också innebära större bilar, 
fler transporter, omlastningar och fjärrtransporter. FTI:s ersätter inte alla de 
omkostnaderna idag vilket skulle innebära att vissa kostnader skulle läggas på 
kommunen.  

För att få ett svar på vilka konsekvenser det skulle innebära ur ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv skulle det krävas en större utredning. 

Reservationer och särskilda uttalanden
Andreas Nikkinen (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Ola Persson (M) har inkommit med en motion där han föreslår

att Strömstads kommun börjar med sopsortering i varje hushåll

att Strömstads kommun sopsorterar inom all kommunal verksamhet

Vid telefonsamtal med Ola Persson framkom att motionen åsyftar till att alla typer 
av hushållsavfall som uppkommer i ett hem och i den kommunala verksamheten 
även förpackningar och tidningar skulle samlas in i kommunens regi. Han 
hänvisade till större kommuner där fastighetsnära insamling (FNI) förekommer 
sedan lång tid tillbaka.

Beslutsunderlag
”Sopsortering” , Renhållningschef  Eiton Ohlsson, 2020-09-11
”Om sopsortering” Ola Persson (M), 2019-02-12
-Protokoll Tnau §52,  2019-10-28
-Protokoll KF §104, 2019-03-28 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-06

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att lämna yttrande med förslag att avslå motionen om införande av sopsortering 
hos varje hushåll och inom all kommunal verksamhet då införandet skulle 
innebära en taxehöjning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bengt-Göran Bergstrand (M) med instämmande av Andreas Nikkinen (MP) och 
Claes Nabrink (L) yrkar bifall till motionen samt att Strömstads kommun fortsätter 
planeringen för att införa sopsortering i hushållen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Bengt-Göran 
Bergstrands yrkande om bifall till motionen och finner att tekniska nämnden 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på om tekniska nämnden bifaller eller 
avslår tilläggsyrkandet om att Strömstads kommun fortsätter planeringen för att 
införa sopsortering i hushållen och finner att tekniska nämnden avslår yrkandet. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Tekniska förvaltningen 2020-09-11 Ärende: TN/2019-0254
Renhållningsavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 60 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Motion från Nya Moderaterna om sopsortering

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta

- Att lämna yttrande med förslag att avslå motionen om införande av 
sopsortering  hos varje hushåll och inom all kommunal verksamhet.

Beslutsmotivering
Enligt avfallsförordningen är varje hushåll skyldigt att sortera sitt hushållsavfall. 
Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar idag för insamlingen av  
förpackningar och tidningar. FTI:s insamlingssystem finansieras huvudsakligen 
med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som 
importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. 

I dag sker insamlingen i huvudsak från återvinningsstationer runt om i 
kommunerna av underentreprenörer till FTI. Att samla in dessa fraktioner från 
varje fastighet skulle inte vara möjligt i vår kommun då framkomligheten är 
begränsad ute på landsbygden och på öar. Det skulle också innebära större bilar, 
fler transporter, omlastningar och fjärrtransporter. FTI:s ersätter inte alla de 
omkostnaderna idag vilket skulle innebära att vissa kostnader skulle läggas på 
kommunen.  

För att få ett svar på vilka konsekvenser det skulle innebära ur ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv skulle det krävas en större utredning. 

Sammanfattning av ärendet
Ola Persson (M) har inkommit med en motion där han föreslår

att Strömstad kommun börjar med sopsortering i varje hushåll

att Strömstad kommun sopsorterar inom all kommunal verksamhet

Vid telefonsamtal med Ola framkom att motionen åsyftar till att alla typer av 
hushållsavfall som uppkommer i ett hem och i den kommunala verksamheten 
även förpackningar och tidningar skulle samlas in i kommunens regi. Han 
hänvisade till större kommuner där fastighetsnära insamling (FNI) förekommer 
sedan lång tid tillbaka.



2 (2)

2020-09-11 Ärende: TN/2019-0254

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Motionsförslaget skulle innebära betydande kostnader för renhållningens 
taxekollektiv.

Juridiskt perspektiv
Enligt avfallsförordningen 3 kap är hushållen skyldiga att sortera sitt avfall .

Miljöperspektiv
Fler transporter med tyngre fordon skulle medföra en negativ påverkan på miljön

Beslutsunderlag
”Sopsortering” , Renhållningschef  Eiton Ohlsson, 2020-09-11
”Om sopsortering” Ola Persson (M), 2019-02-12
-Protokoll Tnau §52,  2019-10-28
-Protokoll KF §104, 2019-03-28 

Eiton Ohlsson
 
0526-194 96
eiton.ohlsson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Klicka eller tryck här för att ange text.





PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-02

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

KS/2019-0388

KS § 176 Svar på - Motion om Strömstad Sveriges 
renaste kommun från Liberalerna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Beslutsmotivering
Enligt tekniska nämndens remissvar har kommunen redan en väl fungerande 
renhållning. Motionens intention kommer att tas upp i arbetet med Agenda 2030.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att 
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för 
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 
att handläggas gemensamt med ingivna motioner i samma anda.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 286
Tjänsteskrivelse 2020-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 33
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 285
Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 86
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 av gatuchef Conny Hansson
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06 
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Martinsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

ärende
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

KS/2019-0388

KSau § 286 Svar på - Motion om Strömstad Sveriges 
renaste kommun från Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen.

Beslutsmotivering
Enligt tekniska nämndens remissvar har kommunen redan en väl fungerande 
renhållning. Motionens intention kommer att tas upp i arbetet med Agenda 2030.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att 
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för 
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 
att handläggas gemensamt med ingivna motioner i samma anda.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 33
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 285
Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 86
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 av gatuchef Conny Hansson
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06 
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att bifalla tekniska nämndens beslut.

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-11-04 Ärende: KS/2019-0388
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från 
Liberalerna

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att bifalla tekniska nämndens beslut

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att 
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för 
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att 
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för 
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Tekniska förvaltningen har i sitt yttrande redogjort för arbetet med renhållningen 
i kommunen. Kommunledningsförvaltningen anser att kommunen redan har en 
väl fungerande renhållning och ställer sig bakom tekniska nämndens beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 33
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 285
Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 86
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
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2020-11-04 Ärende: KS/2019-0388

Tjänsteskrivelse 2019-10-29 av gatuchef Conny Hansson
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06 
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

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

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

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

KS/2019-0388

KF § 33 Svar på - Motion om Strömstad Sveriges 
renaste kommun från Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsmotivering
Tekniska förvaltningen har ansvar för renhållning av allmänna platser som är 
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka 
kommunen är huvudman. Ansvaret innefattar gaturenhållning, snöröjning och 
liknande åtgärder för att hålla platserna i ett sådant skick att uppkomsten av 
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn 
till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om 
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet, lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Förvaltningens egen personal sköter renhållningen av gator och torg, gång-och 
cykelbanor och till viss del grönområden. Övriga grönområden och parker sköts 
via upphandlad entreprenör. Entreprenörens uppdrag är reglerat i avtal och 
omfattar rengöring av markytor och möbler som tex. urnor, parkbänkar och 
lekplatsutrustning. Rengöringen är schemalagd och innefattar större insatser som 
vår- och höstrengöring. Avtalstiden gäller april – november.

Under höst-, vinter- och vårsäsong arbetar en personal med att tömma 
kommunens ca 300 papperskorgar och städa de allmänna ytorna från synligt 
skräp, måndag till fredag, kl.07:00-16:00. Arbetet sköts av jouren på söndagar. 
Gatorna sopas, under samma period, en gång i veckan.

Under sommarsäsongen, från midsommarveckan till andra veckan i 
augusti,  arbetar 6 personal med motsvarande uppdrag, måndag till söndag, 
kl.05:00-20:00. Gatorna sopas varje dag under sommarperioden.

Tekniska förvaltningens personal ansvarar också för att se över vägmärken på de 
kommunala vägarna.

Egen personal och entreprenör är överens om att nedskräpningen minskat den 
senaste tiden och tekniska förvaltningen får från olika håll beröm för 
renhållningen och för sina blomsteruppsättningar.

Strömstads kommun har genom kommunens föreskrifter Åläggande om 
gångbanerenhållning (antagen av Kommunfullmäktige 1995-12-14, reviderad av 
Kommunfullmäktige 2012-02-16 § 16) ålagt fastighetsägaren att hålla 
angränsande gångbaneutrymme rent för skräp, växtlighet, snö och is, inom 
detaljplanelagt område där kommunen är huvudman, 3§, lag (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Tillsynsansvaret ligger 
hos miljö- och byggförvaltningen.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

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

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att 
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för 
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 86
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 av gatuchef Conny Hansson
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06 
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 285
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då kommunen redan har en väl fungerande renhållning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lars Tysklind (L) yrkar i första hand att ärendet återremittera för att handläggas 
tillsammans med liknande motioner som inkommit och i andra hand att motionen 
bifalls. Tore Lomgård (C), Ola Persson (M), Bengt Bivrin (MP) och Marielle Alvdal 
(FI) instämmer i Lars Tysklinds yrkande om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden frågar 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 ärendet avgörs idag
Nej-röst för att ärendet ska återremittera.

Omröstningsresultat
Med 21 ja-röster för att avgöra ärendet idag och 18 nej-röster för att 
återremittera ärendet beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen.
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Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej
1 Kent Hansson S    Ja  
2 Mikael Cederbratt M  Ola Persson M  Nej
3 Mattias Gustafsson SD    Ja  
4 Lars Tysklind L     Nej
5 Åsa Torstensson C     Nej
6 Lena Martinsson S    Ja  
7 Muhyettin Aslan KD    Ja  

9
Marie Edvinsson 
Kristiansen M     Nej

10 Fredrik Eriksson SD    Ja  
11 Lars Åke Karlgren V    Ja  
12 Marie Rask S    Ja  
13 Karla Valdivieso MP     Nej
14 Kerstin Karlsson L     Nej
15 Jörgen Molin M  Eva borg M  Nej
16 Mats Granberg S  Olle Westling S Ja  
17 Ulf Johansson SD  Eugenia Eriksson SD Ja  
18 Marielle Alvdal FI     Nej
19 Helene Andersson Novela S    Ja  
20 Dag Wersén M     Nej
21 Mette H Johansson L     Nej
22 Anna-Lena Carlsson C  Hans-Inge Sältenberg C  Nej
23 Anders Ekström KD    Ja  
24 Bengt Simonsson Fröjd S    Ja  
25 Morgan Gustafsson SD    Ja  
26 Merry Johansson S    Ja  
27 Bengt-Göran Bergstrand M     Nej
28 Mia Öster V     Nej
29 Leif Andersson S    Ja  
30 Hans-Robert Hansson L     Nej
31 John Johansson SD    Ja  
32 Bengt Bivrin MP     Nej
33 Simone Fischer M     Nej
34 Ligia Morales Ahlgren S    Ja  
35 David Holgersson KD  Rose-Marie Fagerberg KD Ja  
36 Sven Nilsson SD    Ja  
37 Lena Sundberg S    Ja  
38 Elisabeth Johansson C     Nej
39 Tore Lomgård C     Nej

8 Ronnie Brorsson S   Ja  
 Summa 21 18
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Beslutet skickas till
Liberalerna
Tekniska nämnden
Diariet
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KS/2019-0388

KS § 12 Svar på - Motion om Strömstad Sveriges 
renaste kommun från Liberalerna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då kommunen redan har en väl fungerande renhållning.

Beslutsmotivering
Tekniska förvaltningen har ansvar för renhållning av allmänna platser som är 
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka 
kommunen är huvudman. Ansvaret innefattar gaturenhållning, snöröjning och 
liknande åtgärder för att hålla platserna i ett sådant skick att uppkomsten av 
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn 
till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om 
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet, lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Förvaltningens egen personal sköter renhållningen av gator och torg, gång-och 
cykelbanor och till viss del grönområden. Övriga grönområden och parker sköts 
via upphandlad entreprenör. Entreprenörens uppdrag är reglerat i avtal och 
omfattar rengöring av markytor och möbler som tex. urnor, parkbänkar och 
lekplatsutrustning. Rengöringen är schemalagd och innefattar större insatser som 
vår- och höstrengöring. Avtalstiden gäller april – november.

Under höst-, vinter- och vårsäsong arbetar en personal med att tömma 
kommunens ca 300 papperskorgar och städa de allmänna ytorna från synligt 
skräp, måndag till fredag, kl.07:00-16:00. Arbetet sköts av jouren på söndagar. 
Gatorna sopas, under samma period, en gång i veckan.

Under sommarsäsongen, från midsommarveckan till andra veckan i 
augusti,  arbetar 6 personal med motsvarande uppdrag, måndag till söndag, 
kl.05:00-20:00. Gatorna sopas varje dag under sommarperioden.

Tekniska förvaltningens personal ansvarar också för att se över vägmärken på de 
kommunala vägarna.

Egen personal och entreprenör är överens om att nedskräpningen minskat den 
senaste tiden och tekniska förvaltningen får från olika håll beröm för 
renhållningen och för sina blomsteruppsättningar.

Strömstads kommun har genom kommunens föreskrifter Åläggande om 
gångbanerenhållning (antagen av Kommunfullmäktige 1995-12-14, reviderad av 
Kommunfullmäktige 2012-02-16 § 16) ålagt fastighetsägaren att hålla 
angränsande gångbaneutrymme rent för skräp, växtlighet, snö och is, inom 
detaljplanelagt område där kommunen är huvudman, 3§, lag (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Tillsynsansvaret ligger 
hos miljö- och byggförvaltningen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29
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Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att 
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för 
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 86
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 av gatuchef Conny Hansson
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06 
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 285

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då kommunen redan har en väl fungerande renhållning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Tysklind (L) yrkar, med instämmande från Ola Persson (M), Åsa Torstensson 
(C) och Bengt Bivrin (MP), bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Lars Tysklinds 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för Lars Tysklinds förslag. Med 6 ja-
röster för att bifalla arbetsutskottets förslag mot 5 nej-röster för att avslå 
arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets 
förslag.

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för att bifalla arbetsutskottets förslag mot 5 nej-röster för Lars 
Tysklinds förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag.
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Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej

1 Kent Hansson S 1   X  
2 Mats Granberg S 2   X  
3 Leif Andersson S 3   X  
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4 Anders Ekström KD X  
5 Marielle Alvdal FI 5   X  
6 Mattias Gustafsson SD 6   X  
7 Lars Tysklind L 7    X
8 Mikael Cederbratt M 8    X

9
Marie Edvinsson 
Kristiansen M 9 Ola Persson M  X

10 Åsa Torstensson C 10    X
11 Bengt Bivrin MP 11    X
 Summa 6 5

Beslutet skickas till
Diariet



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (25) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-11  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 

 TN/2019-0479 

TN § 86 Motion från Liberalerna - Sveriges renaste 
kommun 

Tekniska nämndens beslut 
att avslå motionen om att Strömstads kommun formar en strategi som kan 
omsättas i praktisk handling för konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun. 

Beslutsmotivering 
Tekniska förvaltningen har ansvar för renhållning av allmänna platser som är 
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka 
kommunen är huvudman. Ansvaret innefattar gaturenhållning, snöröjning och 
liknande åtgärder för att hålla platserna i ett sådant skick att uppkomsten av 
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn 
till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om 
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet, lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

Förvaltningens egen personal sköter renhållningen av gator och torg, gång-och 
cykelbanor och till viss del grönområden. Övriga grönområden och parker sköts 
via upphandlad entreprenör. Entreprenörens uppdrag är reglerat i avtal och 
omfattar rengöring av markytor och möbler som tex. urnor, parkbänkar och 
lekplatsutrustning. Rengöringen är schemalagd och innefattar större insatser som 
vår- och höstrengöring. Avtalstiden gäller april – november. 

Under höst-, vinter- och vårsäsong arbetar en personal med att tömma 
kommunens ca 300 papperskorgar och städa de allmänna ytorna från synligt 
skräp, måndag till fredag, kl.07:00-16:00. Arbetet sköts av jouren på söndagar. 
Gatorna sopas, under samma period, en gång i veckan. 

Under sommarsäsongen, från midsommarveckan till andra veckan i augusti, 
arbetar 6 personal med motsvarande uppdrag, måndag till söndag, kl.05:00-20:00. 
Gatorna sopas varje dag under sommarperioden. 

Tekniska förvaltningens personal ansvarar också för att se över vägmärken på de 
kommunala vägarna. 

Egen personal och entreprenör är överens om att nedskräpningen minskat den 
senaste tiden och tekniska förvaltningen får från olika håll beröm för 
renhållningen och för sina blomsteruppsättningar. 

Strömstads kommun har genom kommunens föreskrifter Åläggande om 
gångbanerenhållning (antagen av Kommunfullmäktige 1995-12-14, reviderad av 
Kommunfullmäktige 2012-02-16 § 16) ålagt fastighetsägaren att hålla 
angränsande gångbaneutrymme rent för skräp, växtlighet, snö och is, inom 
detaljplanelagt område där kommunen är huvudman, 3§, lag (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Tillsynsansvaret ligger 
hos miljö- och byggförvaltningen. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (25) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-11  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att 
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för 
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från 
Liberalerna, 2019-10-18, Conny Hansson, gatuchef 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176 
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06  
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå motionen om att Strömstads kommun formar en strategi som kan 
omsättas i praktisk handling för konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Claes Nabrink (L) med instämmande av Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Bengt-Göran Bergstrand (M) yrkar bifall till Tekniska nämndens arbetsutskotts 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Claes Nabrinks 
yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med tekniska 
nämndens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Tekniska förvaltningen 2019-10-18 Dnr: TN/2019-0479
Gatuavdelningen
Conny Hansson, 0526-191 56

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405

Motion från Liberalerna-Sveriges renaste kommun

Tekniska förvaltningens förslag till yttrande
att avslå motionen om att Strömstads kommun formar en strategi som kan 
omsättas i praktisk handling för konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun

Beslutsmotivering
Utifrån de resurser förvaltningen har i dag kan uppdraget inte utföras. 
Kommunens åtagande är att förebygga och hantera det avfall som kommunen 
ansvarar för, och för övrigt avfall i kommunen i den utsträckning kommunen kan 
påverka detta. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om 
förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2)

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att 
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för 
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från 
Liberalerna, 2019-10-18, Conny Hansson, gatuchef
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06 
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun

Conny Hansson
gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se

Roland Kindslätt
 
 
 

Tekniska nämnden
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Tekniska förvaltningen 2019-10-18 Dnr: TN/2019-0479
Gatuavdelningen

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarie
Diariet
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Tekniska förvaltningens förslag till yttrande 2019-10-29 Dnr: TN/2019-0479
Gatuavdelningen
Conny Hansson, 0526-191 56

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405

Motion från Liberalerna-Sveriges renaste kommun

Beslutsmotivering, komplettering
Tekniska förvaltningen har ansvar för renhållning av allmänna platser som är 
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka 
kommunen är huvudman. Ansvaret innefattar gaturenhållning, snöröjning och 
liknande åtgärder för att hålla platserna i ett sådant skick att uppkomsten av 
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn 
till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om 
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet, lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Förvaltningens egen personal sköter renhållningen av gator och torg, gång-och 
cykelbanor och till viss del grönområden. Övriga grönområden och parker sköts 
via upphandlad entreprenör. Entreprenörens uppdrag är reglerat i avtal och 
omfattar rengöring av markytor och möbler som tex. urnor, parkbänkar och 
lekplatsutrustning. Rengöringen är schemalagd och innefattar större insatser som 
vår- och höstrengöring. Avtalstiden gäller april – november.

Under höst-, vinter- och vårsäsong arbetar en personal med att tömma 
kommunens ca 300 papperskorgar och städa de allmänna ytorna från synligt 
skräp, måndag till fredag, kl.07:00-16:00. Arbetet sköts av jouren på söndagar. 
Gatorna sopas, under samma period, en gång i veckan.

Under sommarsäsongen, från midsommarveckan till andra veckan i augusti,  
arbetar 6 personal med motsvarande uppdrag, måndag till söndag, kl.05:00-20:00. 
Gatorna sopas varje dag under sommarperioden.

Tekniska förvaltningens personal ansvarar också för att se över vägmärken på de 
kommunala vägarna.

Egen personal och entreprenör är överens om att nedskräpningen minskat den 
senaste tiden och tekniska förvaltningen får från olika håll beröm för 
renhållningen och för sina blomsteruppsättningar.

Strömstads kommun har genom kommunens föreskrifter Åläggande om 
gångbanerenhållning (antagen av Kommunfullmäktige 1995-12-14, reviderad av 
Kommunfullmäktige 2012-02-16 § 16) ålagt fastighetsägaren att hålla 
angränsande gångbaneutrymme rent för skräp, växtlighet, snö och is, inom 
detaljplanelagt område där kommunen är huvudman, 3§, lag (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Tillsynsansvaret ligger 
hos miljö- och byggförvaltningen.

Tekniska nämnden
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Gatuavdelningen

Conny Hansson
gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se

Roland Kindslätt
 
 
 



Liberalerna Strömstad                                 

Till kommunfullmäktige i Strömstad

Motion
Strömstad Sveriges renaste kommun
Strömstads kommun med vår historiska stad lockar besökare från när 
och fjärran, där naturupplevelser väntar vid sidan om shopping och 
restaurangbesök. Ett vänligt mottagande från en trevlig miljö blir då 
ett avgörande intryck att ta med sig hem. 

Vi i Liberaler är stolta över vår kommun men ser också att vi kan bli 
bättre att välkomna våra gäster. 

Det gäller att skapa ett brett engagemang kring ett gemensamt mål                                                                                                                                                   

Strömstad Sveriges renaste kommun

Ogräs, fimpar, tuggummi, plast och annat skräp skall alltid rensas bort. 
Det skall vara lätt att flanera utan hinder och finna gaturummet enhetligt 
möblerat med en tydlig information.

Liberalerna föreslår:

Att Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i 
praktisk handling för konceptet Strömstad Sveriges renaste 
kommun
(Se bilaga: Strömstad Sveriges renaste kommun)



Strömstad den 10 maj 2019

Lars Tysklind       Kerstin Karlsson       Mette H Johansson 

                                    

Hans-Robert Hansson     Helena L´Estrade        Jennie Persson

        



 Liberalerna Strömstad                                                       

                                                                                             

Bilaga till motion 

STRÖMSTAD, SVERIGES RENASTE KOMMUN

MÅL Kommunens alla ytor ska alltid vara rena från skräp, fimpar, tuggummi och ogräs.
Trasiga och smutsiga papperskorgar, bänkar, återvinnings stationer, lekplatser etc. 
ska ständigt ses över och omgående lagas samt inför varje säsong upprustas. 
Reklamskyltar på trottoarer och torg samt övriga platser ska styras av ett tydligt
Regelverk.
Trafikskyltar och målad trafikinformation ska ses över inför varje säsong.
Parker och planteringar samt konst skall vara en viktig del i konceptet.
Fastighetsägare ska informeras varje år och erbjudas hjälp för att hålla trottoarer
och angränsande ytor rena.

KONCEPT Ägs av Strömstads Kommuns Tekniska förvaltning som ska samarbeta med 
Innevånare, Fastighetsägare, Företagare, Köpmannaföreningen, Företagar-
föreningen, Skolor, Idrottsföreningar och entreprenörer.

OMRÅDEN Strömstad centrum och ytterområden i hela kommunen samt Kosteröarna.
Indelas i ett antal lämpliga ansvarsområden för hög och lågsäsong.

SÄSONG Låg är oktober – februari. Underhåll av konceptet.
Hög är mars – september. Ökade insatser för att klara målen.

PERSONAL Ansvarig personal ska vara anställd av Strömstad Kommun. 
Styrgruppen ansvarar för utbildning och uppföljning.                                                                                                               
Alla på arbetsmarknaden möjliga bidrag och resursåtgärder ska utnyttjas.
Det skall vara en stolthet att arbeta med detta tillsammans med stadens innevånare.

LEDNING Styrgrupp inrättas om fem till sju personer.
Representant från Tekniska förvaltningen ska naturligtvis ingå i styrgruppen.



Fastighetsägare, Köpmannaförening, Företagarna, Arbetsförmedlingen
kan vara exempel på representanter i styrgruppen.

START Utarbeta formerna för konceptet Strömstad Sveriges Renaste Kommun 
för att starta fullt ut senast 2020.
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KS/2019-0436

KS § 177 Svar på - Motion om hjälp till att hålla rent i 
Strömstad från Centerpartiet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att avslå motionen som avser att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla 
strandstädningen, för att ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att 
värna vår miljö, då uppdraget som det är organiserat i dag är en väl fungerande 
organisation.

Beslutsmotivering
Kommunstyrelsens har enligt reglementet ansvar för hållbar utveckling och 
strategiska miljöfrågor och är den förvaltning och därmed ytterst ansvarig för 
frågor som rör strandstädning. 

Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet planerar och utför själva 
strandstädningen. 

Tekniska förvaltningens återvinningscentral tar emot skräpet från 
strandstädningen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Åsa Torstensson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Motion inkommen juni 2019 med förslag kring att synliggöra och skapa intresse 
för att hålla Strömstads rent. Närhet och marknadsföring om havet i centrum gör 
det extra viktigt att engagera och upplysa många genom bland annat 
lättillgängliga skräppåsar och installationer av insamlat skräp enligt motionen. 
Förslaget är formulerat som ett uppdrag till tekniska nämnden att utveckla 
strandstädningen.

Skräp på stränderna är en ett uppenbart problem för de flesta som vistas där. Det 
kommer både från hav och land och består mestadels plastskräp, då plast flyter 
och blåser lätt samt bryts ned långsamt.  

Idag städas stränderna genom olika initiativ:

Under vår, sommar och höst städas stränderna kontinuerligt av kommunens 
arbetslivsenhet, socialförvaltningen. Det har tillgång till olika fordon och en båt för 
att underlätta arbetet. 

Västkuststiftelsens ansvarar för projektet Ren Kust där många kommuner 
inklusive Strömstad är med. Genom detta har strandstädarkartan kommit till och 
de har regelbundna träffar för information och gemensamt arbete. Tack vare 
denna organisation så har betydande bidrag under några år kommit från 
Naturvårdsverket, dock kan de bara sökas för en säsong i taget vilket gör arbetet 
svårt att planera. Bidragen söks av socialförvaltnigen och används av dem.

ärende

16
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Kosterhavets nationalpark städas av deras egen organisation, det är en betydande 
del av kommunens kuststräcka som regelbundet städas av deras anlitade 
entreprenörer, ungefär städas lika många ton skräp från stränder av 
nationalparken som av kommunens egen organisation, 25-30 ton per år totalt.

Städa Sverige är en organisation som betalar lokala idrottsföreningar för att utföra 
strandstädning, det sker vid ett flertal tillfällen varje år i Strömstads kommun. 
Betalningen är möjlig genom sponsorer, ofta kommuner eller lokala företag. Städa 
Sverige säger att vanligtvis har de fler föreningar som vill städa än vad de har 
möjlighet att hitta sponsorer till.

Håll Sverige rent bedriver varje år kampanj när det gäller skräplockning. Skolor 
och ungdomsorganisationer kan anmäla intresse att delta och får då utrustning 
som behövs. De så kallade Skräpplockardagarna är kända inom skolvärlden. 

Varje år gör Håll Sverige rent även kampanjen ”Kusträddarna” som särskilt handlar 
om strandstädning, de uppmuntrar, informerar och dela ut städartiklar. Ett 
platsspecifikt event hålls där allmänheten bjuds in att delta tillsammans med just 
deras personal, ofta med båttur och fika. De gör detta på en plats i hela landet och 
under flera år har de valt att vara i Strömstad. Kommunen har varit behjälplig men 
marknadsföring och val av plats med mera. Årets event blev dock inställt på grund 
av Covid-19.

Ekoparken i Strömstad, del av tekniska förvaltningen, har skräp i havet som ett 
undervisningstema. Skolbesöken görs ofta i samarbete med Kosterhavets 
nationalparks personal och där uppmuntras till ett praktiskt arbete i anslutning till 
lektionen, ca 500 barn har deltagit under hösten 2020.

Ett företag med caféverksamhet på Koster belönar strandsstädare med kaffe.

Ett redskap, www.strandstadarkartan.se, finns nu även som app. Här vem som 
helst kan sätta ut olika markeringar på platser för följande:

•det behöver städas

•där man precis själv har städat

•var man ställt säckar som man behöver hjälp att få till Återvinningscentralen

Under våren 2020 så har kommunen erbjudit allmänheten att ta med sina 
närmaste föra att plocka skräp på stränderna, detta för att inte samla stora 
grupper under tider av smittorisk. Handskar, påsar, vattenflaskor och lite tilltugg 
har delats ut till de som vill hjälpa till och städa, detta har funnits att hämta på 
ÅVC, Infocenter och stadshuset och Kosterhavets ekobod.

Ytterligare tänkbara initiativ:

Kommunen har utan tvekan ansvaret för strandstädning idag och det ansvaret i 
Strömstad ligger hos socialförvaltningen i form av arbetsmarknadsenheten. Detta 
är inte optimalt med tanke på att deras huvudsakliga uppdrag inte är att få bort 
skräp, det är mer av en god sidoeffekt av deras uppdrag.  Lämpligt är att ansvaret 
ligger på tekniska förvaltningen eller kommunledningsförvaltningen som kan 
avsätta tid för utveckling av uppdraget och fortsatt anlita 
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arbetsmarknadsenheten. Städning på övriga allmänna platser ansvarar tekniska 
förvaltningen för.

Städa Sverige frågar ofta om kommunen vill sponsra så att fler föreningar kan 
städa. Hittills har kommunen inte gjort det. 

Att det finns tillgängliga påsar och information om strandstädarkartan på fler 
platser än ÅVC, Infocenter och stadshuset kan vara en bra förstärkning. 

Så kallade påsholkar hart tagits fram av projektet Ren Kust, detta föra att man lätt 
ska få tag i påse om man är på stranden och får lust att göra en insats. De finns på 
sju platser i kommunen (enbart öar, ofta mindre tillgängliga) och kan utökas 
genom inköp av fler. Skyltar med Q-kod för att ladda ner strandstädarkartan har 
beställts och ska komma upp på lämpliga ställen.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Tekniska nämndens beslut 2019-12-09 § 100
Tjänsteskrivelse 2019-11-14 av gatuchef Conny Hansson
Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg Terése Lomgård
Information inhämtad från arbetsmarknadsenheten, Västkuststiftelsen, Städa 
Sverige, Kosterhavets nationalpark, Håll Sverige rent samt 15 kap §26 Miljöbalken.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-04 § 277

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen som avser att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla 
strandstädningen, för att ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att 
värna vår miljö, då uppdraget som det är organiserat i dag är en väl fungerande 
organisation.

Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L), bifall till 
motion.

Lena Martinsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Åsa Torstenssons 
förslag och finner att kommunen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet
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KSau § 277 Svar på - Motion om hjälp till att hålla rent i 
Strömstad från Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen som avser att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla 
strandstädningen, för att ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att 
värna vår miljö, då uppdraget som det är organiserat i dag är en väl fungerande 
organisation.

Beslutsmotivering
Kommunstyrelsens har enligt reglementet ansvar för hållbar utveckling och 
strategiska miljöfrågor och är den förvaltning och därmed ytterst ansvarig för 
frågor som rör strandstädning. 

Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet planerar och utför själva 
strandstädningen. 

Tekniska förvaltningens återvinningscentral tar emot skräpet från 
strandstädningen.

Protokollsanteckning
Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Lars Tysklind (L) begär och beviljas samma 
protokollsanteckning som Andreas Nikkinen beviljades i Tekniska nämnden.

Vi stödjer intentionen i motionen, men strandstädningen är idag inte tekniska 
nämndens ansvarsområde. Strandstädningen är en viktig fråga för Strömstads 
kommun och det bör utredas centralt hur vi kan utveckla den på bästa sätt.

Sammanfattning av ärendet
Motion inkommen juni 2019 med förslag kring att synliggöra och skapa intresse 
för att hålla Strömstads rent. Närhet och marknadsföring om havet i centrum gör 
det extra viktigt att engagera och upplysa många genom bland annat 
lättillgängliga skräppåsar och installationer av insamlat skräp enligt motionen. 
Förslaget är formulerat som ett uppdrag till tekniska nämnden att utveckla 
strandstädningen.

Skräp på stränderna är en ett uppenbart problem för de flesta som vistas där. Det 
kommer både från hav och land och består mestadels plastskräp, då plast flyter 
och blåser lätt samt bryts ned långsamt.  

Idag städas stränderna genom olika initiativ:

Under vår, sommar och höst städas stränderna kontinuerligt av kommunens 
arbetslivsenhet, socialförvaltningen. Det har tillgång till olika fordon och en båt för 
att underlätta arbetet. 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-04

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

Västkuststiftelsens ansvarar för projektet Ren Kust där många kommuner 
inklusive Strömstad är med. Genom detta har strandstädarkartan kommit till och 
de har regelbundna träffar för information och gemensamt arbete. Tack vare 
denna organisation så har betydande bidrag under några år kommit från 
Naturvårdsverket, dock kan de bara sökas för en säsong i taget vilket gör arbetet 
svårt att planera. Bidragen söks av socialförvaltnigen och används av dem.

Kosterhavets nationalpark städas av deras egen organisation, det är en betydande 
del av kommunens kuststräcka som regelbundet städas av deras anlitade 
entreprenörer, ungefär städas lika många ton skräp från stränder av 
nationalparken som av kommunens egen organisation, 25-30 ton per år totalt.

Städa Sverige är en organisation som betalar lokala idrottsföreningar för att utföra 
strandstädning, det sker vid ett flertal tillfällen varje år i Strömstads kommun. 
Betalningen är möjlig genom sponsorer, ofta kommuner eller lokala företag. Städa 
Sverige säger att vanligtvis har de fler föreningar som vill städa än vad de har 
möjlighet att hitta sponsorer till.

Håll Sverige rent bedriver varje år kampanj när det gäller skräplockning. Skolor 
och ungdomsorganisationer kan anmäla intresse att delta och får då utrustning 
som behövs. De så kallade Skräpplockardagarna är kända inom skolvärlden. 

Varje år gör Håll Sverige rent även kampanjen ”Kusträddarna” som särskilt handlar 
om strandstädning, de uppmuntrar, informerar och dela ut städartiklar. Ett 
platsspecifikt event hålls där allmänheten bjuds in att delta tillsammans med just 
deras personal, ofta med båttur och fika. De gör detta på en plats i hela landet och 
under flera år har de valt att vara i Strömstad. Kommunen har varit behjälplig men 
marknadsföring och val av plats med mera. Årets event blev dock inställt på grund 
av Covid-19.

Ekoparken i Strömstad, del av tekniska förvaltningen, har skräp i havet som ett 
undervisningstema. Skolbesöken görs ofta i samarbete med Kosterhavets 
nationalparks personal och där uppmuntras till ett praktiskt arbete i anslutning till 
lektionen, ca 500 barn har deltagit under hösten 2020.

Ett företag med caféverksamhet på Koster belönar strandsstädare med kaffe.

Ett redskap, www.strandstadarkartan.se, finns nu även som app. Här vem som 
helst kan sätta ut olika markeringar på platser för följande:

•det behöver städas

•där man precis själv har städat

•var man ställt säckar som man behöver hjälp att få till Återvinningscentralen

Under våren 2020 så har kommunen erbjudit allmänheten att ta med sina 
närmaste föra att plocka skräp på stränderna, detta för att inte samla stora 
grupper under tider av smittorisk. Handskar, påsar, vattenflaskor och lite tilltugg 
har delats ut till de som vill hjälpa till och städa, detta har funnits att hämta på 
ÅVC, Infocenter och stadshuset och Kosterhavets ekobod.
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Ytterligare tänkbara initiativ:

Kommunen har utan tvekan ansvaret för strandstädning idag och det ansvaret i 
Strömstad ligger hos socialförvaltningen i form av arbetsmarknadsenheten. Detta 
är inte optimalt med tanke på att deras huvudsakliga uppdrag inte är att få bort 
skräp, det är mer av en god sidoeffekt av deras uppdrag.  Lämpligt är att ansvaret 
ligger på tekniska förvaltningen eller kommunledningsförvaltningen som kan 
avsätta tid för utveckling av uppdraget och fortsatt anlita 
arbetsmarknadsenheten. Städning på övriga allmänna platser ansvarar tekniska 
förvaltningen för.

Städa Sverige frågar ofta om kommunen vill sponsra så att fler föreningar kan 
städa. Hittills har kommunen inte gjort det. 

Att det finns tillgängliga påsar och information om strandstädarkartan på fler 
platser än ÅVC, Infocenter och stadshuset kan vara en bra förstärkning. 

Så kallade påsholkar hart tagits fram av projektet Ren Kust, detta föra att man lätt 
ska få tag i påse om man är på stranden och får lust att göra en insats. De finns på 
sju platser i kommunen (enbart öar, ofta mindre tillgängliga) och kan utökas 
genom inköp av fler. Skyltar med Q-kod för att ladda ner strandstädarkartan har 
beställts och ska komma upp på lämpliga ställen.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Tekniska nämndens beslut 2019-12-09 § 100
Tjänsteskrivelse 2019-11-14 av gatuchef Conny Hansson
Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg Terése Lomgård
Information inhämtad från arbetsmarknadsenheten, Västkuststiftelsen, Städa 
Sverige, Kosterhavets nationalpark, Håll Sverige rent samt 15 kap §26 Miljöbalken.

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att delvis bifalla motionen genom viss utökning av aktiviteter för ökad möjlighet 
till strandstädning, fler påsholkar, ökad information om hur individen kan vara 
delaktig och genom ekonomiskt bidrag göra det möjligt för fler föreningar att 
strandstäda.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Martinsson (S) yrkar, med instämmande från Marie Edvinsson Kristiansen 
(M), bifall till tekniska nämndens förslag.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från 
Centerpartiet

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besluta om att delvis bifalla motionen genom viss utökning av aktiviteter för ökad 
möjlighet till strandstädning, fler påsholkar, ökad information om hur individen 
kan vara delaktig och genom ekonomiskt bidrag göra det möjligt för fler 
föreningar att strandstäda.

Sammanfattning av ärendet
 Motion inkommen juni 2019 med förslag kring att synliggöra och skapa intresse 
för att hålla Strömstads rent. Närhet och marknadsföring om havet i centrum gör 
det extra viktigt att engagera och upplysa många genom bland annat  
lättillgängliga skräppåsar och installationer av insamlat skräp enligt motionen. 
Förslaget är formulerat som ett uppdrag till tekniska nämnden att utveckla 
strandstädningen.

Skräp på stränderna är en ett uppenbart problem för de flesta som vistas där. Det 
kommer både från hav och land och består mestadels plastskräp, då plast flyter 
och blåser lätt samt bryts ned långsamt.  

Idag städas stränderna genom olika initiativ:

Under vår, sommar och höst städas stränderna kontinuerligt av kommunens 
arbetslivsenhet, socialförvaltningen. Det har tillgång till olika fordon och en båt för 
att underlätta arbetet. 

Västkuststiftelsens ansvarar för projektet Ren Kust där många kommuner 
inklusive Strömstad är med. Genom detta har strandstädarkartan kommit till och 
de har regelbundna träffar för information och gemensamt arbete. Tack vare 
denna organisation så har betydande bidrag under några år kommit från 
Naturvårdsverket, dock kan de bara sökas för en säsong i taget vilket gör arbetet 
svårt att planera. Bidragen söks av socialförvaltnigen och används av dem.

Kosterhavets nationalpark städas av deras egen organisation, det är en betydande 
del av kommunens kuststräcka som regelbundet städas av deras anlitade 
entreprenörer, ungefär städas lika många ton skräp från stränder av 
nationalparken som av kommunens egen organisation, 25-30 ton per år totalt.

Städa Sverige är en organisation som betalar lokala idrottsföreningar för att utföra 
strandstädning, det sker vid ett flertal tillfällen varje år i Strömstads kommun. 
Betalningen är möjlig genom sponsorer, ofta kommuner eller lokala företag. Städa 
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Sverige säger att vanligtvis har de fler föreningar som vill städa än vad de har 
möjlighet att hitta sponsorer till.

Håll Sverige rent bedriver varje år kampanj när det gäller skräplockning. Skolor 
och ungdomsorganisationer kan anmäla intresse att delta och får då utrustning 
som behövs. De så kallade Skräpplockardagarna är kända inom skolvärlden. 

Varje år gör Håll Sverige rent även kampanjen ”Kusträddarna” som särskilt handlar 
om strandstädning, de uppmuntrar, informerar och dela ut städartiklar. Ett 
platsspecifikt event hålls där allmänheten bjuds in att delta tillsammans med just 
deras personal, ofta med båttur och fika. De gör detta på en plats i hela landet och 
under flera år har de valt att vara i Strömstad. Kommunen har varit behjälplig men 
marknadsföring och val av plats med mera. Årets event blev dock inställt på grund 
av Covid-19.

Ekoparken i Strömstad, del av tekniska förvaltningen, har skräp i havet som ett 
undervisningstema. Skolbesöken görs ofta i samarbete med Kosterhavets 
nationalparks personal och där uppmuntras till ett praktiskt arbete i anslutning till 
lektionen, ca 500 barn har deltagit under hösten 2020.

Ett företag med caféverksamhet på Koster belönar strandsstädare med kaffe.

Ett redskap, www.strandstadarkartan.se, finns nu även som app. Här vem som 
helst kan sätta ut olika markeringar på platser för följande:

•det behöver städas

•där man precis själv har städat

•var man ställt säckar som man behöver hjälp att få till Återvinningscentralen

Under våren 2020 så har kommunen erbjudit allmänheten att ta med sina 
närmaste föra att plocka skräp på stränderna, detta för att inte samla stora 
grupper under tider av smittorisk. Handskar, påsar, vattenflaskor och lite tilltugg 
har delats ut till de som vill hjälpa till och städa, detta har funnits att hämta på 
ÅVC, Infocenter och stadshuset och Kosterhavets ekobod.

Ytterligare tänkbara initiativ:

Kommunen har utan tvekan ansvaret för strandstädning idag och det ansvaret i 
Strömstad ligger hos socialförvaltningen i form av arbetsmarknadsenheten. Detta 
är inte optimalt med tanke på att deras huvudsakliga uppdrag inte är att få bort 
skräp, det är mer av en god sidoeffekt av deras uppdrag.  Lämpligt är att ansvaret 
ligger på tekniska förvaltningen eller kommunledningsförvaltningen som kan 
avsätta tid för utveckling av uppdraget och fortsatt anlita 
arbetsmarknadsenheten. Städning på övriga allmänna platser ansvarar tekniska 
förvaltningen för.

Städa Sverige frågar ofta om kommunen vill sponsra så att fler föreningar kan 
städa. Hittills har kommunen inte gjort det. 

Att det finns tillgängliga påsar och information om strandstädarkartan på fler 
platser än ÅVC, Infocenter och stadshuset kan vara en bra förstärkning. 

Så kallade påsholkar hart tagits fram av projektet Ren Kust, detta föra att man lätt 
ska få tag i påse om man är på stranden och får lust att göra en insats. De finns på 
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sju platser i kommunen (enbart öar, ofta mindre tillgängliga) och kan utökas 
genom inköp av fler. Skyltar med Q-kod för att ladda ner strandstädarkartan har 
beställts och ska komma upp på lämpliga ställen. 

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Påsholkar, 10 stycken 10 000 kronor, fler platser för utlämning av 
strandstädarutrustning, ca 2000 kr per år, sponsring av Städa Sverige, 10 000 per 
år.

Folkhälsoperspektiv
Konsumentskräpet och nedskräpning av stränderna är en social fråga. Platserna 
som är nedskräpade vill ingen vara på, det ser då ut som en övergiven plats och 
ger då en otrygghet.

Juridiskt perspektiv

Det är olagligt att skräpa ner i Sverige. Den som skräpar ner kan få böter eller 
fängelse, 15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken

”Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller 
insyn till.”

Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och 
fimpar och större föremål som byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik. 
Kommunen är ansvarig när nedskräparen eller den med producentansvar inte är 
känd. Vi har alla ett ansvar att inte slänga skräp på marken. Men om det ändå 
hamnar utanför papperskorgen så har kommunen ett ansvar för att städa upp 
gator och torg, parker och stränder.

Miljöperspektiv
Än fler insatser ger en prägel av medvetenhet och uppmuntran att tillsammans 
sköta om platsen. Insatserna kan minska riskerna för föroreningar och att djur far 
illa.

Beslutsunderlag
Information inhämtad från arbetsmarknadsenheten, Västkuststiftelsen, Städa 
Sverige, Kosterhavets nationalpark, Håll Sverige rent samt 15 kap §26 Miljöbalken.
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Terése Lomgård
folkhälsostrateg
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör
0526- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Klicka eller tryck här för att ange text.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2019-12-09

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2019-0476

TN § 100 Motion från Centerpartiet angående 
strandstädning

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att avslå motionen som avser att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla 
strandstädningen, för att ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att 
värna vår miljö, då uppdraget som det är organiserat i dag är en väl fungerande 
organisation och

att godkänna Andreas Nikkinens protokollsanteckning.

Beslutsmotivering
Kommunstyrelsens har enligt reglementet ansvar för hållbar utveckling och 
strategiska miljöfrågor och är den förvaltning och därmed ytterst ansvarig för 
frågor som rör strandstädning. 

Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet planerar och utför själva 
strandstädningen. 

Tekniska förvaltningens återvinningscentral tar emot skräpet från 
strandstädningen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Protokollsanteckning:

Andreas Nikkinen (MP) får notera följande protokollsanteckning:

Jag stödjer intentionen i motionen, men strandstädningen är idag inte tekniska 
nämndens ansvarsområde. Strandstädningen är en viktig fråga för Strömstads 
kommun och det bör utredas centralt hur vi kan utveckla den på bästa sätt.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet genom Åsa Torstensson, Elisabeth Johansson och Rutger Cavalli-
Björkman har inkommit med en motion där de föreslår

att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla strandstädningen, för att 
ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att värna vår miljö. Ett 
exempel är utplacering av strandstädarpåsar runt om i kommunen där många 
människor rör sig och därmed medvetandegöra vikten av allas bidrag att hålla 
Strömstad rent.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande.
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2019-12-09

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade att återremitterade ärendet till 
tekniska förvaltningen för ytterligare beredning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, 
2019-11-14, Conny Hansson, gatuchef
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2019-10-28 § 63
Tjänsteskrivelse, Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, 
2019-10-18, Conny Hansson, gatuchef
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att avslå motionen som avser att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla 
strandstädningen, för att ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att 
värna vår miljö, då uppdraget som det är organiserat i dag är en väl fungerande 
organisation.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden frågar om ärendet kan behandlas då tekniska nämndens 
arbetsutskotts förslag till beslut saknades i kallelsen.

Tekniska nämnden beslutar enhälligt att ärendet kan behandlas.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Tekniska förvaltningen föreslår tekniska 
nämndens arbetsutskott att besluta

2019-11-14 Ärende: TN/2019-0476

Gatuavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från 
Centerpartiet 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott att 
besluta
att avslå motionen som avser att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla 
strandstädningen, för att ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att 
värna vår miljö, då uppdraget som det är organiserat i dag inte medger det. 

Beslutsmotivering
Kommunstyrelsens har enligt reglementet ansvar för hållbar utveckling och 
strategiska miljöfrågor och är den förvaltning och därmed ytterst ansvarig för 
frågor som rör strandstädning. 

Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet planerar och utför själva 
strandstädningen. 

Tekniska förvaltningens återvinningscentral tar emot skräpet från 
strandstädningen.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet genom Åsa Torstensson, Elisabeth Johansson och Rutger Cavalli-
Björkman har inkommit med en motion där de föreslår

att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla strandstädningen, för att 
ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att värna vår miljö. Ett 
exempel är utplacering av strandstädarpåsar runt om i kommunen där många 
människor rör sig och därmed medvetandegöra vikten av allas bidrag att hålla 
Strömstad rent.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade att återremitterade ärendet till 
tekniska förvaltningen för ytterligare beredning. 

 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, 
2019-11-14, Conny Hansson, gatuchef
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Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2019-10-28 § 63
Tjänsteskrivelse, Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, 
2019-10-18, Conny Hansson, gatuchef
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet

Conny Hansson
gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se

Roland Kindslätt
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen; ks.diarie@stromstad.se
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-06-18

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

KS/2019-0332, KS/2019-0336, KS/2019-0377,
KS/2019-0378, KS/2019-0388, KS/2019-0421,
KS/2019-0423, KS/2019-0432, KS/2019-0436

KF § 176 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera samtliga motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner 

1. Motion om folkhälsobudget från Liberalerna, KS/2019-0332

2. Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål från 
Centerpartiet, KS/2019-0336

3. Motion om att ålderspensionärer i Strömstads kommun ska ges möjlighet att 
äta lunch i skolan från Kristdemokraterna, KS/2019-0377

4. Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet, KS/2019-0378

5. Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, KS/2019-
0388

6. Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från Feministiskt 
initiativ, KS/2019-0421

7. Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ, 
KS/2019-0423

8. Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen från Liberalerna, 
KS/2019-0432

9. Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, KS/2019-0436

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att remittera samtliga motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Diariet
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