
STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista 1 (3)

Kommunfullmäktige 2019-03-21 Dnr: KS/2019-0013
STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 
Strömstad

E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379

Besöksadress: Norra 
Bergsgatan 23

Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Datum: Torsdag 2019-03-28
Tid: 18.00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering fredagen den 8 april kl 15

Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Information från Göran Wallo, VD  kommunala 
bolagen

KS/2019-0239

2 Information från Mats Granberg angående 
inkommen skrivelse

KS/2019-0237

3 Medborgarförslag om informationsförbättringar 
mellan förskolor och vårdnadshavare

KS/2019-0070

4 Medborgarförslag om avgiftsfri ledsagning för 
funktionsnedsatta i Strömstads kommun

KS/2019-0174

5 Medborgarförslag om äldreboende på 
Magistern 4 och 13

KS/2019-0213

6 Motion om internatskola på Koster från Dag 
Wersén (M)

KS/2019-0171

7 Motion om landsbygdsflikar från Vänsterpartiet KS/2019-0192

8 Motion om att utveckla Vision 2030 med ett 
jämställdhetsperspektiv från Feministiskt 
initiativ

KS/2019-0214

9 Motion om att införa Huskurage i 
Strömstadsbyggen från Feministiskt Initiativ

KS/2019-0215

10 Motion om att skjuta på renoveringen av 
badhusanläggningen från Nya Moderaterna

KS/2019-0154

11 Motion om att Strömstads kommun börjar med 
sopsortering hos varje hushåll och inom all 
kommunal verksamhet från Nya Moderaterna

KS/2019-0155

12 Motion om att förenkla för bostadsbyggande på 
landsbygden.

KS/2019-0198
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Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

13 Motion om översyn av kommunens politiska 
organisation från Moderaterna

KS/2019-0221

14 Motion om byte av namn på ”Kommunala 
Handikapp- och pensionärsrådet” från 
Feministiskt Initiativ

KS/2019-0223

15 Motion om att uppmärksamma 100 år av 
kvinnlig rösträtt

KS/2019-0227

16 Folkhälsoplan 2019-2022 KS/2017-0332

17 Revidering av Kommunfullmäktiges 
arbetsordning

KS/2019-0045 Per-Olof Hermansson

18 Redovisning av lokalt partistöd 2017 KS/2018-0070 Carsten Sörlie

19 Utbetalning partistöd 2019 KS/2019-0199 Carsten Sörlie

20 Krisledningsplan för extraordinära händelser 
2019-2022

KS/2019-0073

21 Styrdokument Krisberedskap 2019-2022 KS/2019-0072

22 Avsägelse som kommunrevisor KS/2019-0228

23 Val av kommunrevisor KS/2019-0228

24 Anmälningsärenden KS/2019-0119

Ronnie Brorsson
ordförande

Ulrika Haugland
Kommunsekreterare
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Ledamöter Ersättare
Kent Hansson (S)
Mikael Cederbratt (M), 2:e vice ordförande
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)
Andreas Hermansson (C)
Bengt Bivrin (MP)
Simone Fischer (M)
Ligia Morales Ahlgren (S)
David Holgersson (KD)
Sven Nilsson (SD)
Lena Sundberg (S)
Elisabeth Johansson (C)

Lars Erik Kristiansen (M)
Eva Borg (M)
Ola Persson (M)
Tore Lomgård (C)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Helena  L´Estrade (L)
Jennie Persson (L)
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Peter Nilsson (KD)
Johanna Ekeroth (S)
Jan Vidar Seljegren (S)
Rolf Pettersson (S)
Olle Westling (S)
Petra Hedström (S)
Besnik Obertinca (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)
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KS/2019-0239 

KF § 1 Information från Göran Wallo, VD 
kommunala bolagen 

ulhaug01
Textruta
ärende1
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KS/2019-0237 

KF § 2 Information från Mats Granberg angående 
inkommen skrivelse 

ulhaug01
Textruta
ärende2



,,, 

STROMSTADS KOMMUN 
KommunstyrelS<'Jn 

2019 -03- 1 5 
2019-03-15 

Dnr .................................. , . 

Kl i maträttvisa 
Handl.nr ........................... .. 

Vi ungdomar är oroliga över vår framtid. Människor håller på att skapa den 6:e 
massutrotningen under jordens hela historia, och klimatet är på väg mot en 
katastrof. Dess katastrofala påverkningar känns redan jorden runt, vi kände 
det i somras, och ändå är vi långt ifrån att nå de globala målen som 
Parisavtalet bestämde. 

Vi ungdomar utgör mer än hälften av den globala befolkningsmängden. Vår 
generation växer upp med klimatkrisen bakom knuten och det är vi, inte ni, 

som kommer lida av dess påverkan för resten av våra liv. Det orättvisa är att vi 
inte är med och påverkar de politiska besluten som rör vår framtid. Vi är den 
röstlösa framtiden! 

Vi accepterar inte längre dessa orättvisor! Vi begär klimaträttvisa! 

Därför vill vi att ni som bestämmer här i Strömstad ska tänka på miljön i ALLA 
beslut ni tar. Här kommer lite tips och önskemål från oss: 

• Gratis busskort (P-buss året om som stannar på fler platser)

• Bilfritt i centrum

• Vägavgifter så folk inte tar bilen i onödan

• Inte servera nötkött i skolan

• Se till så att alla bilar som ägs av kommunen är miljöbilar

• Trycka på era partier på riks så att de subventionerar el-bilar så

som Norge gör!

• Trycka på era partier på riks så att vi slutar subventionera

flygresor och lägger skattepengarna på att förbättra tågen och

göra det billigare att välja tåg istället!

Tack för att ni tänker på vår framtid! 

0 

/ Ak. 6, Odelsbergsskolan, OMEGA 
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KS/2019-0070 

KF § 3 Medborgarförslag om 
informationsförbättringar mellan förskolor 
och vårdnadshavare 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för 
beredning och beslut. 

Delegation ges till Barn- och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Hammarström har inkommit med ett medborgarförslag och anger följande: 

1. Jag skulle vilja att alla förskolorna inför en så kallad anhörighetspärm. Denna
pärm skall innehålla information om vem som får lov att hämta barnet.

2. Jag skulle vilja att alla förskolechefer skickar ut ett månadsmail. I detta
månadsmailet står det information om vad som har hänt i verksamhetsnivå samt
även på kommunnivå. Det skall även stå information om vad som skall hända (och
då väver de ihop det som har hänt med det som var planerat att göras). Detta är
ett sett att skapa transparens och en möjlighet för vårdnadshavarna att känna sig
delaktiga i förskolan.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Åsa Hammarström 

ulhaug01
Textruta
ärende3



Från: Åsa Hammarstrøm 
Skickat: den 19 januari 2019 20:59
Till: Kommun <kommun@stromstad.se>
Ämne: MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag

Jag kommer här med två förslag för att förbättra Strömstad 
kommun.

Förslag nr 1.
Jag skulle vilja att alla förskolorna inför en så kallad 
anhörighetspärm.
Denna pärm skall innehålla information om vem som får 
lov att hämta barnet.

Förslag nr 2
Jag skulle vilja att alla förskolechefer skickar ut ett 
månadsmail.
I detta månadsmailet står det information om vad som har 
hänt i verksamhetsnivå samt även på kommunnivå. Det 
skall även stå information om vad som skall hända (och då 
väver de ihop det som har hänt med det som var planerat 
att göras).
Detta är ett sett att skapa transparens och en möjlighet för 
vårdnadshavarna att känna sig delaktiga i förskolan.

Med vänlig hälsning,
Åsa Hammarstrøm
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KS/2019-0174 

KF § 4 Medborgarförslag om avgiftsfri ledsagning 
för funktionsnedsatta i Strömstads kommun 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Socialnämnden för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Jonas Andersson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår 
Strömstads kommun att uppdatera riktlinjerna för ledsagning i kommunen så att 
det återigen blir avgiftsfritt samt att detta börjar tillämpas omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Jonas Andersson 

ulhaug01
Textruta
ärende4



Till Kommunfullmäktige Strömstads Kommun

MEDBORGARFÖRSLAG

Jag vill att Strömstad kommun ser till att det finns en ledsagning 
som tillgodoser alla funktionsnedsattas individuella behov och 
trygghet.

Enligt lagen ska vi som har en funktionsnedsättning kunna delta i 
samhällslivet precis som alla andra.

 I och med de beslut att ta ut avgift för ledsagning som tagits under 
tidigare mandatperiod i socialnämnden, så har ledsagningen blivit så 
kostsam att den nu inte är möjlig att använda. 

För många funktionsnedsatta och i synnerhet synskadade är ledsagning 
en livsnödvändighet för att kunna hantera sin vardag. 

 Socialnämnden har nu valt att införa ytterligare försämringar för oss som 
har ledsagning enligt SOL (Socialtjänstlagen) genom att införa avgift på 
detta. Besluten har tagits i två omgångar; först avgift för enstaka 
ledsagning och sedan för kontinuerlig ledsagning. Sista beslutet togs av 
SN i september 2018 och togs senare i KF i november. 

Dessa avgifter har införts utan någon rimlig motivering och utan att ta 
hänsyn till hur detta kommer att påverka individen. 

I mitt fall så kommer ledsagningen 12 timmar/månad att innebära att jag 
kommer att betala 2089 Kr/månaden istället för 0 kr.

Detta är så klart helt oacceptabelt, och strider dessutom mot 
kommunens egna riktlinjer om att besluten ska ha ett folkhälsoperspektiv 
samt socialförvaltningens mål om att jobba med implementeringen av 
IBIC (Individens behov i centrum).

Att få sin tillvaro inskränkt genom beslut om avgift innebär en väldigt 
stressad livssituation.



En går från rätten till självbestämmande till att nu få stå med mössan i 
hand och be om hjälp av anhöriga och vänner.

Ledsagningen är de ända tillfällen då man vet att det är en själv som har 
den fullständiga rätten att göra det en själv vill. 

 För en fungerande ledsagning för funktionsnedsatta i Strömstad 
Kommun måste:

 Riktlinjerna för ledsagning i kommunen uppdateras och återigen bli
avgiftsfria och att detta börjar tillämpas omedelbart.

Vänligen 

Jonas Andersson 
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KS/2019-0213 

KF § 5 Medborgarförslag om äldreboende på 
Magistern 4 och 13 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen och Socialnämnden för 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett nytt 
äldreboende = trygghets- tillgänglighets- mellanboende på fastigheterna 
Magistern 4 och 13 (Rosahusettomten). 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Barbro Nilsson 

ulhaug01
Textruta
ärende5
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KS/2019-0171 

KF § 6 Motion om internatskola på Koster från Dag 
Wersén (M) 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya Moderaterna i Strömstad har genom Dag Wersén (M) inkommit med en 
motion där de förslår att Strömstads kommun skall utreda om det är möjligt att 
inrätta en internatskola på Koster med inriktning på hav, havsbruk, miljö och 
ekologi enligt de riktlinjer som anges i denna motion eller enligt bättre riktlinjer 
som kan framkomma som resultat av utredningen. 

Denna motion har tre syften: 

l. Bidra till att uppfylla kommunens Vision 2030 ifråga om skolutbildningen i 
kommunen.

2. Skapa en helårsverksamhet på Koster med ett flertal arbetstillfällen som 
underlag för bl.a. ökat helårsboende på Koster av personer i ung och aktiv 
ålder.

3. Öka möjligheterna till boende sommartid på Koster för turister och 
sommararbetande personal.
Beslutsunderlag 
Motion från Dag Wersén 

ulhaug01
Textruta
ärende6
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KS/2019-0192 

KF § 7 Motion om landsbygdsflikar från 
Vänsterpartiet 

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

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun är vidsträckt. I öster ligger samhällen med egen fjord och 
egna paraboler ut mot världen. I norr finns, förutom de magnetiska 
handelsområdena, levande bygder med skog, fiolspelmän och aktiva byalag. 
Söderut breder åkrar och gårdar ut sig i ett nät av jordbruksproduktion. I väster 
glittrar havet och föser folkströmmen hit och dit, allt efter temperatur och tillgång 
på räka. 

Vänsterpartiet anser att en kommun som är dryga två mil bred och nästan lika 
lång måste ha en hemsida som ger en bild av HELA kommunen. Lättillgänglig! En 
Näsingebo ska kunna gå in på Näsinge-fliken och läsa om sitt eget samhälle och 
framför allt kunna informera sig om ärenden av allmänintresse som berör 
området. Badande kring vår långa kust ska kunna hämta information om 
kommunens senaste vattenprover: vid Seläter, i Krokstrand, på Koster. 

Varför skulle det vara bra med flikar? Delaktigheten stärks. Det är en stor vinst när 
kommuninvånarna känner sig sedda, och att vår kommun månar, inte bara om 
stadskärnan, utan även om angelägenheter ute i bygderna som också kan ge 
ansenliga avtryck på näringsliv, kulturturism m m. En annan viktig fördel är att de 
lokala flikarna erbjuder kommunens tjänstemän och politiker praktisk orientering i 
landskapet eftersom de ger en kortfattad information om kommundelarnas 
särdrag. Den kan även ge värdefull information till presumtiva 
kommuninnevånare. 

Hur skulle det gå till? Den som är redaktör för kommunens hemsida i dag, får nu 
en extra uppgift att sköta. Hen måste utveckla ett system för att göra urval av 
kommunala ärenden som kan vara adekvata. Hen ska också ansvara för att 
presentationen av varje kommundel uppdateras och att sidan hålls fräsch. 

Vilka kommundelar gäller det? Enklast vore att använda redan befintliga 
geografiska strukturer. Till exempel hembygdsföreningar och/eller 
samhällsföreningar. De finns i Strömstad, Seläter, Hogdal, Näsinge/Lommeland, 
Skee, Överby, Rossö, Tjärnö, Koster och Krokstrand. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås 

att lokala ”flikar” införs på kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 
Motion från Mia Öster, Vänsterpartiet 

KS/2019-0214 

ulhaug01
Textruta
ärende7



KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Motion 
200190301 
Vänsterpartiet 
Mia Öster 

Landsbygdspolitik 

Ge ansikte åt kommunens olika delar. Inför lokala flikar på kommunens 
hemsida.   

   Strömstads kommun är vidsträckt. I öster ligger samhällen med egen fjord och egna 
paraboler ut mot världen. I norr finns, förutom de magnetiska handelsområdena, levande 
bygder med skog, fiolspelmän och aktiva byalag. Söderut breder åkrar och gårdar ut sig i 
ett nät av jordbruksproduktion. I väster glittrar havet och föser folkströmmen hit och dit, 
allt efter temperatur och tillgång på räka. 

Vänsterpartiet anser att en kommun som är dryga två mil bred och nästan lika lång måste 
ha en hemsida som ger en bild av HELA kommunen. Lättillgänglig! En Näsingebo ska 
kunna gå in på Näsinge-fliken och läsa om sitt eget samhälle och framför allt kunna 
informera sig om ärenden av allmänintresse som berör området. Badande kring vår långa 
kust ska kunna hämta information om kommunens senaste vattenprover: vid Seläter, i 
Krokstrand, på Koster. 

Varför skulle det vara bra med flikar? Delaktigheten stärks. Det är en stor vinst när 
kommuninvånarna känner sig sedda, och att vår kommun månar, inte bara om 
stadskärnan, utan även om angelägenheter ute i bygderna som också kan ge ansenliga 
avtryck på näringsliv, kulturturism m m. En annan viktig fördel är att de lokala flikarna 
erbjuder kommunens tjänstemän och politiker praktisk orientering i landskapet eftersom 
de ger en kortfattad information om kommundelarnas särdrag. Den kan även ge värdefull 
information till presumtiva kommuninnevånare. 

Hur skulle det gå till? Den som är redaktör för kommunens hemsida i dag, får nu en extra 
uppgift att sköta. Hen måste utveckla ett system för att göra urval av kommunala ärenden 
som kan vara adekvata. Hen ska också ansvara för att presentationen av varje 
kommundel uppdateras och att sidan hålls fräsch. 

Vilka kommundelar gäller det? Enklast vore att använda redan befintliga geografiska 
strukturer. Till exempel hembygdsföreningar och/eller samhällsföreningar. De finns i 
Strömstad, Seläter, Hogdal, Näsinge/Lommeland, Skee, Överby, Rossö, Tjärnö, Koster och 
Krokstrand. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås 
att lokala ”flikar” införs på kommunens hemsida. 

Mia Öster
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KF § 8 Motion om att utveckla Vision 2030 med ett 
jämställdhetsperspektiv från Feministiskt 
initiativ 

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

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om att utveckla Vision 2030 med 
ett jämställdhetsperspektiv. Hon föreslår: 

- att integrera ett jämställdhetsperspektiv i Vision 2030.

- att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utarbeta en sjunde del
i Vision 2030 med syfte att täcka området jämställdhet och jämlikhet.

- att Kommunstyrelsen återkommer med ett färdigt förslag till
kommunfullmäktige för beslut

Beslutsunderlag 
Motion från Marielle Alvdal (FI) 

ulhaug01
Textruta
ärende8



Utveckla vision 2030 med ett jämställdhetsperspektiv

Vision 2030 är ett arbetsdokument som ofta citeras i olika politiska sammanhang i 
Strömstads kommun. Det är block- och partiöverskridande visioner som vi alla ställt oss 
bakom, i en förhoppning att vi gemensamt ska kunna bygga ett bättre samhälle. 

Idag består vision 2030 av sex delar: 

- Lära för livet - alla ska lyckas i skolan (Barn och utbildning)
- Det goda livet - hela livet (Stöd och omsorg)
- Där natur och kultur möts (Uppleva och göra)
- Plats för alla - i hela kommunen (Bygga, bo och miljö)
- Hållbara transporter - effektiva förbindelser (Trafik och infrastruktur)
- Tillväxt med platsen i centrum (Näringsliv och arbete)

Under februari månad i år träffades Kommunstyrelsen och gjorde en ny genomgång av 
dokumentet Vision 2030 samt reviderade de mål som kommunen förbinder sig att arbeta 
mot. Vi i Feministiskt initiativ upplevde en avsaknad av jämställdhetsperspektiv i de nu 
liggande texterna. När vi påtalade bristen på jämställdhetsperspektiv och att ett sådant 
behövs i visionsarbetet var det flera som påpekade att “jämställdhetsperspektivet ska 
genomsyra allt arbete”. Dock saknades jämställdhetsperspektivet i samtliga delar även vid 
redovisning av de nya målen. 

I den jämlikhetsplan som antogs av Strömstads kommunfullmäktige i februari 2018 beskrivs 
riktlinjer för jämställdhetsarbetet. Där står det att jämställdhetsperspektivet ska ingå i allt 
budget-, planerings- och utvecklingsarbete. Det är därför av yttersta vikt att vi integrerar ett 
jämställdhetsperspektiv i Vision 2030. 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. 

För att visa att vi i Strömstads kommun menar allvar med jämställdhet måste vi låta 
jämställdhet vara en egen sjunde del av Vision 2030. Endast då Jämställdhet och jämlikhet 
står som en egen rubrik, med egna mål, får detta tyngd vid de uppföljningar som alla 
verksamheter måste genomföra och stå till svars inför. Att inte låta jämställdhet stå som en 
egen rubrik är att säga att exempelvis tillväxt eller tåg är viktigare än mänskliga värden.  

Förslag till beslut: 
- Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i Vision 2030.
- Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utarbeta en sjunde del i

Vision 2030 med syfte att täcka området jämställdhet och jämlikhet.
- Att Kommunstyrelsen återkommer med ett färdigt förslag till kommunfullmäktige för

beslut.

Bilagor/exempel: 
Se bilaga för exempel på hur en sådan ny del skulle kunna se ut. 

// Marielle Alvdal, för Feministiskt initiativ Strömstad 
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KS/2019-0215 

KF § 9 Motion om att införa Huskurage i 
Strömstadsbyggen från Feministiskt Initiativ 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Strömstadsbyggen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI), Linda Nordin (FI) och Joar Alvdal (FI) har lämnat in en motion 
där de föreslår kommunfullmäktige 

att ge i uppdrag åt Strömstadsbyggen att sprida information om Huskurage, på 
anslagstavlor i trappuppgångarna samt information till de boende i varje brevlåda 

att ge i uppdrag åt Strömstadsbyggen att implementera policy och rutiner för 
Huskurage i sina interna policydokument; tex hur informationen ska spridas då 
nya byggnader uppförs eller då nya personer flyttar in i en lägenhet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marielle Alvdal (FI), Linda Nordin (FI) och Joar Alvdal (FI) 

ulhaug01
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Motion om att införa Huskurage i Strömstadsbyggen 

Omfattningen av våld i nära relationer kan inte inpräntas ofta nog. Den vanligaste platsen där 
kvinnor utsätts för våld är i sina egna hem. Eftersom detta våld sker i hemmet, bakom 
stängda dörrar, är det inte alltid samhällets resurser räcker till i kampen mot våld i nära 
relationer. 10-15% av Sveriges barn uppskattas växa upp i hushåll där våld förekommer. Barn 
är sårbara och våldsutsatthet skapar trauman som kan förbli livslånga. Denna policy kan 
potentiellt hjälpa många barn och förebygga trauman. 

De enkla och etablerade arbetsmetoder som finns för att minska våldet bör Strömstad också 
ta till sig. En knackning eller en anmälan kan vara första steget för att rädda våldsutsatta 
från en omöjlig situation. 

Mot bakgrund av detta vill Feministiskt initiativ att Strömstads kommunala bostadsbolag, 
Strömstadsbyggen, inför Huskurage; vilket är ett policydokument och information som 
manar grannar till civilkurage – att ingripa när man tror att en granne far illa. Huskurage.se är 
en ideell förening inom våldspreventivt arbete. Deras mål är att förhindra våld i nära relation 
genom att fler ringer på hos grannen och frågar hur det står till. De manar också till att 
kontakta polisen vid en hotfull eller akut situation.  

Huskurage är en policy som antagits i ett 30-tal svenska kommuner, däribland Tanums, 
Orusts och Göteborgs kommun; liksom av många bostadsbolag, såväl kommunala som 
privata. Resultaten är uppmuntrande och konceptet sprider sig stadigt. Det är ett enkelt sätt 
att medvetandegöra boende om hur de tillsammans kan agera vid misstanke om våld i deras 
eget hyreshus. Genom informationslappar i trappuppgångar uppmanas boende att 
uppmärksamma, agera och larma.  

I praktiken handlar det om att sprida information - en affisch i varje trappuppgång, ett 
informationsutskick i varje brevlåda. En ekonomiskt hanterbar insats i förhållande till den 
potentiella vinsten - Socialstyrelsen uppskattade 2006 att mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer kostar samhället runt tre miljarder kronor varje år. Policyn Huskurage kan med 
fördel kombineras med riktad utbildning till bovärdar och annan personal i bolagen.  

Förslag till beslut: 

- Att Kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Strömstadsbyggen att sprida information
om Huskurage, på anslagstavlor i trappuppgångarna samt information till de boende
i varje brevlåda

- Att Kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Strömstadsbyggen att implementera policy
och rutiner för Huskurage i sina interna policydokument; tex hur informationen ska
spridas då nya byggnader uppförs eller då nya personer flyttar in i en lägenhet.

//Marielle Alvdal, Linda Nordin och Joar Alvdal, 
för Feministiskt initiativ Strömstad 
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Bilaga 1 - Exempel på affisch att ha på anslagstavlan i varje hyreshus.
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Bilaga 2 - Exempel på information att lämna i varje kommunal hyreslägenhet 
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KS/2019-0154 

KF § 10 Motion om att skjuta på renoveringen av 
badhusanläggningen från Nya Moderaterna 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Strömstadslokaler, Kommunstyrelsen och Strömstads 
Badanstalt AB för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya Moderaterna har genom Bengt Göran Bergstrand, Marie Edvinsson 
Kristiansson, Ola Persson och Mikael Cederbratt inkommit med en motionen där 
de yrkar att skjuta på renoveringen av badhusanläggningen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Nya Moderaterna 
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KS/2019-0155 

KF § 11 Motion om att Strömstads kommun börjar 
med sopsortering hos varje hushåll och inom 
all kommunal verksamhet från Nya 
Moderaterna 

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

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 
Motion från Ola Persson 
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KS/2019-0198 

KF § 12 Motion om att förenkla för bostadsbyggande 
på landsbygden. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Miljö- och byggnämnden för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet genom Anna-Lena Carlsson, Andreas Hermansson, Tore Lomgård 
och Morgan Gutke har inkommit med en motion om att förenkla 
bostadsbyggande på landsbygden. De förslår 

- att underlätta för enskild markägare att tillskapa fristående tomter på
landsbygden för försäljning

- att underlätta för bostadsbyggande på landsbygden genom att tillåta byggande
av bostäder i mindre grupper om 5-6 tomter utan krav på detaljplan och att detta
antas som riktlinje av kommunfullmäktige

- att ge förutsättningar att tillskapa större tomter som ger möjlighet till odling
eller annan småskalig verksamhet

Beslutsunderlag 
Motion från Centerpartiet 
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KS/2019-0221 

KF § 13 Motion om översyn av kommunens politiska 
organisation från Moderaterna 

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

Sammanfattning av ärendet 
Marie E. Kristiansen (M) har inkommit med en motion om att kommunen bör göra 
en översyn av den politiska organisationen och föreslår 

att kommunfullmäktige tillsätter en bred parlamentarisk beredningsgrupp med en 
representant från varje parti, som tillsammans med kommundirektören får i 
uppdrag att utreda och föreslå en effektiv och transparent organisation, som 
tjänar våra kommuninvånare på bästa möjliga sätt och med god ekonomisk 
hushållning. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marie Edvinsson Kristiansen 
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Till Kommunfullmäktige Strömstad, den 9 mars 2019 

Motion 
Översyn av kommunens politiska organisation 
Motionär: Marie E. Kristiansen (M) 

Bakgrund  
Den kommunala verksamheten kommer att ställas inför svåra prövningar inom den närmaste 
framtiden. 
Redan idag är det svårt att rekrytera kompetent personal inom alla områden. 
Befolkningstillväxten ställer krav på utbyggd vård, skola och omsorg. Dessutom behövs en utbyggd 
infrastruktur samtidigt som den gamla behöver översyn och renovering. 
Inom en snar framtid måste kommunen koncentrera resurserna på kärnverksamheten. 
Höjd kommunalskatt är ingen bra väg att gå, det drabbar dessutom låginkomsttagare hårdast. 
Nu i början på mandatperioden anser vi Moderater att det är en bra tidpunkt för att se över hur den 
kommunala verksamheten i Strömstad kan effektiviseras. 

Bedömning 
Först bör en översyn av den politiska organisationen ske. 
För att vara en liten kommun så har Strömstad många ledamöter i kommunfullmäktige, 39 stycken. 
Hur ser det ut på andra håll i Västra Götaland? Antalet ledamöter i kommunfullmäktige varierar från 
lägst 27 till 81. I mindre kommuner är det vanligast med 31 ledamöter, en av dem är Lysekil, som har 
betydligt fler innevånare än Strömstad.  
Antalet ledamöter i kommunstyrelse, övriga nämnder och utskott är också stort. All forskning och 
erfarenhet visar att optimalt antal ledamöter i en styrelse är 5-7 personer. Är det fler så skapas ett 
”presidium” eller ”arbetsutskott”, med andra ord en styrelse i styrelsen. Detta är inte ägnat att öka 
effektiviteten, transparensen eller demokratin. 
Det är svårt att engagera människor till att vara politiskt aktiva. Det medför att många sitter på flera 
poster och det ser vi som en begränsning för demokratin. Dessutom ökar arbetsbelastningen eftersom 
det blir fler ärenden att läsa in och sätta sig in i. Av tidsskäl blir det risk att politiska ledamöter får svårt 
att hinna sätta sig in fullt ut i olika ärenden då de flesta i kommunpolitiken har ett arbete vid sidan av.  
Den demokratiska processen tar tid! Att starta en översyn nu vore högst lämpligt för att vara klar i god 
tid innan nästa val 2022 

Yrkande  
Att kommunfullmäktige tillsätter en bred parlamentarisk beredningsgrupp med en representant från 
varje parti, som tillsammans med kommundirektören får i uppdrag att utreda och föreslå en effektiv 
och transparent organisation, som tjänar våra kommuninvånare på bästa möjliga sätt och med god 
ekonomisk hushållning. 

Marie E. Kristiansen 

…………………………………………………………………. 
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KS/2019-0223 

KF § 14 Motion om byte av namn på ”Kommunala 
Handikapp- och pensionärsrådet” från 
Feministiskt Initiativ 

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

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med ett motion om att byta namn på 
Kommunala handikapp- och pensionärsrådet och föreslår 

att Kommunala Handikapp- och pensionärsrådet byter namn, då ordet 
“Handikapp” ej längre rekommenderas 

att det nya namnet blir Pensionärs- och tillgänglighetsrådet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marielle Alvdal (FI) 
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Motion: Byt namn på "Kommunala Handikapp- och 
pensionärsrådet" 

Sammanfattning 

Socialstyrelsens terminologiråd tog redan 2007 beslut om revidering av termerna 
funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp. Funktionsnedsättning och funktionshinder 
är inte längre synonymer, funktionshinder blir en egen term och handikapp utgår fullständigt ur 
vokabulären.

Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. Funktionshinder definieras som begränsning som en funktionsnedsättning 
innebär för en person i relation till omgivningen. En viktig konsekvens av detta sätt att definiera 
funktion är att funktionshinder inte är något som en person har, utan något som uppstår i en miljö 
som inte är anpassad till funktionsnedsättningen och därför blir funktionshindrande. För båda 
termerna avråds handikapp som synonym. 

Ett begrepp som ofta används är “funktionsvariation”, vars användande är sprunget ur normkritik. 
Vissa menar dock att det ordet riskerar att förminska de hinder och behov som finns.  

Yrkanden 

- Att "Kommunala Handikapp- och pensionärsrådet" byter namn, då ordet “Handikapp”
ej längre rekommenderas

- Att det nya namnet blir “Pensionärs- och tillgänglighetsrådet”

Marielle Alvdal, för Feministiskt Initiativ Strömstad 

Källa: 

Frågor och svar om funktionsnedsättning och funktionshinder, användning av begreppen: 
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_3 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_3
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KS/2019-0227 

KF § 15 Motion om att uppmärksamma 100 år av 
kvinnlig rösträtt 

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

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om att uppmärksamma 100 år 
av kvinnlig rösträtt och föreslår 

att Strömstad kommun uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att tilldela ansvar för firandet till lämplig 
funktion. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marielle Alvdal 
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Motion: Uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt! 

År 2019 har de flesta kvinnor i Sverige haft rösträtt i hundra år. Feministiskt initiativ anser att det 
är något som bör uppmärksammas med såväl pompa och ståt, som med historisk folkbildning av 
hur vägen dit sett ut och det faktum att det finns medborgare i Sverige som inte fick denna 
rättighet förrän många år senare. 

Vi ser anledning till flera kommande tillfällen att fira rösträtt för alla, men ser det som givet att 
just denna milstolpe uppmärksammas. I samband med detta firande önskar vi också att även det 
sista beslutet som gav en allmän rösträtt för samtliga medborgare över 18 år uppmärksammas, då 
det år 2019 även är 30 år sedan myndighetskravet avskaffades. 

Vi hoppas att vi i Strömstad gemensamt kan besluta att fira denna historiska milstolpe i demokratins 
anda. 

Lämpliga att ansvara för firandet kan vara exempelvis Kultur- och fritidsnämnden som har särskild 
kunskap om bildande och kulturella evenemang. Om motionen bifalles vore det lämpligt att 
uppmärksammandet sker runt den 24 maj, men om det inte hinns med kan det ske även senare 
under året 2019. 

Yrkanden 

- att Strömstad kommun uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att tilldela ansvar för firandet till lämplig funktion

Underskrivare 

Marielle Alvdal, för Feministiskt initiativ Strömstad 
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KS/2017-0332 

KF § 16 Folkhälsoplan 2019-2022 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att anta Folkhälsoplan 2019-2022 

att i och med antagandet av Folkhälsoplan 2019-2022 annullera dokumentet 
Folkhälsopolicy antagen av Kommunfullmäktige 2010-05-20. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet beslutade 2017-09-11 att revidera kommunens folkhälsoplan. 
Folkhälsoplanen fastslår inriktningsområden och övergripande mål för 
folkhälsoarbetet i Strömstads kommun. 

Folkhälsoarbetet 2019-2022 utgår från det nationella folkhälsomålet: 

Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 
och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation samt regeringens åtta 
målområden. 

Folkhälsorådet har valt att under år 2019-2022 fokusera på följande målområden: 
Psykisk hälsa, Fullföljda studier, Trygga och goda uppväxtvillkor, Delaktighet och 
inflytande, Goda Levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt 
drogförebyggande arbete. 

Inom varje målområde ligger fokus på främjande och förebyggande 
folkhälsoarbete. Utifrån dessa områden är det var nämnds ansvar att ta fram egna 
folkhälsomål kopplat till folkhälsoplanen. 

Planen ska revideras årligen utifrån lokala utmaningar och prioriteringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-13 
Sammanställning av remissvar 2018-11-13 
Förslag till Folkhälsoplan 2019-2022 
HSN-diarie, 
Agneta Eriksson Avdelning Folkhälsa Västra Götalandsregionen 
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-13

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/2017-0332

KS § 38 Folkhälsoplan 2019-2022

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta Folkhälsoplan 2019-2022

att i och med antagandet av Folkhälsoplan 2019-2022 annullera dokumentet 
Folkhälsopolicy antagen av Kommunfullmäktige 2010-05-20.

Sammanfattning av ärendet
Folkhälsorådet beslutade 2017-09-11 att revidera kommunens folkhälsoplan. 
Folkhälsoplanen fastslår inriktningsområden och övergripande mål för 
folkhälsoarbetet i Strömstads kommun.

Folkhälsoarbetet 2019-2022 utgår från det nationella folkhälsomålet: 
Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 
och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation samt regeringens åtta 
målområden.

Folkhälsorådet har valt att under år 2019-2022 fokusera på följande målområden: 
Psykisk hälsa, Fullföljda studier, Trygga och goda uppväxtvillkor, Delaktighet och 
inflytande, Goda Levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt 
drogförebyggande arbete.

Inom varje målområde ligger fokus på främjande och förebyggande 
folkhälsoarbete. Utifrån dessa områden är det var nämnds ansvar att ta fram egna 
folkhälsomål kopplat till folkhälsoplanen.

Planen ska revideras årligen utifrån lokala utmaningar och prioriteringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-13
Sammanställning av remissvar 2018-11-13
Förslag till Folkhälsoplan 2019-2022
Folkhälsorådets beslut 2018-12-03 § 55
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-09 § 3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta Folkhälsoplan 2019-2022

att i och med antagandet av Folkhälsoplan 2019-2022 annullera dokumentet 
Folkhälsopolicy antagen av Kommunfullmäktige 2010-05-20.

Beslutet skickas till
Diariet
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Folkhälsoplan 2019-2022

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att anta Folkhälsoplan 2019-2022

Att i och med antagandet av Folkhälsoplan 2019-2022 annullera dokumentet 
Folkhälsopolicy antagen av Kommunfullmäktige 2010-05-20

Sammanfattning av ärendet
Folkhälsorådet beslutade 2017-09-11 att revidera kommunens folkhälsoplan. 
Folkhälsoplanen fastslår inriktningsområden och övergripande mål för 
folkhälsoarbetet i Strömstads kommun.

Folkhälsoarbetet 2019-2022 utgår från det nationella folkhälsomålet: 
Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 
och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation samt regeringens åtta 
målområden.

Folkhälsorådet har valt att under år 2019-2022 fokusera på följande målområden: 
Psykisk hälsa, Fullföljda studier, Trygga och goda uppväxtvillkor, Delaktighet och 
inflytande, Goda Levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt 
drogförebyggande arbete.

Inom varje målområde ligger fokus på främjande och förebyggande 
folkhälsoarbete. Utifrån dessa områden är det var nämnds ansvar att ta fram egna 
folkhälsomål kopplat till folkhälsoplanen.

Planen ska revideras årligen utifrån lokala utmaningar och prioriteringar.

Ärendet
Våren 2017 lyftes frågan i Folkhälsorådet om revidering av kommunens 
folkhälsopolicy antagen av Kommunfullmäktige 2010-05-20. Som styrdokument 
för kommunens folkhälsoarbete finns även Folkhälsoplan 2015-2019. 

Folkhälsorådet beslutade 2017-09-11 att folkhälsorådet istället för att ta fram 
både folkhälsopolicy och folkhälsoplan endast tar fram ett dokument, 
folkhälsoplan samt att folkhälsoplanen fastslår inriktningsområden och 
övergripande mål för folkhälsoarbetet i Strömstads kommun.

Folkhälsoarbetet 2019-2022 utgår från det nationella  folkhälsomålet: 
Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 
och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation samt regeringens åtta 
målområden:

Kommunstyrelsen
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1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskap, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Utifrån dialog i nämnder och samverkansgrupper under våren 2018 har 
folkhälsorådet valt att under år 2019-2022 fokusera på följande målområden:

 Psykisk hälsa
 Fullföljda studier
 Trygga och goda uppväxtvillkor
 Delaktighet och inflytande
 Goda Levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt

drogförebyggande arbete

Inom varje målområde ligger fokus på främjande och förebyggande 
folkhälsoarbete.

Utifrån dessa områden är det var nämnds ansvar att ta fram egna folkhälsomål 
kopplat till folkhälsoplanen.

Planen ska revideras årligen utifrån lokala utmaningar och prioriteringar.

Folkhälsoplanen har under hösten 2018 varit på remiss i samtliga nämnder och 
styrelser. De synpunkter som inkommit har tagits i beaktande.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 13-11-2018
Sammanställning av remissvar 13-11-2018
Folkhälsoplan 2019-2022

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

Helene Evensen
Chef utvecklingsavdelningen
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Per-Olof Hermansson
Kommunchef
0526- 190 55
per-olof.hermansson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnämnden, Socialnämnden, Barn-och utbildningsnämnden, Tekniska 
nämnden, HSN-diarie, Agneta Eriksson Avdelning Folkhälsa Västra Götalandsregionen, 
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Folkhälsorådets beslut
att anta Folkhälsoplan 2019-2022 och skicka den vidare för antagande i 
Kommunfullmäktige

att i och med antagandet av Folkhälsoplan 2019-2022 döda dokumentet 
Folkhälsopolicy antagen av Kommunfullmäktige 2010-05-20

Sammanfattning av ärendet
Folkhälsorådet beslutade 2017-09-11 att revidera kommunens folkhälsoplan. 
Folkhälsoplanen fastslår inriktningsområden och övergripande mål för 
folkhälsoarbetet i Strömstads kommun.

Folkhälsoarbetet 2019-2022 utgår från det nationella folkhälsomålet: 
 Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation samt 
regeringens åtta målområden.

Folkhälsorådet har valt att under år 2019-2022 fokusera på följande målområden: 
Psykisk hälsa, Fullföljda studier, Trygga och goda uppväxtvillkor, Delaktighet och 
inflytande, Goda Levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt 
drogförebyggande arbete.

Inom varje målområde ligger fokus på främjande och förebyggande 
folkhälsoarbete. Utifrån dessa områden är det var nämnds ansvar att ta fram egna 
folkhälsomål kopplat till folkhälsoplanen.

Planen ska revideras årligen utifrån lokala utmaningar och prioriteringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-13
Sammanställning av remissvar 2018-11-13
Folkhälsoplan 2019-2022

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnämnden, Socialnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden, Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsutskottet, Avdelning 
folkhälsa Västra Götalandsregionen, Diariet
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Inriktning för folkhälsoarbetet i Strömstad kommun 

Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 
hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation 

Övergripande mål för folkhälsopolitiken på nationell nivå 

Folkhälsan i Sverige är generellt sett god. Spädbarnsdödligheten är låg och medellivslängden är hög. Men, 
skillnaderna i hälsa både inom och mellan samhällsgrupper ökar. Exempelvis så skiljer det 6 år i medellivslängd 
mellan de som endast har förgymnasial utbildning och de som har eftergymnasial utbildning.  
Mer kan och behöver därför göras, både för att stärka individen samt för att öka samhällets förmåga att bidra 
med resurser till individer och familjer under perioder i livet eller i situationer där de egna resurserna eller 
handlingsutrymmet inte räcker till. Med mer likvärdiga livsvillkor och möjligheter till sådant som en god 
uppväxt, en bra utbildning, ett gott arbete och en rimlig försörjning kommer också en mer jämlik hälsa1.  
 
Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, där hänsyn tas till både nivå och fördelning av hälsa. 
En god folkhälsa handlar inte bara om hälsa på så hög nivå som möjligt utan även om hur hälsan är fördelad. 
Kommunen har ett övergripande ansvar för när det gäller att skapa goda levnadsförhållanden för invånarna.  
 
Folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och kräver insatser från flera sektorer i samhället – det offentliga, 
det privata, ideella organisationer samt från individen själv. En frisk befolkning skapar bättre förutsättningar för 
välstånd och ökad tillväxt genom minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade 
behov av vård och omsorg. 

Utgångspunkt och syfte 
Strömstad ska vara en kommun för alla. Det ska vara ett demokratiskt samhälle med respekt för mänskliga 
rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. Strömstads kommun ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter 
oavsett förutsättningar och bakgrund. 
 
Folkhälsoplanen utgår från kommunens vision och värdegrund samt regionala, nationella och globala 
styrdokument. Folkhälsoarbetet konkretiseras i förvaltningarnas arbete utifrån kommunfullmäktiges och 
nämndernas mål. Folkhälsoplanen innehåller lokala målområden som anger hur vi inom kommunen skall 
arbeta för att nå det nationella folkhälsomålet.  
 

Verksamhetsidé 
Strömstads kommun är en aktiv aktör i utvecklingen av samhället. Vi svarar upp mot kommuninvånarnas behov 
och eftersträvar samverkan med både offentliga, ideella och privata aktörer.  
 

Värdegrund 
I vår organisation finns en framtidstro som bygger på ansvarstagande, respekt, tillit och ärlighet. 

› Vi är stolta över att verka i Strömstads kommun 
› Vår framtid ligger i våra händer och våra beslut 
› Samverkan, dialog och utveckling är viktiga ledstjärnor 
› Vår verksamhet präglas av serviceanda, respekt och professionalism 
› Barnens perspektiv och folkhälsoperspektivet ska beaktas  

 
 

                                                        
1 Slutbetänkande, Kommissionen för jämlik hälsa SOU 2017:47 
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Syfte 
Syftet med folkhälsoplanen är att ge en nulägesbild av folkhälsan i Strömstads kommun samt att utifrån 
nuläget beskriva övergripande insatser som kan genomföras för att nå en god och jämlik hälsa på lika villkor för 
hela befolkningen. Alla verksamheter bidrar till att folkhälsan i kommunen förbättras. Folkhälsoplanen lägger 
grunden för planering, genomförande och uppföljning av folkhälsoarbetet. 
 

Målgrupp 
Kommunens samtliga invånare. För att Strömstads kommun ska vara en bra kommun att växa upp och leva i är 
det viktigt att vi medvetet och aktivt jobbar för  att alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk eller 
religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska ges lika förutsättningar och samma 
service.  
 

Förutsättningar 
En förutsättning för en god folkhälsa är långsiktighet och att folkhälsoarbetet blir en del av den ordinarie 
kommunala verksamheten. Folkhälsoplanen ska vara en del i den kommunala styrprocessen, och integreras i 
såväl mål och budget som i andra vägledande styrdokument. Ett tvärsektoriellt arbetssätt är en av 
grundbultarna och anses vara en av framgångsfaktorerna för ett långsiktigt fungerande folkhälsoarbete. Därtill 
krävs en aktiv samverkan med myndigheter och civilsamhälle2 för att förverkliga livskvalitet och en god hälsa 
för invånarna. 
 
Strömstads kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd norra har, genom folkhälsoavtal 2016-2019, kommit 
överens om att samverka i syfte att stärka och utveckla befolkningens hälsa.  
 
Utgångspunkter för genomförande 
Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för andra mänskliga rättigheter. Hälsa är 
centralt för människors välbefinnande och för en hållbar samhällsutveckling. För att främja en hållbar 
utveckling av folkhälsan ska följande utgångspunkter eftersträvas: 
 

Långsiktighet 
Folkhälsoarbetet ska ingå i det vardagliga arbetet och verka under lång tid för att ge resultat. 
Det är det systematiska arbetet, integrerat i verksamheten, som kan förväntas ge de stora 
folkhälsovinsterna. 
 
Helhetsperspektiv och hälsofrämjande synsätt 
Synen på folkhälsa måste utgå ifrån ett helhetsperspektiv då hälsan påverkas av många 
faktorer i många olika sammanhang. Nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar i Strömstads 
kommun ska själva lyfta fram hur respektive verksamhet påverkar befolkningens hälsa samt 
aktivt samverka med andra aktörer så som föreningar, primärvård, folktandvård, frivillig 
organisationer och studieförbund.  
 
Vetenskaplig grund 
Insatser inom folkhälsoområdet ska vara kunskapsbaserade och bygga på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. När nya eller oprövade insatser används bör utvärdering i syfte att belysa 
effekterna av insatsen genomföras. Återkoppling av resultaten ska ske för lärande och 
förbättring av insatser och åtgärder.  

  

                                                        
2 Föreningar, religiösa samfund, fackföreningar, idrottsföreningar, folkbildning m.fl. 
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Tidsaspekt 
Folkhälsoplanen revideras årligen. Folkhälsoplanen integreras i Strömstads kommuns mål och budgetdokument 
samt omsätts i verksamhets- och arbetsplaner.  
 

Uppföljning 
Folkhälsorådet ansvarar för samordning, kommunikation, uppföljning och revidering av folkhälsoarbetet. Den 
samlade uppföljningen samordnas med kommunens årsredovisning i form av hållbarhetsredovisning3. 
 

Ansvar och roller 
Kommunstyrelsen 
Beslutar om folkhälsoplan samt har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågor i Strömstads kommun. 
 
Nämnder  
Nämnderna ansvarar för folkhälsoarbetet gentemot invånarna. 
 
Kommunens bolag 
Kommunens bolag har enligt aktiebolagslagen eget ansvar för verksamheten utifrån de direktiv som ägaren 
anger. Det är viktigt att bolagen har samma syn på folkhälsa och folkhälsoarbete som kommunen i övrigt. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnd norra 
Delfinansierar folkhälsoarbetet i kommunen. Nämnden ska via folkhälsorådet arbeta för åtgärder som 
fokuserar på goda livsvillkor och goda levnadsvanor så att skillnader i livsvillkor och hälsa minskar.  
 
Folkhälsorådet 
Folkhälsorådet har ett samordnat ansvar för folkhälsofrågor.  
Folkhälsorådet har som uppdrag att utveckla det lokala folkhälsoarbetet.  
Folkhälsorådet ska driva Strömstads kommuns utveckling mot det nationella folkhälsomålet.  
Folkhälsorådet beslutar om verksamhetsplan för det centrala folkhälsoarbetet. 
 
Folkhälsostrateg 
Leder och utvecklar kommunens strategiska arbete med folkhälsa. Uppdraget innebär att organisera, samordna 
och genomföra aktiviteter enligt gällande avtal och årlig verksamhetsplan. 
 
Förvaltningschefer, vårdcentralchefer samt tandvårdschef  
Har utförandeansvar för folkhälsoarbetet. 
 
 
  

                                                        
3 En översiktlig beskrivning av kommunens arbete med hållbar utveckling 
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Styrdokument 
 
Vision 2030 Ett hållbart Strömstad 
Vision 2030 är Kommunfullmäktiges vägvisning om hur Strömstads kommun ska utvecklas de närmaste åren. 
Framtidsbilder och mål finns för sex utvecklingsområden: 

› Det goda livet - hela livet 
› Där natur och kultur möts 
› Hållbara transporter - effektiva förbindelser 
› Lära för livet - alla ska lyckas i skolan 
› Plats för alla - i hela kommunen 
› Tillväxt med platsen i centrum 

 
Mål och inriktning, Hälso- och sjukvårdsnämnd norra  
Mål- och inriktningsdokument för hälso- och sjukvårdsnämnd norra har sin utgångspunkt i Vision Västra 
Götaland – Det goda livet samt regionfullmäktiges budget. Mål och inriktning syftar till att skapa en god hälsa 
och att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård.  
 
Samling för social hållbarhet, Åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland 
Samling för social hållbarhet innehåller åtgärder för att minska skillnader i hälsa i Västra Götaland. Dokumentet 
ska ses som ett verktyg och är en tillämpning av den regionala visionen Det goda livet. I dokumentet beskrivs 
åtgärder för tre utmaningar utifrån ett livsloppsperspektiv: Trygga och goda uppväxtvillkor, Ökat 
arbetsdeltagande och Åldrande med livskvalitet.  
 
Åtta nationella målområden för folkhälsa  
Den 14 juni 2018 tog riksdagen beslut om ny formulering av det nationella folkhälsomålet samt en ändring från 
elva till åtta målområden för folkhälsopolitiken4.  
 
Övergripande mål för folkhälsopolitiken på nationell nivå:  
Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation. 
 
Åtta målområden:  
1.   Det tidiga livets villkor 
2.   Kunskaper, kompetenser och utbildning 
3.   Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
4.   Inkomster och försörjningsmöjligheter 
5.   Boende och närmiljö 
6.   Levnadsvanor 
7.   Kontroll, inflytande och delaktighet 
8.   En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
 
Agenda 2030, globala mål för hållbar utveckling 
De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett 
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och 
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
Den 14 juni 2018 beslutade regeringen om Sveriges handlingsplan för Agenda 2030. Med handlingsplanen vill 
regeringen stärka arbetet med att genomföra agendan och göra det tydligt hur myndigheter och andra 
samhällsaktörer kan bidra.  
  

                                                        
4 God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik, Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU26 



 

 7 

Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter 
för barn. I konventionen avses med barn varje människa under 18 år. Barnkonventionen är ett juridiskt 
dokument, en folkrättslig och bindande överenskommelse, som alla länder som bundit sig till konventionen är 
skyldiga att följa.  Barnkonventionen måste ständigt beaktas vid alla förvaltningsbeslut och alla politiska beslut 
på alla nivåer. Konventionen består av 54 artiklar som slår fast vilka rättigheter barn ska ha samt hur länderna 
ska arbeta med konventionen. Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. 
 
De fyra grundprinciper utgör grunden för hur de olika artiklarna ska tolkas och förverkligas: 

› Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Inget barn får diskrimineras på grund av ras, 
hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationella, etniska, eller sociala ursprung, 
egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt (artikel 2). 

› Barnets bästa ska prioriteras vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga 
(artikel 3). 

› Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6). 
› Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och få sin åsikt beaktad i alla frågor som rör barnet.  

I förhållande till barnets ålder och mognad (artikel 12). 
 
Barn och ungas uppväxtvillkor och levnadsvanor präglas i tidig ålder. Deras rättigheter är en viktig kommunal 
angelägenhet vilket gör att Barnkonventionen har en betydande roll i folkhälsoarbetet. Att skapa goda 
förutsättningar för barn och unga i skolan, som ökad trivsel påverkar skolresultatet positivt. Detta kan även 
komma att reducera bruket av alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel (ANDTS). 
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska barnkonventionen integreras i all kommunal verksamhet.  
Alla verksamheter bör utgå från tre olika perspektiv gällande barn, barnets perspektiv, barnperspektivet samt 
barnrättsperspektivet. 
 
Barnets perspektiv  
är barnets egen berättelse och tolkning. 
 
Barnperspektivet  
innebär att vuxna, så långt som möjligt, sätter sig in i barnets situation för att bättre kunna verka för barnets 
bästa. 
 
Barnrättsperspektiv  
innebär att ta hänsyn till de mänskliga rättigheter som barn har och att säkerställa barnets rättigheter i 
åtgärder eller vid beslut som rör barn.  
 
Barnkonventionen uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus vid beslut och åtgärder.  
 

Det är först när barn och ungdomar märker skillnad som 
barnrättsperspektivet verkligen fått fäste. 
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Sociala bestämningsfaktorer för hälsa 

Hälsans bestämningsfaktorer 
Sociala bestämningsfaktorer för hälsa är de sociala och ekonomiska faktorer som på olika sätt påverkar hur 
människors hälsa och välbefinnande utvecklas genom livet.  
Utbildning, boende, sysselsättning, kultur och fritid, omsorg, hälso-och sjukvård är exempel på viktiga sociala 
bestämningsfaktorer för befolkningens hälsa. Dessa ligger till grund för en stor del av ojämlikheten i hälsa och 
påverkas av politiska, sociala och ekonomiska krafter. 
För en jämlik hälsa bör det finnas ett samspel mellan individ, miljö och samhälle. Även om de individuella valen 
har stor betydelse för hälsan är det viktigt att komma ihåg att de villkor och förutsättningar som ligger till grund 
för individens val ofta bygger på politiska och organisatoriska beslut som fattas inom kommun och offentlig 
förvaltning. 
 

 

Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle. Orange färg markerar de samhälleliga förutsättningarna 
som är avgörande för de individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Baserad på hälsans bestämningsfaktorer av Dahlgren och 

Whitehead, 1991 

Proportionell universalism 
Enligt Michael Marmot5 professor i epidemiologi och folkhälsa finns det en social gradient i hälsa. Människors 
sociala position påverkar i hög grad deras livslängd och risken för att bli sjuk. Ju högre upp i den sociala 
rangordningen personen befinner sig, desto bättre hälsa har personen. Den sociala positionen bestäms av 
utbildningsnivå, position i arbetslivet, föräldrars sociala bakgrund, ekonomi och sociala relationer.  
Åtgärder skall rikta in sig mot att minska skillnaden i hälsa. Att bara rikta in sig på de mest utsatta kommer inte 
att minska ojämlikheten i hälsa tillräckligt. För att minska skillnaderna ska alla erbjudas generella insatser men 
de ska vara anpassade och utformade så att de bättre motsvarar olika människors och gruppers behov så kallad 
proportionell universalism. Prioriterade grupper kan vara utifrån ekonomiska förhållanden, kön, etnicitet, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Social hållbarhet 
En central aspekt inom folkhälsa idag är social hållbarhet, att tillfredsställa grundläggande behov utan att 
äventyra kommande generationers framtid. Socialt hållbar utveckling handlar om att bygga ett långsiktigt 
stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.  
  

                                                        
5 The Marmot Review, 2010 
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Målområden för folkhälsoarbetet i Strömstads kommun  
Utifrån dialog i nämnder och samverkansgrupper under våren 2018 har folkhälsorådet valt att under år  
2019-2022 fokusera på följande målområden: 

› Psykisk hälsa 
› Fullföljda studier (Kunskaper, kompetenser och utbildning) 
› Trygga och goda uppväxtvillkor (Det tidiga livets villkor) 
› Delaktighet och inflytande (Kontroll, inflytande och delaktighet) 
› Goda Levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt drogförebyggande arbete (Levnadsvanor) 

 
Inom varje målområde ligger fokus på främjande och förebyggande folkhälsoarbete.  
Utifrån dessa områden är det var nämnds ansvar att ta fram egna folkhälsomål kopplat till folkhälsoplanen. 
Den samlade uppföljningen samordnas med kommunens årsredovisning i form av hållbarhetsredovisning. 
 
Jämlikhet och jämställdhet ska genomsyra alla målområden 
Strömstads kommun har i sin jämlikhetsplan 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 förutsättningar6. Mål i jämlikhetsplanen är att alla anställda i Strömstads kommun 
ska känna till kommunens övergripande jämlikhetsplan och arbeta efter den samt alla anställda ska genomgå 
utbildning i mänskliga rättigheter. 
 
Alla, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, klasstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder ska ges samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor. 
 
Jämlikhet innebär att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. 
 
Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina 
egna liv. Området omfattar bland annat  frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och 
fysisk integritet. Regeringen har beslutat om sex delmål för jämställdhetspolitiken7.  
 

› 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. 

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

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

› 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. 

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

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

                                                        
6 Göra jämlikt är att göra skillnad, vägledning för jämlik styrning och ledning, SKL 2011 
7 Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155) 
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Målområde Psykisk hälsa 
En god psykisk hälsa är en resurs som gör att vi kan växa som individer, njuta av livet och uppleva det som 
meningsfullt. Att ha en god psykisk hälsa skapar även en känsla hos individen att kunna klara av vanliga 
påfrestningar, kunna arbeta produktivt och att kunna bidra till samhället.  
 

Psykisk ohälsa 
Enligt folkhälsoinstitutet är psykisk ohälsa den största folkhälsoutmaningen under de kommande åren. Andelen 
13- och 15-åriga flickor och pojkar i Sverige som rapporterar återkommande psykosomatiska symtom8 har 
fördubblats sedan mitten av 1980-talet. Besvären är mer utbredda bland flickor, men ökningen är densamma 
bland pojkar som bland flickor. Ungdomsenkäten Lupp9 som genomfördes i Strömstads kommun hösten 2017 
visar att en relativt stor andel av både flickor och pojkar uppger att de har problem med stress. Detta gäller 
framförallt flickorna. 65 % av flickorna på gymnasiet svarar att de är stressade flera gånger i veckan eller oftare 
(pojkar 38%). Vad gäller övriga besvär framgår det också att det finns tydliga könsskillnader, där klart fler flickor 
än pojkar har regelbunden huvudvärk, sömnsvårigheter och känner sig nedstämda eller deppiga.  
 
Folkhälsomyndigheten har kartlagt orsakerna till psykisk ohälsa bland unga10. Sammanfattningsvis är det troligt 
att brister i skolans funktion samt en ökad medvetenhet om de ökade krav som förändringarna på 
arbetsmarknaden medför, har bidragit till ökningen av psykosomatiska symtom bland barn och unga.  
Detta stämmer väl överens med resultatet av Lupp i Strömstads kommun. En stor andel, speciellt flickor, svarar 
att skolarbete är orsak till de psykosomatiska symtomen. Gymnasieungdomarna anger i högre grad än 
högstadieungdomarna att ”osäker framtid” hänger ihop med deras besvär. Data från undersökningen 
Skolbarns hälsovanor11 visar att psykosomatiska symtom är vanligare bland elever som uppger att de känner 
sig stressade av skolarbetet. 
 
Hälsa på lika villkor12 2015 visar att 15 % av kvinnorna i åldrarna 16-84 år i Strömstad och 11% av männen 
upplever nedsatt psykiskt välbefinnande. Jämfört med Västra Götalandsregionen och riket är det lägre siffror 
än genomsnittet. År 2016 uppgav 36 procent av befolkningen i Sverige att de besväras av ängslan, oro eller 
ångest. Nedsatt psykiskt välbefinnande kan indikera lättare besvär av psykisk ohälsa. Att känna oro, ängslan 
eller ångest är normalt, men om känslorna ökar i omfång eller intensitet kan de orsaka svårt lidande.  
 

Särskilt utsatta grupper 
Enligt folkhälsomyndigheten förekommer psykisk ohälsa dubbelt så ofta bland homo- och bisexuella personer 
jämfört med heterosexuella. Socialstyrelsen bedömer att mellan var tredje och var femte asylsökande och 
flykting lider av psykisk ohälsa i någon form13. Andra grupper som ofta hamnar i särskild utsatthet är personer 
med samtidig psykisk ohälsa och andra problem så som beroendesjukdom, funktionsnedsättning och 
multisjuka äldre. 
  

Suicid 
Suicid (självmord) har under de senaste 15 åren minskat med ca 20 procent i Sverige, men den positiva trenden 
gäller inte ungdomar och unga vuxna där antalet suicid legat på samma nivå under en längre tid. Suicidtalet14 
år 2016 var högst för män i åldersgruppen över 65 och för kvinnor i åldersgruppen 45–64 år.  
Folkhälsomyndigheten uppger att var tredje transperson har självmordstankar. Det är dubbelt så vanligt bland 
homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella att någon gång ha övervägt att ta sitt liv.  
 
 
 
 

                                                        
8 Psykosomatiska symtom omfattar sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation, nervositet, huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen, yrsel 
9 LUPP- Lokal ungdomspolitisk uppföljning, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) 
10 Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga? – Utvecklingen under perioden 1985–2014. (Folkhälsomyndigheten) 
11 Skolbarns hälsovanor, Folkhälsomyndigheten 
12 Nationell hälsoenkät, Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten 
13 Socialstyrelsen 2015, Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter – ett kunskapsunderlag för primärvården 
14 Antal självmord 
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Övergripande insatser 
› Öka kunskapen om psykisk ohälsa generellt bland befolkningen samt i kommunens verksamheter och 

hos beslutfattare samt öka kunskapen om skillnader i psykisk ohälsa som kan relateras till utsatta 
grupper så som ex. kön, könsidentitet eller sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder och härkomst 

› Suicidförebyggande insatser på både individ- och befolkningsnivå 
› Utveckla samverkansformer med barns och ungas bästa i centrum 
› Skapa goda förutsättningar för barn och unga i skolan  

 

Uppföljning 
› Minskad andel invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande (Kommun- och 

landstingsdatabasen) 
› Minskad andel elever med psykiska och somatiska besvär (Lupp, Mucf) 
› Antal utbildade i första hjälpen till psykisk hälsa 

 

Målområde Fullföljda studier 
Skillnaden i hälsa både inom och mellan olika grupper i samhället ökar. Det finns en stark koppling mellan 
utbildningsnivå och hälsa. God hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed förutsättningar för lärande. 
Samtidigt är lärande i sig, att gå ut skolan med godkända betyg, många gånger en förutsättning för arbete och 
egen försörjning, samt leder till minskad ohälsa, kriminalitet och utanförskap.  
 
Utbildningsnivå 
Enligt statistik från Högskolan Väst är utbildningsnivån i Strömstad förhållandevis låg jämfört med riket och 
övriga kommuner i Norra Bohuslän. Kvinnor i Strömstad har högre utbildningsnivå än män. Under den senaste 
treårsperioden har kvinnors utbildningsnivå i kommunen ökat medan männens har minskat något. År 2016 
hade totalt 28 % i Strömstads kommun eftergymnasial utbildning , 24 % av männen och 32 % av kvinnorna 
(Folkhälsomyndigheten). 
 

Behörighet till gymnasiet 
Låga skolprestationer tycks öka risken för psykosomatiska symptom bland barn och unga.  
Enligt Skolverkets statistik saknade var femte elev i Sverige behörighet till gymnasiet år 2017. Siffrorna visar 
också att flickor har högre behörighet än pojkar samt att den sociala tillhörigheten spelar en stor roll. Elever 
från hem med eftergymnasialt utbildade föräldrar har 17,5 procent högre behörighet än elever vars föräldrar 
har lägre utbildningsnivå. 
I Strömstads kommun var 79 % av eleverna behöriga till gymnasiet år 2017 (flickor 82%, pojkar 76,7%). Detta är 
en ökning mot tidigare år. Även i Strömstads kommun syns kopplingen till föräldrars utbildningsnivå. 86% av 
eleverna vars föräldrar har eftergymnasial utbildning är behöriga till gymnasiet i jämförelse med 77% för de 
elever vars föräldrar har förgymnasial eller gymnasial utbildning.  
 

Övergripande insatser 
› Stärka barns och ungas skolresultat för att skapa bättre framtida möjligheter på arbetsmarknaden och 

förutsättningar för en god hälsa  
› Skapa möjligheter för ökad kunskap och kompetens genom utbildning. Utbildning ger bättre 

möjligheter till arbete och inkomst, men också till att stärka psykologiska och sociala resurser. Detta 
utökar handlingsutrymmet vilket i sin tur ger individen möjligheter att påverka sin situation 

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

 

Uppföljning 
› Ökad andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram (Kommun- och landstingsdatabasen) 
› Ökad andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (Kommun- och landstingsdatabasen) 
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Målområde Trygga och goda uppväxtvillkor 
Barnkonventionen 
Alla barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa, det innebär rätt till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala 
välbefinnande. En bra start i livet är en av de viktigaste faktorerna för god hälsa och välbefinnande i resten av 
livet. Barn som haft möjlighet att utveckla de grundläggande förmågorna tidigt i barndomen har fått en mer 
stabil grund att stå på och i förlängningen bättre hälsa. Särskilt barn som växer upp i ekonomisk utsatthet får 
oftare sämre hälsa som vuxna. 
 
Barn och ungas rättigheter ska tillgodoses oavsett uppväxtvillkor eller individuella förutsättningar i enlighet 
med Barnkonventionen. Barn måste bli lyssnade på och barnets bästa ska alltid beaktas i beslut som rör barn 
och unga. Barnrättsperspektivet uttrycker skyldigheten att förverkliga barnets mänskliga rättigheter genom att 
de används uttryckligen och dagligen i verksamhetsplanering och insatser av olika slag. 
 

Föräldrastöd 
Föräldrar har en viktig roll under uppväxten och har en stor inverkan på barnets fysiska, psykiska och sociala 
hälsa. Föräldrar ska kunna känna sig trygga och få stöd i sin roll. En god relation mellan barn och förälder 
fungerar som en skyddsfaktor för barnet. Samhället behöver utformas så att det underlättar för föräldrar och 
ger extra stöd till dem som behöver det. Samhällets olika aktörer har en viktig roll i att identifiera familjer som 
är i behov av extra stöd och kompenserade insatser, insatser som bör ske tidigt, såväl i ett tidigt skede som 
tidigt i ålder.  
 

Trygghet 
Trygga och hälsofrämjande arenor där barn kan växa och utvecklas fria från våld och droger är varje barns rätt. 
Våld och droger skapar otrygga miljöer och är ofta sammanlänkande. Grövre former av våld uppstår där 
lindrigare former accepteras och våld i olika sammanhang förstärker varandra. 
I ungdomsenkäten Lupp 2017 svarade eleverna på en fråga om hur trygga de upplever att de är på olika fysiska 
platser i kommunen. En högre andel, drygt 90 %, svarar att de alltid eller oftast känner sig trygga hemma, i 
bostadsområdet, på väg till eller från skolan samt i skolan. På stan/i centrum, samt på buss/tåg eller liknande 
känner sig ungdomarna mindre trygga. Detta gäller framför allt flickorna. 
 
Utsatthet för mobbning, kränkningar, trakasserier och våld påverkar hälsan och känslan av trygghet hos unga. 
MUCF15 konstaterar att en av de faktorer som påverkar ungas hälsa i störst utsträckning är att under den 
senaste tiden ha blivit utsatt för någon form av mobbning, men även andra former av utsatthet (hot, 
misshandel, utnyttjande). Resultatet för Lupp 2017 visar att pojkar i högre grad än flickor svarat att de utsatts 
för hot. Bland flickor i högstadiet i Strömstad svarar 11% att de blivit utsatta för sexuellt våld/utnyttjande. 
Motsvarande andel på gymnasiet är 9 %. Bland pojkarna har 3-4 % svarat att de blivit utsatta för sexuellt våld 
eller utnyttjande. En tredjedel av flickorna och en fjärdedel av pojkarna har blivit mobbade eller trakasserade 
enstaka gånger eller en längre period det senaste halvåret. 
 
Studier visar på att inte minst unga homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer (hbtq-
personer) är utsatta för trakasserier, diskriminering och våld, och att detta får allvarliga konsekvenser för deras 
hälsa. De kan vara utsatta för våld såväl av sina jämnåriga, som av exempelvis föräldrar eller syskon på grund av 
homofobi och intolerans. Unga transpersoner är särskilt utsatta för stigmatisering och diskriminering16. 
 

Våld i nära relation 
Alla människor kan utsättas för våld i nära relation. Våldet förekommer i alla samhällsgrupper och i alla former 
av parrelationer. Att redan som ung i en parrelation utöva eller bli utsatt för våld kan skapa ett livslångt lidande 
med stora samhällskostnader. Våld i nära relation ska upphöra och flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet17. Det omfattar alla yttringar av fysiskt, psykiskt, sexuellt, 
socialt, materiellt och ekonomiskt våld och hot om våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, 
könsstympning, giftermål mot någons vilja, samt prestation och handel med människor för sexuella ändamål. 

                                                        
15 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor 
16 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, SOU 2015:55 
17 Delmål 6 nationella jämställdhetspolitiken  
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Merparten av de som utsätts för våld i nära relation anmäler inte. När det gäller våld i nära relation finns ett 
stort mörkertal. En nationell kartläggning som gjorts av Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2016) visar att 44% av 
eleverna i åk 9  och 2 på gymnasiet någon gång utsatts för någon typ av misshandel av en vuxen inom eller 
utom familjen. 
 
Enligt CAN:s 18 undersökning 2016 har 6 procent av eleverna i åk 9 i Strömstad och 9 procent av eleverna i åk 2 
på gymnasiet flera gånger upplevt våld eller hot om våld i sin hemmiljö. Ungefär tio procent av alla barn i 
Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång och fem procent har gjort det ofta. Många barn som upplever 
våld blir också själva slagna. Att se sin förälder bli slagen kan vidare ses som en form av psykisk misshandel, 
som för de flesta barn har mycket allvarliga konsekvenser. Flickor och unga kvinnors utsatthet för våld är större 
än för kvinnor generellt, åldersmässigt är utsattheten störst i gruppen 16 till 34 år19.  
Utsattheten för våld i nära relation är större för vissa utsatta grupper så som kvinnor i ekonomisk utsatthet, 
kvinnor med funktionsnedsättning, hbtq-kvinnor, kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik, kvinnor 
med utländsk bakgrund, våldsutsatta äldre kvinnor. 
 

Övergripande insatser 
› Skapa, stötta och stärka en god start i livet, jämlika och jämställda uppväxtvillkor, så att alla barn får 

grundläggande förutsättningar att utifrån sina villkor utveckla kognitiva, emotionella, sociala och 
fysiska förmågor 

› Utveckla samverkansformer med barns och ungas bästa i centrum 
› Stötta ett jämställt föräldraskap  
› Stärka kunskap om barnrättsfrågor och barnkonventionen hos barn och unga, förtroendevalda samt 

relevanta yrkesgrupper inom kommunens verksamheter 
› Stärka barns och ungas rättigheter så att möjligheter för god hälsa och välbefinnande i resten av livet 

skapas  
› Genomföra barnkonsekvensanalyser vid beslut som påverkar barn och unga  
› Skapa goda förutsättningar för barn och unga i förskolan och skolan 
› SSPF - samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritid med syfte att upptäcka och hjälpa 

unga med riskbeteende 
› För att våld i nära relation ska upphöra krävs förebyggande- och hälsofrämjande insatser, särskilt mot 

barn och unga. Våld i nära relation ska finnas med som en naturlig del i kommunens jämställdhets-, 
barn- och ungdomsarbete 

› Förebyggande och kompetenshöjande arbete med koppling till #metoo, maskulinitetsnormer, 
genuskunskap och mäns våld mot kvinnor 

› Kommunalt nätverk för våld i nära relation 
 

Uppföljning 
› Minskad andel elever som utsatts för mobbning, trakasserier, utfrysning (Lupp, Mucf) 
› Ökat antal elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan (Kommun- och landstingsdatabasen) 
› Våld i nära relation ska upphöra (Brottsstatistik från polisen samt anmälan hos socialtjänsten) 
› Ökat antal barnkonsekvensanalyser vid beslut som påverkar barn och unga 

  

                                                        
18 CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
19 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, SOU 2015:55 
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Målområde Delaktighet och inflytande 
Delaktighet och inflytande 
Delaktighet och inflytande handlar om att ingå i olika sociala sammanhang, men också om möjligheten att göra 
sin röst hörd och påverka dessa. Att i mer formella sammanhang i samhället, på arbetsplatsen eller skolan ha 
kanaler och möjligheter att hävda sin åsikt och sina intressen är viktigt, även om det inte leder till att de beslut 
som tas blir som önskat20. Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för en god folkhälsa och det finns samband mellan flera olika aspekter av hälsa och 
delaktighet. När individer och grupper upplever att de inte har möjlighet att påverka sina egna livsvillkor eller 
samhällsutvecklingen känner de i mindre utsträckning tillit till sin omgivning och en känsla av maktlöshet och 
utanförskap uppstår. Grupper med lågt valdeltagande har till exempel en lägre självskattad hälsa än de med 
högre valdeltagande. Valdeltagandet i Strömstads kommun år 2014 var 73,7 %. Strömstads kommun har lägre 
valdeltagande än riket (82,8) och lägst i Västra Götalands län (SCB). 
 
Drygt hälften, av ungdomarna i Strömstad skulle vilja vara med och påverka i frågor som rör kommunen (Lupp 
2017). Fler flickor än pojkar svarar att de vill påverka och att de är intresserade av frågor som rör politik, 
samhälle och vad som händer i andra länder. Vad gäller ungdomarnas möjligheter till inflytande i olika frågor i 
skolan visar Lupp-resultatet att andelen som vill påverka är tydligt högre än andelen som upplever att de får 
påverka. Vad som också framgår är att de ungdomar som upplever att de kan påverka olika saker även är 
nöjdare med skolan totalt sett. 
 

Tillit och trygghet 
De som har ett lågt socialt deltagande rapporterar i högre grad ohälsosamma levnadsvanor, lågt emotionellt 
stöd och låg grad av trygghet. Den som känner tillit till andra deltar i högre utsträckning i sociala nätverk och 
aktiviteter, vilket ytterligare bidrar till en god hälsa. 25 % av invånarna i åldern 16-84 år i Strömstads kommun 
saknar tillit till andra (riket 28%). Tilliten i Strömstads kommun har ökat sedan 2010 (Hälsa på lika villkor).  
I samverkan med polisen genomför Strömstads kommun en trygghetsundersökning inom ramen för det 
brottsförebyggande arbetet. År 2017 upplevde 64 % av de som svarat på enkäten sig trygga (51 % år 2016). Det 
som får de flesta att känna sig trygga är att det är en lugn, liten stad/kommun där många känner varandra. De 
flesta är trygga under dagtid och där det finns bra belysning. De som upplever otrygghet anger rädsla för att gå 
ensam på kvällar och nätter som anledning. 
 
Övergripande insatser 

› Verka för ett breddat och mer jämlikt medborgarinflytande  
› 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 
› Unga under 18 år som saknar rösträtt och därmed tillgång till de formella demokratiska processerna är 

en särskilt viktig grupp att uppmärksamma 
› Verka för ökad trygghet och säkerhet i offentlig miljö 
› Samverkansavtal med Polisen, framtagande och uppföljning av medborgarlöften 

 
Uppföljning 

› Minskad andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra (Kommun- och landstingsdatabasen) 
› Ökat valdeltagande i kommunvalet (Kommun- och landstingsdatabasen) 
› Ökat nöjd inflytandeindex (Medborgarstudien) 
› Ökad andel elever som upplever sig ha möjlighet att framföra sina åsikter till kommunen (Lupp, Mucf) 
› Ökad andel som upplever sig trygga (Lokal trygghetsundersökning) 
› Minskad andel äldre som besväras av ensamhet inom hemtjänst och äldreomsorg (Kommun- och 

landstingsdatabasen) 
  

                                                        
20Slutbetänkande, Kommissionen för jämlik hälsa SOU 2017:47 
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Målområde Goda Levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt drogförebyggande arbete 
Över 70 procent av Sveriges befolkning upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd och andelen med bra 
hälsa har ökat sedan år 2004. Trots det så finns det fortfarande stora skillnader i hälsa mellan kön, 
utbildningsnivåer och socioekonomiska grupper. Det är vanligare att män rapporterar att de har en god hälsa 
än kvinnor. De med högre utbildningsnivå upplever sig ha en bättre hälsa än de med lägre utbildningsnivå. 
Bland personer med funktionsnedsättning rapporteras sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa 
jämfört med personer utan en funktionsnedsättning. Forskning visar även att hbtq-personer har sämre hälsa 
jämfört med övriga befolkningen (Folkhälsomyndigheten). 
 
Övervikt och fetma 
Ungefär hälften av Sveriges befolkning uppskattas i dag lida av övervikt eller fetma (Folkhälsomyndigheten 
2017). Folkhälsomyndighetens årliga enkät visar att andelen personer i Sverige med fetma har ökat något 
under de senaste tio åren. Ökningen har främst skett i de äldre åldersskikten. Förekomsten av fetma skiljer sig 
åt beroende på socioekonomisk position utifrån både utbildning och inkomstnivå. Bland låginkomsttagare är 
fetma nästan dubbelt så vanligt som bland höginkomsttagare. Även i Strömstads kommun har andelen med 
fetma ökat de senaste åren. I Strömstad mäts övervikt och fetma årligen i åk 1, 4, 7, 9 och åk 1 på gymnasiet. 
Ca 25% barn och unga har övervikt eller fetma, siffran är den samma lokalt som för riket.  
 

Fysisk aktivitet 
Folkhälsomyndighetens totala bedömning av befolkningens fysiska aktivitetsnivå, utifrån självrapporterade 
data, är att ungefär halva den vuxna befolkningen når den rekommenderade fysiska aktivitetsnivån 
för att upprätthålla en god hälsa21. I Strömstad anger 64% av befolkningen 16-84 år att de är fysiskt aktiva 
minst 30 min/dag, 18% uppger att de har en stillasittande fritid. 
 
Enligt Lupp 2017 är en stor andel av ungdomarna i Strömstads kommun fysiskt aktiva. 78% av pojkarna och 
83% av flickorna tränar/idrottar en gång i veckan eller oftare. 65 % av högstadieungdomarna och 50 % av 
gymnasieungdomarna i Strömstad anger att de är medlemmar i en förening, men ändå så tycker 44 % av 
högstadieungdomarna och 56 % av gymnasieungdomarna att det saknas fritidsaktiviteter där de bor. Flickor 
saknar fritidsaktiviteter i högre grad än pojkar. Siffrorna för riksgenomsnittet är liknande förutom när det gäller 
avsaknad av fritidsaktiviteter där är siffrorna 28% för högstadieungdomar och 34% för gymnasieungdomar.  
 

Drogförebyggande arbete 
Den övergripande nationella politiken är utgångspunkt för det kommunala ANDTS22- arbetet. Det övergripande 
målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade 
av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Regeringens strategi utgår från följande sex mål23: 

1. Tillgång till alkohol, tobak, dopningsmedel och tobak ska minska 
2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt 

med alkohol ska succesivt minska. 
3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, 

dopningsmedel eller tobak ska succesivt minska. 
4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk och beroende ska utifrån sina förutsättningar 

och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.  
5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras 

bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. 
6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.  

 
Från om med 1 januari 2018 har kommuner ett utökat ansvar avseende spelmissbruk24.  
 
Enligt Hälsa på lika villkor har andelen svenskar som röker dagligen minskat, men det finns tydliga skillnader i 
rökning mellan olika grupper. Kvinnor röker i något större utsträckning än män men andelen som röker varierar 

                                                        
21 Individer över 18 rekommenderas att vara fysisk aktiva minst 150 minuter i veckan med måttlig intensitet (75 minuter vid hög 
intensitet). Aktiviteten bör spridas ut över veckan i pass om minst 10 minuter. (Folkhälsomyndigheten) 
22 ANDTS – Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
23 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 – 2020, Skr 2015/16:86 
24 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk, Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU13 
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främst mellan grupper med olika socioekonomisk position. Det finns tydliga sociala skillnader i hur vanligt det 
är att barn exponeras för föräldrarnas rökning. I Strömstad var andelen rökare i åldern 16-84 år 12% år 2015 
(riket 10%).  
 
Medelintaget av alkohol är högre i grupper med hög socioekonomisk position men alkoholrelaterad dödlighet 
och missbruk är vanligare bland grupper med lägre socioekonomisk position (Socialstyrelsen 2009). I Strömstad 
har 18% av befolkningen enligt Hälsa på lika villkor angett att de har en riskabel alkoholkonsumtion (män 22%, 
kvinnor 14%).  
 
Hösten 2016 startades arbetet med Strömstad överens upp i Strömstads kommun. Målet med Strömstad 
överens är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas 
restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar. Enligt CAN25 har 
alkoholkonsumtionen bland landets gymnasieelever sjunkit de senaste åren och är 2017 den lägsta sedan 
mätningarna började år 2004. Nedgångarna syns på flera olika mått och störst är de bland pojkar i gymnasiet. I 
2017 års undersökning svarade 40 % i årskurs 9 och 74 % i gymnasiets år 2 att de druckit alkohol under de 
senaste 12 månaderna. Även när det gäller rökning så syns en positiv utveckling. Användning av narkotika är 
vanligare bland pojkar än bland flickor och har varit så över tid. 17% av gymnasieleverna uppger att de någon 
gång använt narkotika. Enligt den lokala drogvaneundersökningen 2018 har 10% av eleverna på gymnasiet 
brukat narkotika. 29 % i årskurs 9 och 70 % i gymnasiets år 2 har någon gång druckit alkohol under de senaste 
12 månaderna, något lägre siffror än riket.  
 

Övergripande insatser 
› Jämlik hälsa alla ska ha samma förutsättningar till en god hälsa oavsett kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder 
› Utforma utomhusmiljöer på ett sådant sätt att fysisk aktivitet stimuleras. Detta innebär t.ex. att 

underlätta för cyklister och gångtrafikanter samt säkerställa tillgång till grönområden och 
idrottsanläggningar. Tillgänglighet till promenadstråk, cykelvägar och grönområden kan sänka 
trösklarna till fysisk aktivitet i vardagen 

› Verka för regelbunden fysisk aktivitet i förskola och skola för att bryta stillasittandet 
› Motverka fallolyckor bland äldre 
› Nolltolerans mot alkohol till ungdomar under 18 år 
› Påverka attityder och normer om bruk av alkohol, tobak och narkotika 
› Regelbunden tillsyn av serverings- och försäljningsställen 
› Tillsyn av skolgårdar 
› Tillämpning av metoden ansvarsfull alkoholservering  

 

Uppföljning 
› Ökad andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd (Kommun- och landstingsdatabasen) 
› Minskad andel invånare 16-84 år med fetma (Kommun- och landstingsdatabasen) 
› Minskad andel invånare 16-84 år med stillasittande fritid (Kommun- och landstingsdatabasen) 
› Minskad andel invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor (Kommun- och landstingsdatabasen) 
› Minskad andel invånare 16-84 år som röker dagligen (Kommun- och landstingsdatabasen) 
› Ökad andel invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag (Kommun- och 

landstingsdatabasen) 
› Antalet barn och unga som börjar använda tobak, narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt 

med alkohol ska minska (Lokal Drogvaneundersökning samt CAN, drogvaneundersökning) 
› Antalet ungdomar i Strömstad som provat narkotika ska minska (Lokal Drogvaneundersökning samt 

CAN, drogvaneundersökning) 
› Minskad andel övervikt och fetma hos barn och unga (Lokal statistik från elevhälsan) 
› Minskat antal fallskador bland personer 65+  (Socialstyrelsen)

                                                        
25 Skolelevers drogvanor 2018 (CAN) 
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Definitioner av centrala begrepp  
 

› Folkhälsa  
Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning 
av hälsan. En ”god” folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan är så bra som möjligt i 
befolkningen utan att den även bör vara så jämlik fördelad som möjligt. 
 

› Folkhälsoarbete  
Systematiska och målinriktade hälsofrämjande och förebyggande insatser för att åstadkomma en god 
och jämlik hälsa för hela befolkningen.  
 

› Förebyggande   
Åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller 
sociala problem. Förebyggande åtgärder delas in i primär- och sekundärprevention.  
- Primärprevention: förebyggande åtgärd för att förhindra uppkomst av sjukdomar, skador, fysiska, 
psykiska eller sociala problem. Primärprevention kan vara individinriktad, gruppinriktad (gentemot 
grupper i befolkningen) eller strukturinriktad (gentemot samhällsstrukturer). Exempel på 
gruppinriktad primärprevention är föräldrastöd kring unga och alkohol. Exempel på strukturinriktad 
primärprevention är lagstiftat förbud mot rökning på allmänna platser, eller att skapa säkra lekplatser. 
- Sekundärprevention: förebyggande åtgärd för att:  
- i tidigt skede förhindra en negativ utveckling av fysiska, psykiska eller sociala problem  
- förhindra återinsjuknande i tidigare genomliden sjukdom eller  
- förhindra att latent sjukdomstillstånd utvecklas till kliniskt fastställd sjukdom. 
 

› Hållbar utveckling 
Utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling inbegriper såväl ekonomiska som ekologiska, sociala 
och kulturella aspekter (Brundtlandkommissionen). 
 

› Hälsa 
Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat hälsa som ”ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande ”. Definitionen visar att hälsa är något mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa 
omfattar något positivt, en känsla av god livskvalitet och välbefinnande. Inom folkhälsoområdet 
definierar man ofta hälsa som individens handlingsförmåga, det vill säga i vilken mån han eller hon kan 
handla så att hon uppfyller sina mål och de krav livssituationen ställer. Hälsa innebär då att ha 
förmågan att göra hälsosamma val. 
 

› Hälsofrämjande 
Åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. 
Hälsofrämjande åtgärder fokuserar på människors självskattade bedömning av fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. Avsikten är att stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till egen 
förmåga. Hälsofrämjande åtgärder kan vara individinriktade, gruppinriktade (gentemot grupper i 
befolkningen) eller strukturinriktade (gentemot samhällsstrukturer). 
Exempel på gruppinriktade hälsofrämjande åtgärder är föräldrastöd för alla föräldrar eller 
samtalsgrupper för ungdomar som syftar till att stärka deras självkänsla. Exempel på strukturinriktade 
hälsofrämjande åtgärder är att öka andelen som klarar utbildning, underlätta möjligheter till arbete 
men även att skapa trygga promenadstråk och parker. 
 

› Kunskapsbaserade/evidensbaserade metoder 
Metod vilken anses ha vetenskapligt stöd. Evidens är inte ett absolut tillstånd utan det handlar om 
graden av tillförlitlighet – den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen. 
 

› Levnadsvanor 
Specifikt beteende i vardagliga aktiviteter och som man själv kan påverka. Vid förebyggande åtgärder 
fokuserar man vanligen på levnadsvanor associerade med mat, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, sömn 
och sexualitet. Levnadsvanorna påverkas av livsvillkoren och levnadsförhållandena. 
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› Livsvillkor - Levnadsförhållanden 
Förutsättningar för människors levnadsförhållanden och som ofta ligger utanför den enskilda 
individens omedelbara kontroll. Livsvillkor avser exempelvis socioekonomisk bakgrund och det 
samhällssystem individen lever i. Medan levnadsförhållanden avser människors vardagliga livsmiljö 
som man lever i, exempelvis boendemiljö, arbetsmiljö eller psykosocial miljö. 
 

› Psykisk hälsa 
Psykisk hälsa är ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna 
möjligheterna, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle individen 
lever i. Psykisk hälsa innefattar mer än frånvaro av psykisk ohälsa. 
 

› Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är en samlande beteckning för både mindre allvarliga psykiska problem såsom oro och 
nedstämdhet och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos. 
 

› Socioekonomi 
Bakomliggande sociala eller ekonomiska faktorer där de viktigaste är utbildningsbakgrund, arbete, 
inkomst, civilstånd, familjesituation. 
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KS/2019-0045 

KF § 17 Revidering av Kommunfullmäktiges 
arbetsordning 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att anta reviderat förslag till arbetsordning för Strömstads kommunfullmäktige 
med Åsa Torstenssons tillägg. 

Sammanfattning av ärendet 
Aktuell arbetsordningen för Strömstads Kommunfullmäktige antagen 2016-12-15 
ska aktualitetsförklaras 2019-01-01. Med anledning av detta har arbetsordningen 
setts över språkligt, uppdaterats med hänvisningar till ny kommunallag och getts 
en tydligare rubriksättning. I stort följer arbetsordningen nu Sveriges kommuner 
och landstings (SKL:s) mall från juni 2018. De nya delarna är markerade kursivt. 

Förslaget till reviderad arbetsordningen har efter återremiss av kommunstyrelsen 
2019-01-30 § 24 behandlats av gruppledarna för respektive parti. De justeringar 
som mötet önskade finns nu inarbetade i förslaget till reviderad arbetsordning. 

Förändringar som kan framhållas finns under paragraferna 27 § talarordning och 
ordning vid sammanträden, 31 § motioner och 35 § frågor i gällande reglemente. 
Ett tillägg har även gjorts för att reglera samtalston och förhållningssätt gentemot 
varandra som förtroendevald i Strömstads kommun. 

Under rubriken talarordning har rätt till replik lagts till då detta inte har varit 
reglerat tidigare och behöver regleras för att denna rätt ska ges. Förslaget innebär 
att den som är omnämnd eller som har tidigare deltagit i överläggningarna ges 
rätt till en replik på rekommenderat två minuter. Därefter får var och en replik på 
rekommenderat två minuter, med högst två omgångar. 

Vad gäller motioner så förtydligas hur de väcks och när de ska vara inlämnade för 
att kunna bli upptagna på föredragningslistan till nästa fullmäktige. Motionären 
ges också en möjlighet att få beskriva sin motion vid det sammanträde där den 
blir upptagen på föredragslistan. Fullmäktige ska godkänna att motionen 
framställs. 

För frågor förtydligas att dessa ska kunna besvaras kortfattat så som ”ja” eller 
”nej”, att frågor ska vara undertecknade och besvaras på det sammanträde vid 
vilka de ställs. Frågeställare och besvarare av frågan får också rekommenderat två 
minuters inlägg var och därefter får var och en replik på max två minuter, med 
rekommenderat två omgångar. 

I reviderat förslag till arbetsordning har de inledande texterna tagits bort 
avseende fördelning av arbetsmiljöansvar då detta framgår av reglementena och 
kommunfullmäktiges rätt att besluta i olika frågor framgår av kommunallagen. 

ulhaug01
Textruta
ärende17
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 KS/2019-0045 

KS § 39 Revidering av Kommunfullmäktiges 
arbetsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat förslag till arbetsordning för Strömstads kommunfullmäktige 
med Åsa Torstenssons tillägg. 

Sammanfattning av ärendet 
Aktuell arbetsordningen för Strömstads Kommunfullmäktige antagen 2016-12-15 
ska aktualitetsförklaras 2019-01-01. Med anledning av detta har arbetsordningen 
setts över språkligt, uppdaterats med hänvisningar till ny kommunallag och getts 
en tydligare rubriksättning. I stort följer arbetsordningen nu Sveriges kommuner 
och landstings (SKL:s) mall från juni 2018. De nya delarna är markerade kursivt. 

Förslaget till reviderad arbetsordningen har efter återremiss av kommunstyrelsen 
2019-01-30 § 24 behandlats av gruppledarna för respektive parti. De justeringar 
som mötet önskade finns nu inarbetade i förslaget till reviderad arbetsordning. 

Förändringar som kan framhållas finns under paragraferna 27 § talarordning och 
ordning vid sammanträden, 31 § motioner och 35 § frågor i gällande reglemente. 
Ett tillägg har även gjorts för att reglera samtalston och förhållningssätt gentemot 
varandra som förtroendevald i Strömstads kommun. 

Under rubriken talarordning har rätt till replik lagts till då detta inte har varit 
reglerat tidigare och behöver regleras för att denna rätt ska ges. Förslaget innebär 
att den som är omnämnd eller som har tidigare deltagit i överläggningarna ges 
rätt till en replik på rekommenderat två minuter. Därefter får var och en replik på 
rekommenderat två minuter, med högst två omgångar. 

Vad gäller motioner så förtydligas hur de väcks och när de ska vara inlämnade för 
att kunna bli upptagna på föredragningslistan till nästa fullmäktige. Motionären 
ges också en möjlighet att få beskriva sin motion vid det sammanträde där den 
blir upptagen på föredragslistan. Fullmäktige ska godkänna att motionen 
framställs. 

För frågor förtydligas att dessa ska kunna besvaras kortfattat så som ”ja” eller 
”nej”, att frågor ska vara undertecknade och besvaras på det sammanträde vid 
vilka de ställs. Frågeställare och besvarare av frågan får också rekommenderat två 
minuters inlägg var och därefter får var och en replik på max två minuter, med 
rekommenderat två omgångar. 

I reviderat förslag till arbetsordning har de inledande texterna tagits bort 
avseende fördelning av arbetsmiljöansvar då detta framgår av reglementena och 
kommunfullmäktiges rätt att besluta i olika frågor framgår av kommunallagen. 
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Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad arbetsordning 
Gällande arbetsordning antagen 2016-12-15 
Tjänsteskrivelse 2019-02-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-27 § 59 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat förslag till arbetsordning för Strömstads kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar på att första punkten i § 35 formuleras om med 
förändringen att ”med identifierbar ledamot” stryks. 

Marielle Alvdal (FI) yrkar på tillägg i § 13 med texten:  Inkomna motioner hanteras 
i inkommen ordning på nästföljande möte. Om antalet motioner blir för stort för 
att hinna med, flyttas motionerna fram ett möte, fortfarande i kronologisk 
ordning. Avsteg från detta där en senare inkommen motion tidigarelagts kräver 
motivering till kommunfullmäktige. Hon yrkar även på ett tillägg mellan 
meningarna i § 2 med texten: Presidiet ska inte bestå av enbart män eller enbart 
kvinnor.  
 
Mats Granberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med Åsa Torstenssons 
tillägg samt yrkar avslag för Marielle Alvdals yrkanden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och arbetsutskottets 
förslag med Åsa Torstenssons tillägg och finner att arbetsutskottets förslag med 
Åsa Torstenssons tillägg antas. 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Marielle Alvdals 
förslag om tillägg i § 13 och finner att arbetsutskottets förslag antas. 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Marielle Alvdals 
förslag om tillägg i § 2 och finner att arbetsutskottets förslag antas. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att anta reviderat förslag till arbetsordning för Strömstads kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Aktuell arbetsordningen för Strömstads Kommunfullmäktige antagen 2016-12-15 
ska aktualitetsförklaras 2019-01-01. Med anledning av detta har arbetsordningen 
setts över språkligt, uppdaterats med hänvisningar till ny kommunallag och getts 
en tydligare rubriksättning. I stort följer arbetsordningen nu Sveriges kommuner 
och landstings (SKL:s) mall från juni 2018. De nya delarna är markerade kursivt.

Förändringar som kan framhållas finns under paragraferna 27 § talarordning och 
ordning vid sammanträden, 31 § motioner och 35 § frågor i gällande reglemente. 

Under rubriken talarordning har rätt till replik lagts till då detta inte har varit 
reglerat tidigare och behöver regleras för att denna rätt ska ges. Förslaget innebär 
att den som är omnämnd eller som har tidigare deltagit i överläggningarna ges 
rätt till en replik på två minuter. Därefter får var och en replik på max två minuter, 
med högst två omgångar.

Vad gäller motioner så förtydligas hur de väcks och när de ska vara inlämnade för 
att kunna bli upptagna på föredragningslistan till nästa fullmäktige. Motionären 
ges också en möjlighet att få beskriva sin motion vid det sammanträde där den 
blir upptagen på föredragslistan. Fullmäktige ska godkänna att motionen 
framställs.

För frågor förtydligas att dessa ska kunna besvaras kortfattat så som ”ja” eller 
”nej”, att frågor ska vara undertecknade och besvaras på det sammanträde vid 
vilka de ställs. Frågeställare och besvarare av frågan får också två minuters inlägg 
var och därefter får var och en replik på max två minuter, med högst två 
omgångar.

I reviderat förslag till arbetsordning har de inledande texterna tagits bort då 
fördelning av arbetsmiljöansvar framgår av reglementena och 
kommunfullmäktiges rätt att besluta i olika frågor framgår av kommunallagen.

Kommunstyrelsen
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Som förtroendevald i Strömstads kommun visar vi respekt för varandra som personer. I debatter 
och diskussioner förekommer inga personangrepp, kränkningar eller diskrimineringar och vi visar 
respekt för andra personers egna och närståendes privatliv. 

Utöver det som föreskrivs om Kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning.

ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP. 5-7 §§ KL) 
1 § Fullmäktige har 39 ledamöter. Antalet ersättare begränsas till högst hälften av det antal 
platser varje parti får i fullmäktige. 

PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL) 
2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en 
ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges 
presidium. Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads 
utgång. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs.

2.1 § Presidiet
Presidiet har ansvar för att arbetet i fullmäktige bedrivs rationellt, är vitaliserande
och sker i en demokratisk anda. Detta sker bl.a. genom ett processinriktat
arbetssätt med ansvar för:

 att samordna arbetet i fullmäktige och dess eventuella beredningar
 att på ett tidigt stadium aktualisera övergripande och principiella frågor till diskussion 

och debatt i fullmäktige
 att valda politiker får för uppdraget relevant utbildning

2.2 § Beredningsgrupper
Fullmäktige beslutar på förslag om beredningar ska tillsättas, deras uppdrag och
sammansättning.

INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT 
3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident. 

FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M. 
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4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av 
mandattiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, 
fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET PÅ GRUND AV UPPHÖRD VALBARHET
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid 
nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den 
förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan 
ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska be-stå. Ansökan ska göras i så god 
tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till 
kommunstyrelsens kansli. 

TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL) 
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom vanligtvis januari, juli och 
augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige 
första gången i oktober. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med 
styrelsens presidium. 

EXTRA SAMMANTRÄDE 
7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 
ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde, från styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges 
ledamöter, ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de 
ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN 
8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa 
in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

PLATS FÖR SAMMANTRÄDE 
9 § Fullmäktige sammanträder normalt i fullmäktiges sessionssal i stadshuset.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 
sammanträde. 
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DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL) 
10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar före sammanträdet anmäla detta till 
fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA 
11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och 
uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på 
kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Fullmäktige bestämmer i 
vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i 
ortstidningen/ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst 
sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningen/ortstidningarna samt på webplats. Varje 
ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. 
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska 
behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot. 

15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE 
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, 
kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en 
senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige 
genast när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I 
ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är 
närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE 
13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet. 



5 (13)

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och 
ersättare före sammanträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen 
under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE 
15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till respektive gruppledare som meddelar fullmäktiges 
sekreterare och också underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in 
den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder än 
jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.

17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 
tjänstgöring. 

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 
under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde 
ske under pågående handläggning av ett ärende. 

UPPROP 
19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 
under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i 
början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att 
det behövs. 

PROTOKOLLSJUSTERARE 
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet. 
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Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda 
ordföranden vid röstsammanräkningar. 

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA 
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns 
med i tillkännagivandet. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att 
återuppta det senare under sammanträdet.

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA 
I paragraf 22-25 §§ har bestämmelser tagits in som ger vissa personer som saknar plats i 
fullmäktige möjlighet att yttra sig. Dessa har dock ingen rätt att delta i besluten.

22 § Rätt att delta i överläggningen har 
 kommunalråd
 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid 

behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar 

ett ärende som beredningen har handlagt, 
 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar 

en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret, 
 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige 

behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 
revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 
revisionsberättelsen. 

24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, 
kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, 
revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 
Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i 
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den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma 
nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid 
sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

25 § Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får 
yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA 
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller 
hon har anmält sig och har blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på 
rekommenderat två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Rätt till replik 
har den som blivit omnämnd eller som tidigare deltagit i överläggningen. Inlägget görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 
Därefter får båda en kort replik på rekommenderat två minuter, med högst två omgångar.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av 
ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under 
hans eller hennes anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet. 

YRKANDEN 
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom 
de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras, 
återtas eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt. 

DELTAGANDE I BESLUT 
28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, 
innan beslutet fattas. 
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige 
fattar det med acklamation. 

OMRÖSTNINGAR 
29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att 
justera protokollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet 
sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får 
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven 
röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras 
omedelbart. 

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 
avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 
 upptar namnet på någon som inte är valbar, 
 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

MOTIONER 
31 § En motion 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter, 
 får inte ta upp ämnen av olika slag, men kan innehålla till ämnet hörande delfrågor
 väcks genom att den ges in till kommunledningsförvaltningen, eller vid ett sammanträde 

med fullmäktige. 
 ska för att en den ska kunna bli upptagen på föredragningslistan till nästa sammanträde 

vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 13 dagar innan 
sammanträdesdagen.

Motionären ska beredas möjlighet att kort beskriva sin motion vid det sammanträde då den 
blivit upptagen på föredragningslistan. Fullmäktige ska godkänna att motionen får framställas.
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En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges sista möte före den 30 juni och sista mötet före 31 
december. 

MEDBORGARFÖRSLAG 
32 § Den som är folkbokförd i kommunen kan väcka ärende i fullmäktige, så kallat 
medborgarförslag. Det kan även lämnas av flera kommuninvånare, men föreningar, 
sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

Ett medborgarförslag 
 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer, 
 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer, 
 får inte ta upp ämnen av olika slag, 
 ska avse ett nytt ärende
 väcks genom att det lämnas in till kommunledningsförvaltningen, eller vid ett 

sammanträde med fullmäktige,
 ska beredas av fullmäktige vid sammanträde som följer närmast efter det att 

medborgarförslaget lämnats in,

Den som väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att föredra sitt ärende i fullmäktige när 
förslaget behandlas. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 
befogenhetsområde. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att 
handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande 
bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas med 
anledning av medborgarförslaget.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget 
väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. 

Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sista möte före 30 juni och sista möte 
före 31 december.
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FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT 
33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i 
sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

INTERPELLATIONER 
34 § En interpellation ska vara skriftlig, företrädesvis digital, och undertecknad av en ledamot. 
Den ska ges in till kommunledningsförvaltningen senast 7 dagar före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser att ställa den. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd 
med en motivering. En interpellation bör ställas endast i angelägenhet av större intresse för 
kommunen. Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får ställas.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då 
interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att 
lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får 
den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd 
ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda 
förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

FRÅGOR 
35 § En fråga ska 

 vara skriftlig, företrädesvis digital, och undertecknad av en ledamot, 
 ges in till kommunledningsförvaltningen senast 2 dagar före det sammanträde vid vilket 

ledamoten avser att ställa den,
 kunna besvaras kortfattat så som ”ja” eller ”nej”.

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara 
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skriftligt. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den ställts. 

Frågeställare och besvarare av frågan har också rätt till ett kort inlägg på rekommenderat två 
minuter var. Därefter får båda en kort replik på rekommenderat två minuter, med högst två 
omgångar.

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND
35.1 § Frågor ska:

 vara korta och dagsaktuella
 lämnas skriftligt till presidiet 15 minuter före mötet
 kunna ställas till enskilda namngivna ledamöter, till parti eller till majoritetspartier 

och/eller oppositionsparti/partierna
 besvaras av namngiven ledamot eller företrädare för ett parti.

Presidiet avgör om frågorna faller inom ramen för den kommunala befogenheten och är av 
allmänt intresse.

ÄRENDEN/FRÅGOR FRÅN BEREDNINGARNA
35.2 § Beredningarna har rätt att väcka frågor i fullmäktige. Beredningarnas förslag i olika 
ärenden ska alltid beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör. Styrelsen ska 
alltid yttra sig i ärenden som avgörs av fullmäktige.

BEREDNING AV ÄRENDEN 
36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska behandla ska beredas. 

Fullmäktige kan remittera ärenden direkt till berörd nämnd/nämnder.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har 
kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats 
om beredning och remiss av sådana ärenden. 

ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA 
37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av 
uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds 
reglemente.

PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING 
38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET 
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39 § Presidiet bereder revisorernas budget.

VALBEREDNING 
40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för 
den kommande mandatperioden. 

Valberedningen består av 7 ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande 
för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med 
undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 
ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

JUSTERING AV PROTOKOLLET 
41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar 
varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 
ordföranden lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 

RESERVATION 
42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen 
avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den 
sammanträdesdag beslutet fattades. 

EXPEDIERING OCH PUBLICERING 
43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten i protokollet. 

Styrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 
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Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga 
handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som 
föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla 
i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.
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Utöver det som föreskrivs om Kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning.  
 
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt för kommunen, bland annat i följande ärenden: 
 

 Visioner, övergripande mål och riktlinjer för verksamheten 

 Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 

 Nämndernas organisation och verksamhetsformer 

 Årsredovisning och ansvarsfrihet 

 Frågor rörande kommunala bolag  

 Att fastställa nämndernas reglementen 
 
Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter 
Kommunfullmäktige har att 

 fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy för kommunen 

 fördela ansvar för arbetsmiljöuppgifter i den kommunala organisationen 

 tillse att ansvaret  för samtliga arbetsmiljöarbetsuppgifter ligger inom 
linjeorganisationen 

 följa upp att nämnderna driver verksamheten i enlighet med arbetsmiljöpolicyn 

 ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i fullmäktiges årliga 
budgetbeslut 

 
1 § Antal ledamöter 
Fullmäktige har 39 ledamöter. Antalet ersättare begränsas till högst hälften av det antal 
platser varje parti får i fullmäktige. 
 
2 § Presidium (5 kap. 6 § KL)  
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna 
en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör 
fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls före 
december månads utgång.  
 
3 § 
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i 
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 
   
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem 
vara ålderspresident. 
   

4 § 
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidepost, bör fullmäktige så snart som möjligt välja en annan ledamot för återstoden 
av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att 
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fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.  
 
5 § Presidiet 
Presidiet har ansvar för att arbetet i fullmäktige bedrivs rationellt, är vitaliserande och 
sker i en demokratisk anda. Detta sker bl.a. genom ett processinriktat arbetssätt med 
ansvar för: 
 

 att samordna arbetet i fullmäktige och dess eventuella beredningar  

 att på ett tidigt stadium aktualisera övergripande och principiella frågor till diskussion 
och debatt i fullmäktige 

 att politikerutbildning/utveckling genomförs 
 
6 § Beredningsgrupper 
Fullmäktige beslutar på förslag om beredningar ska tillsättas, deras uppdrag och 
sammansättning. 
 
7 § Sammanträdena  
För varje år bestämmer Kommunfullmäktige dag och tid för ordinarie samman‐ 
träden. Normalt är januari, juli och augusti månad fria från sammanträden. 
 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige 
första gången i oktober.  
 
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 
samråd med Kommunstyrelsens presidium.  
 
8 §  KL 5 kap 7§ 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 
presidiet.  
 
En begäran om ett extra sammanträde, från styrelsen eller minst en tredjedel av 
fullmäktiges ledamöter, skall göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgifter 
om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.  
 
9§  
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för samman‐trädet.  
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och 
ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt. 
 
10 §  
Kommunfullmäktige sammanträder normalt i fullmäktiges sessionssal i stadshuset. 
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Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett 
visst sammanträde.  
 
11 § Sammanträde på distans (5 kap. 38 a § KL)  
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud‐ och bild‐överföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar innan sammanträdet anmäla 
detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
12 §  
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering av 
sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats.  
 
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas 
ska införas i ortstidningen/ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock 
ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i 
ortstidningen/ortstidningarna samt webbplats.  
 
13 § Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde  
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta samman‐ 
trädesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  
 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt  
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.  
 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  
 
Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. 
I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och  
 
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det 
fortsatta sammanträdet.  
 
14 § Ärenden och handlingar till sammanträdena  
Ordföranden bestämmer efter samråd med presidiet när fullmäktige skall behandla ett 
ärende, om inte annat följer av lag.  
 
15 §  
Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i kungörelsen ska, företrädesvis digitalt, tillställas varje ledamot och 
ersättare en vecka före sammanträdet.  
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Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet. Handlingar i varje ärende bör finnas 
tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.  
 
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilken de avses bli ställda. 
 
16 § Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap 12‐17 §§ KL) 
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunledningsförvaltningen. Registrator 
eller sekreterare låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 
 
17 §  
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer från en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  
 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om denne avbryter sin tjänstgöring. 
 
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat 
hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.  

 
18 §  
Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 
tjänstgöring.  
 
19 §  
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänst‐göra 
under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för  
det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 
 
20 § Upprop  
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet. I början av varje sammanträde förrättas upprop 
enligt uppropslistan.  
 
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde 
och när ordföranden anser att det behövs. 
 
21 § Protokolljusterare (5 kap 61 § KL) 
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet.  
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Sedan upprop har förrättats enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall 
biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 
 
22 § Turordning för handläggning av ärenden 
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.  
 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.  
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som inte 
finns med kungörelsen.  
 
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 
för att återuppta det senare under sammanträdet. 
 
23 § Yttrande vid sammanträdena (4 kap 18 § första stycket och 19 §, 5 
kap. 21, 22, 31, 53 och 56 §§ KL) 
     
Rätt att delta i överläggningar har 

 ordföranden och vice ordförandena i nämnd eller gemensam nämnd vid behandling av 
ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs 

 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning när fullmäktige 
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.  

 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning som hålls med anledning av 
svaret.  

 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, när 
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

 
24 §  
Revisorerna ska ges tillfälle att delta överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen 
 
Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 
revisorernas granskning eller egen förvaltning.  
 
25 §  
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs, 
kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningar, 
revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 
Detsamma gäller utomstående sakkunniga.  
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar 
på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.  
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26 §  
Kommunchefen eller motsvarande befattning får delta i överläggningen i alla ärenden.  
 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena. 
 
27 § Talarordning och ordningen vid sammanträdena  

 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordningen i 
vilken ledamot anmält sig och blivit uppropad.  

 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg 
på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget 
framställs.  

 Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse från 
ordföranden rättar sig får ordföranden ta ifrån ledamoten ordet. I övrigt får ingen 
avbryta en talare under dennes anförande.  

 Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 
tillsägelse.  

 Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
han upplösa sammanträdet. 

 
28 § Yrkanden  
När fullmäktige har förklarat överläggning i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom 
de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats rätt.  
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något  
yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.  
 
Om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt. 
 
29 § Deltagande i beslut (4 kap. 20 § första stycket KL) 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, 
innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. 
 
30 § Omröstningar (4 kap. 20 § andra stycket, 5 kap. 42‐44 och 46 §§, samt 2 § lag 
(1992:339) om proportionellt valsätt) 
 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att 
justera protokollet.  

 Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop 
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 Uppropet sker enligt uppropslistan  

 Ordföranden avger alltid sin röst sist 

 Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag 

 Därefter får inte någon ledamot avge sin röst.  

 Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter 
klubbslaget. 

 Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

 
31 § Val eller anställning av personal (KL Kap 5 § 42) 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så många namn  
som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 
 
En valsedel är ogiltig; 
 
1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar,  
2. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som skall 

väljas  
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  
 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. 
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.  
 
Handläggning av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor   
 
31 § Motioner (5 kap. 23 § 2 p KL) 
En motion 

 ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. 

 bör inte ta upp ämnen av olika slag men kan innehålla till ämnet hörande delfrågor 

 väcks genom att den ges in till kommunledningsförvaltningen senast 13 dagar innan 
fullmäktiges sammanträde, eller vid ett sammanträde med fullmäktige  
 

En ersättare får lämna in en motion under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid sammanträdet.  
 
Kommunstyrelsen ska vid sista mötet före sommaren och sista mötet före årsskiftet 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
 
32 § Medborgarförslag  
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).  
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom kommunal 
kompetens och om det väcker ett nytt ärende. 
 
Ett medborgarförslag  
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 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.  

 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer. 

 bör inte ta upp ämnen av olika slag  

 väcks genom att det lämnas in till kommunledningsförvaltningen, eller vid ett 
sammanträde med fullmäktige 

 ska beredas av Kommunfullmäktige vid det sammanträde som följer närmast efter det 
att medborgarförslaget lämnats in 

 den som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att föredra sitt ärende yttra sig i 
fullmäktige när förslaget behandlas.  

 medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att förslaget väcktes.  

 när ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas.  

 kommunstyrelsen ska vid sista mötet före sommaren och sista mötet före årsskiftet 
redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.  

 
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i 
ärenden som väckts genom medborgarförslag. Förslagsställaren ska i så fall underrättas 
om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige 
överlåtit ärendet till en nämnd gäller följande bestämmelser: 
 

 styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats 
med anledning av medborgarförslaget 

 styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte 
avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Redovisningen ska 
göras på fullmäktiges sista möte före sommaren och sista mötet före årsskiftet. 

 
33 § Företagens initiativrätt (3 kap 17 § samt 5 kap 23 § 6p KL) 
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ i kommunallagen får väcka 
ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 
fullmäktige får ta ställning till. 
 
34 § Interpellationer (5 kap. 49‐53 §§ KL) 
En interpellation får ställas av ledamot och riktas till ordförande i en nämnd/styrelse eller 
fullmäktigeberedning. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med 
motivering. En interpellation bör ställas endast i angelägenhet av större intresse för 
kommunen. Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får 
ställas. 

 
En interpellation 

 ska vara skriftlig, företrädesvis digital, med identifierbar avsändare.  

 ska ges in till förvaltningen 7 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser 
att ställa den.  
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 en ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  

 en interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter 
det då interpellationen ställdes.  

 ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.  

 Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag, då svaret skall lämnas.  

 
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 
§§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till 
en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.  
 
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller 
inte. 
 
35 § Frågor (5 kap. 54‐56 §§ KL) 
En fråga  

 Ska vara skriftlig, företrädesvis digital, med identifierbar avsändare. 

 Ska ges in till kommunledningsförvaltningen senast 2 dagar före det sammanträde vid 
vilket ledamoten avser att ställa den. 

 
Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på fråga behöver dock inte 
vara skriftligt. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
 
36 § Allmänhetens frågestund 

 Frågan ska vara korta och dagsaktuella.  

 Frågan ska lämnas skriftligt till presidiet 15 minuter före mötet 

 Presidiet avgör om frågorna faller inom ramen för den kommunala kompetensen. 

 Fråga ska kunna ställas till enskilda namngivna ledamöter, till parti eller till 
majoritetspartier och/eller oppositionsparti/partierna 

 Frågan kan besvaras av namngiven ledamot eller företrädare för ett parti. 
 

37 § Ärenden/frågor från beredningarna 
Beredningarna har rätt att väcka frågor i fullmäktige. 
 
Beredningarnas förslag i olika ärenden ska alltid beredas av den nämnd vars 
verksamhetsområde ärendet berör. Styrelsen ska alltid yttra sig i ärenden som avgörs av 
fullmäktige. 
 
38 § Beredning av ärenden (5 kap 26‐34 §§ KL) 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
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ska behandla ska beredas. 
Fullmäktige kan remittera ärenden direkt till berörd/berörda nämnd/nämnder. 
     
§ 39 Återredovisning från nämnderna (3 kap 15 § KL) 
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av 
uppdrag som fullmäktige lämnat. 
     
§ 40 Prövning ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 25 a och 31 § KL) 
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.  

 
41 § Valberedning  
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en  
Valberedning för den löpande mandatperioden.  
 

 Valberedningen ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare som fullmäktige beslutar 

 Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.  

 Valberedningen ska lägga fram förslag i valärenden som fullmäktige ska behandla, med 
undantag av valet av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 
ordförandeval.  

 Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett val utan föregående beredning.  

 Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  
 
43 § Justering av protokoll (5 kap. 61 och 62 §§ KL) 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  
 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar 
varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingar som 
ordföranden har lett.  
 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 
 
44 § Reservation (4 kap. 22 § KL) 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera  
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.  
 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under 
den sammanträdesdag beslutet fattades. 
 
45 § Expediering av publicering 
Utdrag ur protokollet ska på lämpligt sätt tillställas de nämnder, andra organ och personer 
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som berörs av besluten i protokollet.  
 
 
Styrelsen och kommunens revisorer ska alltid tillställas hela protokollet.  
 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de 
andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.  
 
§ 46  
Protokollet ska utöver de i 5 kapitlet 62 § Kommunallagen uppställda kraven på 
tillkännagivande, även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats. 
 
Arbetsordningen är antagen av Kommunfullmäktige 2002‐11‐17 § 10, att gälla från och 
med 2003‐01‐01,  
 
Reviderad av Kommunfullmäktige 2003‐09‐11 § 126 (Dnr KS/2006‐0321) att gälla från och 
med 2007‐01‐01.  
 
Reviderad av Kommunfullmäktige den 26 april 2012 § 64 att gälla från och med den 1 maj 
2012 (dnr KS/2011‐0184). 
 
Reviderad av Kommunfullmäktige 2016‐12‐15 § 141 att gälla från och med 2017‐01‐01            
(dnr KS/ 2016‐0563) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



Kallelse/föredragningslista  22 (28) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-03-28 

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/2018-0070 

KF § 18 Redovisning av lokalt partistöd 2017 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna redovisningen enligt beskrivit i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket 
kommunallagen (KL). Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. 
Redovisningen med granskningsrapport ska vara Strömstads kommun tillhanda 
senast 30 juni året efter det år som redovisningen avser. Har redovisning och 
granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket KL inte lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Samtliga partier i kommunfullmäktige har redovisats användandet av sitt partistöd 
och skickat in sina granskningsrapporter. 
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 KS/2018-0070 

KS § 40 Redovisning av lokalt partistöd 2017 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket 
kommunallagen (KL). Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. 
Redovisningen med granskningsrapport ska vara Strömstads kommun tillhanda 
senast 30 juni året efter det år som redovisningen avser. Har redovisning och 
granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket KL inte lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Samtliga partier i kommunfullmäktige har redovisats användandet av sitt partistöd 
och skickat in sina granskningsrapporter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-06 av Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-13 § 83 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna redovisningen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2019-03-06 Dnr: KS/2018-0070
KS - Ekonomiavdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Redovisning av lokalt partistöd 2017

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att godkjänna redovisningen enligt beskrivit i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket KL. 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Redovisningen med 
granskningsrapport ska vara Strömstads kommun tillhanda senast 30 juni året 
efter det år som redovisningen avser. Har redovisning och granskningsrapport 
enligt 2 kap 11 § andra stycket KL inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Samtliga partier i kommunfullmäktige har redovisats användandet av sitt partistöd 
och skickat in sina granskningsrapporter. 

Belopp Utbetalt Redovisat Granskat
Moderaterna 41 521,00 X X X
Liberalerna 57 851,00 X X X
Centerpartiet 82 347,00 X X X
Socialdemokraterna 90 512,00 X X X
Vänsterpartiet 25 190,00 X X X
Miljöpartiet 41 521,00 X X X
Sverigedemokraterna 33 356,00 X X X
Kristdemokraterna 17 025,00 X X X

389 323,00

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

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 55
mats.brocker@stromstad.se

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2019-03-06 Dnr: KS/2018-0070
KS - Ekonomiavdelning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarium
Carsten Sörlie
Ewa Löfgren
Gruppledare i samtliga partier



Kallelse/föredragningslista  23 (28) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-03-28 

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/2019-0199 

KF § 19 Utbetalning partistöd 2019 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av partistöd utbetalat 2017 har inkommit från samtliga åtta partier, 
fem av dessa inkom före 2018-06-30. Samtliga partier har bifogat 
granskningsrapport. 

Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut KF 2014-11-27 
§20. Partistödet 2019 grundas på prisbasbeloppet 2018 45 500kr. Stödet betalas
enligt följande:

Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp 

Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp 

Utbildningsstöd med 900 kr/mandat 

Beräkning av partistöd 2019 

Mandat Grund Partistöd Utbildning Totalt
S 11 9 100 82 082 9 900 101 082
C 4 9 100 29 848 3 600 42 548
L 4 9 100 29 848 3 600 42 548
M 6 9 100 44 772 5 400 59 272
MP 2 9 100 14 924 1 800 25 824
SD 6 9 100 44 772 5 400 59 272
V 2 9 100 14 924 1 800 25 824
KD 3 9 100 22 386 2 700 34 186
FI 1 9 100 7 462 900 17 462
Summa 39 81 900 291 018 35 100 408 018

ulhaug01
Textruta
ärende19



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (44) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2019-03-13  
   
    
 

    

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/2019-0199 

KS § 41 Utbetalning partistöd 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av partistöd utbetalat 2017 har inkommit från samtliga åtta partier, 
fem av dessa inkom före 2018-06-30. Samtliga partier har bifogat 
granskningsrapport. 

Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut KF 2014-11-27 
§20. Partistödet 2019 grundas på prisbasbeloppet 2018 45 500 kr. Stödet betalas 
enligt följande: 

Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp. 

Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp. 

Utbildningsstöd med 900 kr/mandat. 

Beräkning av partistöd 2019 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-06 av Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-13 § 84 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler. 

Beslutet skickas till 
Diariet 

Mandat Grund Partistöd Utbildning Totalt
S 11 9 100 82 082 9 900 101 082
C 4 9 100 29 848 3 600 42 548
L 4 9 100 29 848 3 600 42 548
M 6 9 100 44 772 5 400 59 272
MP 2 9 100 14 924 1 800 25 824
SD 6 9 100 44 772 5 400 59 272
V 2 9 100 14 924 1 800 25 824
KD 3 9 100 22 386 2 700 34 186
FI 1 9 100 7 462 900 17 462
Summa 39 81 900 291 018 35 100 408 018



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2019-03-13 Dnr: KS/2019-0199
KS - Ekonomiavdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Utbetalning partistöd 2019

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av partistöd utbetalat 2017 har inkommit från samtliga åtta partier, 
fem av dessa inkom före 2018-06-30. Samtliga partier har bifogat 
granskningsrapport.

Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut KF  2014-11-27 
§20. Partistödet 2019 grundas på prisbasbeloppet 2018 45 500kr. Stödet betalas 
enligt följande:

- Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp

- Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp

- Utbildningsstöd med 900 kr/mandat 

Beräkning av partistöd 2019

Mandat Grund Partistöd Utbildning Totalt
S 11 9 100 82 082 9 900 101 082
C 4 9 100 29 848 3 600 42 548
L 4 9 100 29 848 3 600 42 548
M 6 9 100 44 772 5 400 59 272
MP 2 9 100 14 924 1 800 25 824
SD 6 9 100 44 772 5 400 59 272
V 2 9 100 14 924 1 800 25 824
KD 3 9 100 22 386 2 700 34 186
FI 1 9 100 7 462 900 17 462
Summa 39 81 900 291 018 35 100 408 018

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2019-03-13 Dnr: KS/2019-0199
KS - Ekonomiavdelning

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
Kommunstyrelsens diarium
Carsten Sörlie
Diana Johansson
Ewa Löfgren
Gruppledare i samtliga partier



Kallelse/föredragningslista  24 (28) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-03-28 

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/2019-0073 

KF § 20 Krisledningsplan för extraordinära händelser 
2019-2022 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att anta Krisledningsplan för extraordinära händelser 2019-2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan Sveriges 
kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (SKL 
18/03101 MSB 2018-09779), ska alla kommuner, med beaktande av risk- och 
sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska 
hantera extraordinära händelser. Planen ska innehålla: 

Hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser. 

Hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i 
syfte att uppnå inriktning och samordning. 

Vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som 
disponeras vid extraordinära händelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-01-24 av säkerhetssamordnaren 
Krisledningsplan för extraordinära händelser 2019-2002 
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 KS/2019-0073 

KS § 42 Krisledningsplan för extraordinära händelser 
2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att anta Krisledningsplan för extraordinära händelser 2019-2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan Sveriges 
kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (SKL 
18/03101 MSB 2018-09779), ska alla kommuner, med beaktande av risk- och 
sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska 
hantera extraordinära händelser. Planen ska innehålla: 

Hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser. 

Hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i 
syfte att uppnå inriktning och samordning. 

Vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som 
disponeras vid extraordinära händelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-01-24 av säkerhetssamordnaren 
Krisledningsplan för extraordinära händelser 2019-2002 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-27 § 56 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att anta Krisledningsplan för extraordinära händelser 2019-2022. 

Beslutet skickas till 
Diariet 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2019-01-24 Dnr: KS/2019-0073
KS – Utvecklingsavdelningen - Krisberedskap
Peter Birgersson Dafteryd, 193 69 

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Krisledningsplan för extraordinära händelser 2019-2022

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att anta Krisledningsplan för extraordinära händelser 2019-2022

Sammanfattning av ärendet

Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan Sveriges 
kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (SKL 
18/03101 MSB 2018-09779), ska alla kommuner, med beaktande av risk- och 
sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska 
hantera extraordinära händelser. Planen ska innehålla: 

- Hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser. 

- Hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och 
ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning. 

- Vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och 
ledning som disponeras vid extraordinära händelser.

Beslutsunderlag
Krisledningsplan för extraordinära händelser 2019-2002

Peter Birgersson Dafteryd
 
193 69 
peter.dafteryd@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommundirektören, samtliga förvaltningschefer 
Utvecklingsavdelningen - Krisberedskap

Kommunstyrelsen



Krisledningsplan -  för extraordinära 
händelser

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap och kommunöverenskommelsen 
om krisberedskap. 

Dnr KS/2019-XXXX
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx

Kommunledningskontoret
Säkerhet och krisberedskap

2019-2022
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Bakgrund
Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan Sveriges kommuner och 
Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (SKL 18/03101 MSB 2018-
09779), ska alla kommuner, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny 
mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. 

Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. Planen ska 
innehålla: 

 Hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser

 Hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och 
ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning. 

  Vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning 
som disponeras vid extraordinära händelser.

Relevant lagstiftning
 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) - Förkortningen 
LEH används vidare löpande i detta dokument.

 Kommunallag (1991:900)

 Lagen om skydd mot olyckor 
(2003:778)

 Arbetsmiljölag (1977:1160)

 Sevesolagstiftningen

 Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763)

 Socialtjänstlag (2001:453)

 Livsmedelslag (2006:804) 

 Smittskyddslag (2004:168)

 Plan- och bygglagen

 Författningar, föreskrifter och 
allmänna råd knutna till 
ovanstående lagstiftning



Plan för extraordinära händelser är Strömstads kommuns verktyg för att hantera 
extraordinära händelser samt en övergång till höjd beredskap.

Med en extraordinär händelse menas i denna plan en sådan händelse som faller under 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. En sådan händelse definieras enligt lagen som:

en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning 
eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun 
eller ett landsting.

1. PRIORITERINGAR OCH BESLUT UNDER EN 
EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

Under en extra ordinär händelse är krisledningens prioriterade 
uppgifter att säkerställa:

 Samverkan och samordning

 Informations- och kommunikationsbehovet

 Kommunens åtagande enligt kommunallagen och enligt kriterierna och 
prioritetsordningen skydd för:

1. Liv

2. Hälsa

3. Miljö

4. Förtroendekapital

5. Ekonomiska 
förluster

Under höjd beredskap, när Beredskapslarm utfärdas blir 
Kommunstyrelsen högsta civila beslutsorgan på lokalnivå. 

Det civila försvaret ska:
 Värna civilbefolkningen
 Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår 

omvärld.

 



KRISLEDNINGSNÄMND
Kan överta andra 

nämnders 
beslutanderätt i frågor 

som rör den 
extraordinära händelsen 

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Fastställer ledningsplan 

och reglemente samt 
väljer ledamöter i 

Krisledningsnämnden

2. ORGANISATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE OCH 
HÖJD BEREDSKAP

Målsättningen är att den kommunala verksamheten ska bedrivas i väsentligen samma 
omfattning och former som under normala förhållanden. En anpassning till läget ska 
ske fortlöpande.

Övergripande krishanteringsorganisation

Beslutanderätten i kommunen tillkommer 
Kommunfullmäktige enligt regeringsformen och 
Kommunallagen. Det ordinarie regelsystemet för 
beslutsfattande bör även under extraordinär händelse, 
beredskap och krig bevaras så långt som möjligt. Dock 
måste beslut fattas, med kort varsel och under enklare 
former. 

Krisledningsnämnden (KLN) får fatta beslut om att 
överta hela eller delar av verksamhetsområden från 
övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning. Till KLN kopplas en 
Krisledningsstab under ledning av kommunchef. Staben 
fungerar som KLN:s beredningsgrupp.

I Strömstads kommuns fall så innebär KLN:s beslut om 
övertagande att kommunens går in i Röd Stab. De olika 
stabsfunktionerna beskrivs närmare under punkten 2.2 
– Kommunens beredskapsnivåer.

KRISLEDNINGSSTAB 
Beredningsgrupp till 
Krisledningsnämnd

Krisledningsstab 
ORGANISATION Dokumentation

Interna 
Stödfunktioner

Övriga och externa 
stödfunktioner
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2.1 Krisledningsnämnden (KLN) och dess arbetsuppgifter
Beslut om att Krisledningsnämnden (KLN) träder i funktion fattas enligt Lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH) av Krisledningsnämnden. Nämnden skall ha omedelbar 
förmåga att leda och samordna den kommunala verksamheten. 

 Inkallning kan ske via mejl, sms eller via telefon via i första hand via 
kommunens krisberedskapssamordnare och i andra hand via Räddningschef i 
beredskap.

 KLN skall kunna organiseras inom en timma och tjänstgöra dygnet runt.

§ Krisledningsnämndens ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter 
snarast anmälas till nämnden. Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder 
vice ordföranden i dennes ställe.

§ Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller landstinget i den 
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 
omfattning. 

 § Beslut som rör bistånd mellan olika kommuner och/eller landsting skall alltid 
fattas av Krisledningsnämnden eller av den funktion krisledningsnämnden utsett. 
Detta gäller även stöd till enskilda.

Krisledningsnämndens inkallelse kan initieras av:

 Samtliga ledamöter eller ersättare 
i Krisledningsnämnden

 Kommundirektör

 Krisberedskapssamordnare

 Räddningschef eller 
Räddningschef i beredskap

 Kommunikationschef eller

 Dessa funktioners ersättare. 

 § När förhållandena medger det, skall krisledningsnämnden besluta att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till 
ordinarie nämnd.

Alla ledamöter har fortsättningsvis rätt att få insyn i, och följa krisledningsstabens 
arbete. Krisledningsnämndens ordförande ska fortlöpande få information, samt 
omedelbart informeras vid en förändring i läget. 



GRÖN STAB

2.2 Kommunens beredskapsnivåer
Vid förvarning om en hotande händelse kan kommunens beredskap höjas i tre olika 
beredskapsnivåer eller stabsnivåer. Att aktivera stab kan initieras av samtliga 
stabsfunktioner.

2.2.1 Grön stab

Grön stab är den lägsta nivån av Strömstads kommuns beredskapsnivåer. 

Kriterier för en händelse som föranleder Grön stab

Händelsen kan hanteras inom ordinarie 
verksamhetsformer men innebär behov av exempelvis:

övergripande beslut av operativ eller 
ekonomisk karaktär

 utökad samverkan eller samordning 

 en större informations/kommunikationsinsats.

De funktioner som ingår i Grön stab är:

 Kommundirektör

 Krisberedskapssamordnare

 Kommunikationsfunktion 

 Förvaltningschef

 Verksamhetschef eller 

 Den dessa utser

 Kommunstyrelsens ordförande 
eller den denna utser

Dessa funktioner ansvarar för att:

 Sammanställa gemensam lägesbild

 Utröna samt ta beslut kring eventuella informations- och kommunikationsbehov

 Genomföra en enklare omfallsplanering och fatta beslut om eventuella åtgärder.

 Informera Kommundirektör samt Kommunstyrelsens ordförande

Inom Grön stab fortgår ordinarie verksamhet som vanligt. Information och 
kommunikation sker enligt ordinarie rutiner och via ordinarie kanaler.



GUL STAB

RÖD STAB

2.2.2 Gul stab

Gul stab är den mellersta och näst högsta nivån av Strömstads kommuns 
beredskapsnivåer. 

En händelse som föranleder Gul stab kräver:

utökade verksamhetsformer

övergripande beslut av operativ eller 
ekonomisk karaktär

utökad samverkan och samordning 

 en större informations/kommunikationsinsats. 

Händelsen har påverkan på en eller flera av dessa kriterier:

 Liv och hälsa

 Miljö

 Kommunens förtroende

 Större ekonomiska intressen

Funktioner som ingår i Gul stab följer organisationen beskriven i punkt 2.3. 
Funktionerna inom Gul stab ansvarar, i enlighet med krisledningens prioriterade 
uppgifter under en extra ordinär händelse, för att säkerställa:

 Samverkan och samordning

 Informations- och kommunikationsbehovet

 Kommunens åtagande enligt kommunallagen

2.2.3 Röd stab

Röd stab är den högsta nivån av Strömstads kommuns beredskapsnivåer och 
innebär att de funktioner som ingår i Röd stab i ett första läge sammankallas 
för en gemensam lägesbild.

Kriterier som medför att kommunen går in i Röd stab:

 Krisledningsnämnden beslutar om att 
Krisledningsnämnden träder i funktion.

 För övrigt följer organisationen Gul stab
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§ När förhållandena medger det, skall krisledningsnämnden besluta att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till 
ordinarie nämnd. 

Detta innebär att beredskapsnivån sänks från Röd till Gul eller Grön stab.

2.3 Krisledningsstaben

2.3.1 Stabens organisation 

 Denna organisationsskiss gäller när Strömstads kommun befinner sig i Gul stab. 

 Stabsorganisationen ser likadan ut under Röd stab men utgör då 
beredningsgrupp till Krisledningsnämnden.

Stabens uppgift är att stödja Kommundirektören och bereda ärenden till denne samt till 
Krisledningsnämnden. Krisberedskapssamordnaren är Stabschef om inte 
Kommundirektören beslutar annat. 
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2.3.2 Stabens arbetsuppgifter

Målsättningen skall vara att de ordinarie arbetsformerna under en extra ordinär händelse 
ändras så lite som möjligt. Erfarenheter från bland annat kommunala ledningsövningar, 
visar att det sällan är motiverat att hela krisledningsorganisationen är samlad samtidigt.

Förvaltningschef/Verksamhetschef och VD för kommunala bolag ansvarar därför även 
under en extra ordinär händelse för sin egen förvaltning och dess dagliga, arbete så långt 
det är möjligt. 

I flertalet situationer kan dessa även utse en ställföreträdare med uppgiften att vara 
rapportör mellan staben och ordinarie förvaltningschef eller VD. Notera att denna 
ersättare bör ha mandat att fatta beslut i linje med ordinarie förvaltningschefs 
befogenheter.

Förvaltningschefen eller dennes ersättare förväntas dock kunna delta i gemensamma 
stabsmöten vid behov, samt vara tillgängliga via telefon dygnet runt under pågående stab.

2.3.3 Stabens arbete under pågående extraordinär händelse

1. Beslut om inlarmning av hela eller delar av kommunens krisledningsorganisation. 
Krisledningsnämndens ordförande kallas per automatik och beslutar om 
Krisledningsnämnden ska sammankallas. Krisledningsnämnden beslutar om det är 
en extraordinär händelse samt om den ska träda i funktion.



2. Samling för stabsorientering - Krisberedskapssamordnaren leder stabsorientering 
eller uppdrar åt annan i ledningsgruppen att leda den. Stabsorientering omfattar 
i mån av behov punkterna i bilaga 2.

INFÖR STABSORIENTERING 

Samtliga funktioner utrustar sig med egen dator och mobiltelefon. 

 Tala in ett svarsmeddelande med hänvisning till kommunens webb.

 Koppla bort din MEX-funktion genom att knappa in * 126 * 0 #

 Kontrollera genom att knappa in * 126  #
 Koppla tillbaka genom att knappa in  * 126 * 1 #

 Anteckna mobilnumret till mobiltelefonen väl synligt på ett samlat 
dokument på ledningsplatsen.

 Lägg in ett auto-svar på din E-post.

Inledningsvis ska stabsorienteringarna hållas tätt. Ex:

 Första stabsorientering – Omedelbart då alla är samlade

 Andra stabsorientering – Efter ca 60 min – Samtliga funktioner rapporterar hur 
man planerar att genomföra sina uppgifter under de närmaste timmarna. 
Planeringen ska inledningsvis baseras på ett förlopp om 48 timmar, om förloppet 
inte uppenbart förväntas bli kortare eller längre.

 Därefter med det mellanrum Stabschef beslutar efter hörande av 
kommundirektör och ordförande i Krisledningsnämnden.



2.4 Stabschef - Beslutsfattare
 Krisberedskapssamordnare

 Den Kommundirektören utser

Uppgifter

 Genomföra stabsorientering

 Peka på en riktning

 Lämna förslag till kommundirektören för 
beslut

2.4.1 Stabsekreterare

För att dokumentera stabens arbete och föra protokoll vid stabsorienteringar skall en 
stabsekreterare utses. Denna funktion kan vara vem som helst som har vana att 
dokumentera och föra protokoll. 

2.4.2 Dokumentation - Dagbok 

Det åligger stabschef att ålägga samtliga stabsfunktioner dokumentationskrav inom sitt 
eget ansvarsområde. Därutöver skall en funktion för dokumentation av stabens arbete 
och beslut utses.  Dokumentationen kan föras genom att upprätta dagbok. 

 Ansvarig för dokumentation skall fysiskt sitta med när staben är aktiv och skall 
dessutom kunna infinna sig närhelst staben bedömer ett behov. Det behövs 
därför minst två personer som samtidigt ansvarar för funktionen. 

 5 skift är rekommenderat för funktionen. Vid skifte av dagboksförare skall ny sida 
påbörjas.

Notering: Här behövs mycket folk som kan hjälpas åt. I det fall kommunens egna 
bemanningsresurser inte är tillräckliga, kan resurser ur Frivilliga resursgruppen 
(FRG) anlitas genom Räddningschef i beredskap.

Var extra noga med att dokumentera:

 Om stöd lämnas till eller begärs av annan kommun eller myndighet

 Om stöd lämnas till enskilda (privatpersoner och organisationer)

 Övriga händelser av vikt

 Beslut och uppföljning av beslut samt vem som fattat beslutet

 Inkommande information och uppgifter om vem som lämnat informationen

 Dagboken kan kompletteras med kartor, skisser och bilder

Stabsorie
nterin

g 
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Exempel DAGBOK (kopiera och klistra in i nytt dok, ligger även som bilaga 3)
Filen finns även som färdigutskrivna blad i Krispärmen
HÄNDELSEN: Brand i gamla smedjan 

DATUM: OLYCKSPLATS: DAGBOKEN FÖRD AV:

2018-05-17 Fastighet 113:11
Kosterplatsen 14 Kommunsekreterare Ulrika Haugland

STABSPLATS: KS

Tid: MOTTAGEN INFORMATION VIDTAGNA ÅTGÄRDER OCH BESLUT BESLUT AV:

18:00
Räddningstjänsten meddelar att 
branden riskerar att sprida sig till 
intilliggande äldreboende.

Boende skall omedelbart evakueras. 
Kontakter ska tas med kommunens 
övriga boenden och sjukhusen.

Stabschef



CHEF FÖR 
KOMMUNIKATIONS-

FUNKTIONEN

Kommunikatörer

Webb/Intranät

Kommuncenter

2.5 Kommunikationsfunktionen
Under stabsorganisation är kommunikationsfunktionen Krisledningsnämndens fönster 
mot yttervärlden genom kunskapsöverföring och kommunikation med allmänhet och 
berörda aktörer. 

Kommunikationsfunktionens främsta uppgifter är att:

 Informera internt och därefter externt 
 I samarbete med krisberedskapssamordnare säkerställa den inkommande 

informationens tillförlitlighet 
 Analysera och sammanställa inkommande information till Krisledningen. 

Det är också kommunikationsfunktionens ansvar att bedöma tidpunkt och tillfällen när 
informationen ska förmedlas. 

Allmänna informationsuppdateringar görs på stabens gemensamma lägesgenomgångar. 

Kommunikationschef Ers. Kommunikatör 
Övergripande stödfunktion - 
Krisberedskapssamordnare

Kommunikatör samt Krisberedskapssamordnare samt av 
kommunchef utsedda talespersoner

Kommunens webbmaster samt 2-3 ytterligare utsedda

Personal kommuncenter
Vid förstärkningsbehov: Personal från Ekonomi och 
personalenheten.  
Vid ytterligare förstärkningsbehov: Frivilliga resursgruppen



2.6 Funktion - Analys, Omfall och samverkan
Denna information finns som färdigutskrivna blad i Krispärmen 

Särskilt ansvarig – Kriskberedskapssamordnare, räddningstjänstpersonal samt 
kommunikationsfunktion

Inledande arbetsuppgifter
Samla in och sammanställ externa och interna förutsättning och förhållanden

 Hotbild/Riskbild

 Vad händer i omvärlden som kan beröra oss?

 (väder, framkomlighet, resurser m.m.).

 Gör en enkel och överskådlig projektplan (tidslinje) i samråd med stabschef med 
händelser och tidpunkter

 Gör en enkel Omfallsplanering på omedelbar (närmaste timman) kort (närmaste 
6 timmarna) och medellång (närmaste 48 timmarna) sikt, innehållande en 
probleminventering med påverkansfaktorer så som väderomslag m.m. samt en 
konsekvensbedömning. 

 Formulera förslag till prioriteringar av åtgärder och resurser samt förslag till beslut 
åt stabschefen, som du presenterar vid nästa stabsorientering

 Förslag till åtgärder av akut karaktär meddelas Stabschef så snart som möjligt.
  Slå omedelbart larm till aktuell befattningshavare om du upptäcker att projektplanen 

inte håller eller om du bedömer att fattade beslut får oväntade konsekvenser.

 Inventera aktuella samverkansbehov och partners. Sådana partners kan vara:

 Räddningstjänst

 Länsstyrelsen/MSB

 Sjukvård

 Polis

  Trafikverket

 SMHI

 Kustbevakningen

 Tull

 Försvarsmakten

 Andra kommuner

 Upprätta samband och meddela att den kommunala krisledningen har trätt i funktion. 

 Behöver du lämna krisledningen för samverkan – Meddela alltid Stabschef alt. 
Stabstöd vart du är på väg, vilket nummer du kan nås på och när du beräknas vara 
tillbaka.

 Försök alltid delta i stabsorienteringar på plats eller via telefon.

 Sammanställ lägesbild och publicera denna i WIS.



2.7 Stödfunktioner - Personal och bemanning
Denna information finns som färdigutskrivna blad i Krispärmen 

Särskilt ansvarig tjänsteman - Personalchef och Utvecklingschef

Notera att beslut om extra och externa personella resurser sker i samverkan med 
Stabschef och noga skall dokumenteras. 

Bemanningen skall inledningsvis planeras:

 I tre skift för samtliga funktioner

 I fem skift för Funktion dokumentation och stabsekreterare

 För de närmsta 48 timmarna

Inledande arbetsuppgifter
 Utse stabsekreterare och Funktion dokumentation

 Gör ett preliminärt schema med plan för avlösning. Kommunens 
krishanteringsorganisation ska i första hand bemannas med egen personal, i 
andra hand med annan kommunal- eller myndighetspersonal och därefter med 
frivillig personal.

 Meddela stabschefen omedelbart om du ser ett 
behov av ytterligare eller externa resurser.

 Vid behov av begäran av hjälp, inventera vilken 
typ av hjälp som begärs.

 Inhämta information för hur externa 
stödfunktioner:

 Planerar för sina egna resurser

 Vilken personal de kan ställa upp med?

 Under vilken tid och till vilka uppgifter?

 Används frivillig personal i arbetet så ska en ansvarig i samverkan med 
räddningstjänsten som ser till att anställningar görs och tidkort skrivs

Under det pågående stabsarbetet ska ett dokument som på ett 
överskådligt sätt presenterar:

 Vilka verksamheter, organisationer och personer som är involverade

 Deras ansvarsuppgifter och kontaktuppgifter

 Vad dom gör och var de befinner sig just nu



Avgående

Pågående

2.7 1 Vid avlösning/skiftbyte ansvarar avgående personal själv för att:
Denna information finns som färdigutskrivna blad i Krispärmen 

 Lämna ifrån sig upprättad dokumentation till funktionen personal och 
bemanning

 Att uppdatera lägeskartor, tablåer och dagbok är aktuella

 Att pågående personal orienteras om läget just nu, pågående arbete och om 
inriktningen av verksamheten på kort samt längre sikt

 Att pågående personal får detaljerad information om fattade beslut och order 
inom sitt ansvarsområde

 Att med pågående personal gå igenom väsentliga delar av 
lägeskartor, tablåer, pärmar och dagbok 

 Gå igenom ärenden under handläggning och ärenden som 
skall bevakas överlämnas enligt kontrollista.

Det är ofta lämpligt att genomföra en stabsorientering i samband 
med avlösning. Då får pågående skift en allmän orientering 
om läget i stort och inriktning av arbetet. Därefter bör 
enhetsvis avlösning/överlämning ske.

Avgående personal ansvarar för tjänsten tills avlösning 
genomförts. Genomförd avlösning skall rapporteras till 
stabschefen. 

Stabschefen anger när avgående skift får lämna ledningsplatsen.



2.7.2 Vakthavande tjänsteman (VT)
Denna information finns som färdigutskrivna blad i Krispärmen 

När Stabschef ser att arbetsbelastningen för hela eller delar av staben är:

 av den grad att det inte finns behov av att dessa finns på plats, alternativt

 är upptagna av gemensamt arbete, så som vid gemensamma stabsorienteringar

kan Stabschef utse en så kallad Vakthavande tjänsteman (VT). Överlämning till VT-
organisation skall föregås av en stabsorientering där pågående ärenden under 
handläggning i största möjligaste mån avslutas.

VT bör utses ur staben och skall:

 vara omedelbart anträffbar

 vara väl insatt i läget

 ha tillgång till arbetsunderlag och erforderliga sambandshandlingar

 ge order och vidta åtgärder av rutinkaraktär inom ramen för kommunchefens 
beslut

 snarast överlämna ärenden till staben som kräver snabb handläggning och 
som VT inte själv kan eller har befogenhet att handlägga 

 samla ärenden som inte kräver omedelbara åtgärder och lämna dem till 
berörda när dess återkommer

 övervaka att lägeskartor, dagbok och tablåer

 dokumentera vidtagna åtgärder och händelser av vikt

 känna till var kommunchefen och förvaltningscheferna uppehåller sig och hur 
man får kontakt med dessa

 ansvara för omvärldsbevakning

 låta väcka pågående VT och annan personal minst 30 minuter före byte

 överlämna till Stab eller pågående VT enligt rutiner för överlämning



Service

Logistik

Inköp

2.8 Stödfunktion - Inköp, logistik och service
Denna information finns som färdigutskrivna blad i Krispärmen 

Särskilt ansvariga tjänstemän - Ekonomichef och IT-chef 

 Planera inledningsvis för ett förlopp på 48 timmar.

Beslut som rör bistånd mellan olika kommuner 
och/eller landsting skall alltid fattas av 
Krisledningsnämnden eller av den funktion 
krisledningsnämnden utsett. Detta gäller även stöd till 
enskilda.

Inledande arbetsuppgifter
Börja med att ställa i ordning lokalerna om detta inte redan är gjort. 

Ledningscentralen skall vara utrustad med: 

 Smartboard med möjlighet till videokonferens

 Dator med internetuppkoppling och projektor

 Utrustning för att visa TV och lyssna på Radio

 Stor kommunkarta samt nålar, klisterlappar ”prickar” att fästa på kartor m.m.

 Stort blädderblock med flertalet pennor

 Minst två Whiteboards med flertalet pennor

 Pennor, anteckningsblock, hålslag, häftapparat och dylikt.

 Se till att det alltid finns tillgång till enklare mat och dryck samt kaffe och te på 
eller i nära anslutning till ledningsplatsen. 

 Ansvara vidare för post- och personaltjänst

 Samla in all information kring externa och interna förutsättning med fokus på 
materiella resursbehov. 

 Gör en inventering av vilka materiella resurser som finns och gör upp en plan för 
att komplettera brister.

 Inventera övernattningsbehov, boka lokaler för vila och ev. övernattning.

 Se till så att fordon för personer i staben finns tillgängliga att bruka.

 Utse en organisation för logistik och service till medborgare och besökare (att 
ansvara för värmestugor, ev. hotellbokningar, mat och dryck m.m.)

VAR NOGGRANN MED ER DOKUMENTATION!



SAMVERKAN

MSB

POSOM

Länsstyrelsen

2.9 Övriga och externa stödfunktioner
2.9.1 Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM)

POSOM (Psykiskt Och Socialt OMhändertagande) är ett samlingsnamn för Strömstads 
kommuns verksamhet avseende stöd till drabbade av en olycka, katastrof eller 
extraordinär händelse och träder i kraft vid just vid sådana händelser eller när det krävs 
en extra kraftsamling vad gäller stöd till enskilda.

POSOM ersätter inte ordinarie stödjande verksamheten 
eller kommunens arbetsmiljöansvar utan är ett 
komplement vid särskilda tillfällen.

Resurser inom POSOM kallas in via 
Räddningschef i beredskap. 
Samordnare är kommunens 
Krisberedskapssamordnare.

2.9.2 Frivilliga resursgruppen 
(FRG)

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie 
resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Frivilliga 
Resursgruppen kallas för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, 
administration och andra praktiska uppgifter. 

FRG består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har 
erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter 
som gruppen kan ställas inför.

 Resurser inom FRG kallas in via Räddningschef i beredskap. 

2.9.3 Externa stödfunktioner

Vi frånvaro på viktiga funktioner, eller i syfte att skapa uthållighet under en längre 
händelse, finns möjlighet att via Tjänsteman i beredskap (TiB) på länsstyrelsen begära 
understöd av personer ur stabsresurspoolen. TiB söks via SOS-alarm.
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3. LOKALER FÖR KRISLEDNING OCH KOMMUNIKATION

3.1 Ledningsplats

 Ledningsplats - Kommunstyrelsens sessionssal

3.1.1 Alternativ lokaler

 Alternativ ledningsplats - Räddningstjänstens lokaler

 Alternativ ledningsplats för Kommunstyrelsen samt beredningsgrupp vid höjd 
beredskap är utsedd, men är sekretessbelagd.

I en händelse där stadshuset och/eller kommuncenter måste stängas av för allmänhet 
kan ett tillfälligt kommuncenter upprättas i Stadsbiblioteket eller i Gymnasiets lokaler. 
Stadsbiblioteket och Gymnasiet skall även utgöra alternativ vid presskonferenser eller 
större informationsträffar. Stadshuset bör inte användas för dessa ändamål om 
kommunen befinner sig i stabsläge.

3.1.2 Reservkraft
Stadshuset är försett med reservkraft. Driftsansvarig skall kallas in i händelse av 
driftsstörningar. Skulle reservkraften vara ur funktion skall dokumentation upprättas 
manuellt och stabsorienteringar hållas med tätare intervall.

4. ÅTERGÅNG TILL NORMAL 
VERKSAMHET
Så snart den ordinarie organisationen har 
förutsättningar att hantera sin 
verksamhet skall Strömstads kommun 
återgå till normala verksamhetsformer.

Beslutet fattas av Kommundirektör, dennes 
ersättare, eller vid extraordinär händelse av 
Krisledningsnämnden. Beslutet 
kommuniceras först internt och därefter 
externt till allmänhet och media av den dessa 



utser. Dokumentation som upprättats ska samlas in och lämnas till 
krisberedskapssamordnare för utvärdering, lärande och arkivering. 
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KS/2019-0072 

KF § 21 Styrdokument Krisberedskap 2019-2022 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att anta Program för Strömstads kommuns arbete med Krisberedskap 2019-2022 
som styrdokument för mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan Sveriges 
kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (SKL 
18/09779 MSB 18-03101), ska alla kommuner, ta fram ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet 
med krisberedskap under mandatperioden och innehålla: 

övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, 
bolag och kommunalförbund. 

Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 

Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. 

vilken planering avseende krisberedskaps inom olika områden som kommunen 
ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-01-23 av säkerhetssamordnaren 
Program för Strömstads kommuns arbete med Krisberedskap 2019-2022 

ulhaug01
Textruta
ärende21
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 KS/2019-0072 

KS § 43 Styrdokument Krisberedskap 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att anta Program för Strömstads kommuns arbete med Krisberedskap 2019-2022 
som styrdokument för mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan Sveriges 
kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (SKL 
18/09779 MSB 18-03101), ska alla kommuner, ta fram ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet 
med krisberedskap under mandatperioden och innehålla: 

övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, 
bolag och kommunalförbund. 

Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 

Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. 

vilken planering avseende krisberedskaps inom olika områden som kommunen 
ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-01-23 av säkerhetssamordnaren 
Program för Strömstads kommuns arbete med Krisberedskap 2019-2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-27 § 57 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att anta Program för Strömstads kommuns arbete med Krisberedskap 2019-2022 
som styrdokument för mandatperioden. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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Styrdokument Krisberedskap 2019-2022

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att anta Program för Strömstads kommuns arbete med Krisberedskap 2019-2022 
som styrdokument för mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet

Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan Sveriges 
kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (SKL 
18/09779 MSB 18-03101), ska alla kommuner, ta fram ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap.

Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet 
med krisberedskap under mandatperioden och innehålla: 

- övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar, bolag och kommunalförbund.

- Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.

- Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar.

- vilken planering avseende krisberedskaps inom olika områden som 
kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

Beslutsunderlag
Program för Strömstads kommuns arbete med Krisberedskap 2019-2022

Kommunstyrelsen
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Program för Strömstads kommuns 
arbete med krisberedskap  

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap och kommunöverenskommelsen 
om krisberedskap. 

Dnr KS/2019-XXXX
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Säkerhet och krisberedskap

2019-2022





Innehåll
Bakgrund.........................................................................................................................3

Relevant lagstiftning ...................................................................................................... 4

1. Beskrivning för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka 
förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet .....................................5

1.1 Upptagna risker utifrån scenario i Strömstads kommuns Risk- och 
sårbarhetsanalys för mandatperioden 2015-2018 .....................................................5

1.2 Beskrivning av identifierade sårbarheter i Strömstads kommuns Risk- och 
sårbarhetsanalys för mandatperioden 2015-2018 .....................................................5

1.3 Beskrivning för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka 
förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet .................................6

2. Beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i 
kommunöverenskommelsen om krisberedskap.............................................................7

2.1 Risk- och sårbarhetsanalyser ................................................................................7

2.2 Planering ...............................................................................................................9

2.3 Geografiskt områdesansvar ..................................................................................9

2.4 Utbildning och övning .........................................................................................10

2.5 Rapportering .......................................................................................................11

2.6 Höjd beredskap ...................................................................................................11

Hur Strömstads kommun avser använda ersättningen från MSB under 
mandatperioden 2019-2022 .....................................................................................13

3. Grov övnings- och utbildningsplan för mandatperioden 2015-2018........................13



Bakgrund
Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan Sveriges kommuner och 
Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (SKL 18/09779 MSB 18-
03101), ska alla kommuner, ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap. 

Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med 
krisberedskap under mandatperioden och innehålla: 

 övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, 
bolag och kommunalförbund.

 Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.

 Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar.

 vilken planering avseende krisberedskaps inom olika områden som kommunen 
ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

 Kommunens ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden.

 Kommunstyrelsen bör i instruktion till kommundirektören ange vilka uppgifter 
som kommundirektören ska ha avseende extraordinära händelser.

 Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. Planen 
ska innehålla:

A. Hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser

B. Hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i 
syfte att uppnå inriktning och samordning.

C. Vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som 
disponeras vid extraordinära händelser.

 kommunen ska ta fram en övnings- och utbildningsplan.



Relevant lagstiftning
 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) - Förkortningen 
LEH används vidare löpande i detta dokument.

 Kommunallag (1991:900)

 Lag om skydd mot olyckor 
(2003:778)

 Arbetsmiljölag (1977:1160)

 Sevesolagstiftningen

 Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763)

 Socialtjänstlag (2001:453)

 Livsmedelslag (2006:804) 

 Smittskyddslag (2004:168)

 Plan- och bygglagen

 Författningar, föreskrifter och 
allmänna råd knutna till 
ovanstående lagstiftning



1. Beskrivning för att reducera eller ta bort risker och 
sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt 
bedriva samhällsviktig verksamhet
1.1 Upptagna risker utifrån scenario i Strömstads kommuns Risk- och 
sårbarhetsanalys för mandatperioden 2019-2022

 Brister i dricksvattenförsörjningen
 Långvarigt tele- och elavbrott
 Social oro/ökad främlingsfientlighet
 Misstro mot kommunledningen
 Översvämningar
 Omfattande sjukdomsutbrott
 Reaktorolycka (Halden, Norge)
 Oljepåslag
 Höjd beredskap – mottagning av 

värdlandsstöd
 Ras och skred
 Farligt gods olycka
 Skogsbrand

1.2 Beskrivning av identifierade sårbarheter i Strömstads kommuns Risk- 
och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2019-2022

 Energiförsörjning - Elnätet inte har 
koppling över riksgränsen befinner 
sig kommunen längst ut på nätet 
vilket kan innebära en viss känslighet. 

  Information och kommunikation - 
Kommunen har försökt skaffa sig 
redundans för sina system, men 
det är svårt att överblicka om 
denna redundans är reell, då vi 
inte har överblick över helheten. 
Dessutom kan en leverantörs 
system ha kritiska punkter långt 
utanför vår kommungräns. Även 
här kompliceras bilden av 
kommunens geografiska placering.

 Offentlig förvaltning - I samband 
med den planering av 
personalförsörjning, som 
genomfördes inför hotet om en 
pandemi, kunde vi konstatera att 
den största bristen finns inom 
några få områden där en viss 
yrkeskompetens är absolut 
nödvändig och där man inte kan 
lösa en stor frånvaro genom att 
flytta om personal. Detta var 
också anledningen till en 
extraordinär händelse hösten 
2015 under det omfattande 
flyktingmottagandet.



1.3 Beskrivning för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt 
för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet

För att säkra krisledning och information till allmänheten är Stadshuset utrustat med 
reservkraft. Beredskapen för fungerande kommunikationsvägar till allmänheten har 
stärkts, det gäller även i strömlöst tillstånd. Parallellt ges insatser för god krisberedskap 
på ”hushållsnivå” hög prioritet. Möjligheter till samverkan och resursförstärkning via 
samarbete med grannkommuner och regionala kompetenscentra har kartlagts.

Bristerna i informations- och kommunikationsfunktionerna har tagits bort genom att en 
helt ny kommunikationsfunktion inrättats i kommunen. Kommunikationsfunktionen och 
kommunens säkerhetssamordnare har nu ett delat ansvar för information och 
kommunikation till allmänheten och nära samverkan i planering för extraordinär händelse 
och kris. Arbetet med att kartlägga och utforma redundanta system underlättas och 
säkras genom denna organisationsutbyggnad och i och med ökad samverkan med 
kranskommunerna kring kommunens krisberedskap.

Att identifiera och åtgärda brister inom vissa förvaltningar och nyckelfunktioner har 
underlättats och delvis redan åtgärdats genom en omorganisation som genomförts för 
Strömstads kommunledningsförvaltning där ansvar och arbetsuppgifter fördelats och 
förtydligats.



2. Beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra 
åtaganden som beskrivs i kommunöverenskommelsen 
om krisberedskap 
Genom målbeskrivningar i kommunöverenskommelsen (2018) mellan Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), preciseras statens förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras för att 
uppnå syftet i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 

Uppgifterna som beskrivs i kap. 2 och 3 i LEH delas in i följande verksamheter: 

 risk- och sårbarhetsanalyser 

 planering 

 geografiskt områdesansvar 

 utbildning och övning 

 rapportering 

 höjd beredskap 

2.1 Risk- och sårbarhetsanalyser 

Kommunen ska analysera vilka 
extraordinära händelser i fredstid som 



kan inträffa i kommunen och hur dessa 
händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet av arbetet 
ska värderas och sammanställas i en 
risk- och sårbarhetsanalys. 



Mål för risk- och sårbarhetsanalyserna är att de ska: 

 Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det 
geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda 
kommunala bolag och kommunalförbund.

 Strömstads kommun uppfyller målet genom att kommunens 
säkerhetssamordnare har ett särskilt och övergripande ansvar för processen och 
för att säkra samverkan och överbryggande aktiviteter. 
Krisberedskapssamordnaren är också sammankallande för Krishanteringsrådet 
där såväl interna verksamheter som externa aktörer från myndigheter och 
samhällsviktiga verksamheter deltar.

 Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering 
och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva 
samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära 
händelser.

 Strömstads kommun uppfyller målet genom att tydliggöra ansvar och 
organisation under normala förhållanden och under extra ordinära händelser. 
För att underlätta prioritering anges i Risk och sårbarhetsanalysen ett inriktnings- 
och prioriteringsunderlag för beslut, samt acceptabel avbrottstid för identifierad 
samhällsviktig verksamhet.

 Strömstads kommun uppfyller målet genom att identifiera samhällsviktig 
verksamhet, identifiera kritiska beroenden och säkra dessa. För var identifierad 
samhällsviktig verksamhet och beroende finns en ansvarig förvaltning eller 
tjänsteman. Dessa förväntas i samverkan och med stöd, skapa egna rutiner för 
sina ansvarsområden, för att säkra förmågan att kontinuerligt bedriva 
samhällsviktig verksamhet. 

 Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både 
med avseende på kommunens verksamhetsansvar och i det geografiska 
områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalys.

Strömstads kommun uppfyller målet genom att under mandatperioden skapa 
rutiner för utvärdering av inträffade kriser.



KOMMUNEN

LÄNSSTYRELSEN

MSB

2.2 Planering 

Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny 
mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Denna 
plan ska utgöra en del i ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 

2018 reviderades POSOM-planen och kriskommunikationsplan upprättades. Under 2019 
fastställs styrdokument, krisledningsplan samt att oljeskyddsplanen revideras. 2020-
2021 kommer såväl pandemiplan, plan för långvarigt elavbrott som skogsbrandplan att 
revideras. 

Strömstads kommun uppfyller målen för planering genom detta styrdokument och 
den av Kommunfullmäktige antagna Krisledningsplanen för extraordinära händelser.

2.3 Geografiskt områdesansvar 

 Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå 
samordning av förberedelser inför extraordinära händelser.

 Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings- 
och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för samordning av 
olika aktörers åtgärder. 

 Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en 
extraordinär händelse. 

 Kommunen ska verka för att informationen till allmänheten vid en extraordinär 
händelse samordnas.

 Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan 
med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska 
området. En förutsättning för att samverkan ska ske är att de externa aktörerna 
vill och kan samverka med kommunen.

 Berörda kommuner ska säkerställa 
att ”Viktigt meddelande till 
allmänheten” (VMA) kan sändas 
via anläggningar för 
utomhusvarning genom att 
ljudsändare underhålls. 



Strömstads kommun uppfyller målen genom att 

 alla förvaltningar förväntas upprätta egna planer för hur samhällsviktig 
verksamhet ska kunna bedrivas kontinuerligt

 tydliggöra ansvar, organisation och arbetssätt under en extraordinär händelse
 utse kommunens säkerhetssamordnare som ansvarig för samverkan mellan 

kommunens förvaltningar och för att kommunikation och information till 
allmänheten samordnas

 vara sammankallande organ för nätverk som underlättar regional och nationell 
samverkan samt utse kommunens krisberedskapssamordnare som särskilt 
ansvarig

 vara sammankallande organ för nätverk/Krishanteringsråd som kan underlätta 
privatoffentlig samverkan samt utse kommunens krisberedskapssamordnare 
som särskilt ansvarig

 upprätta rutiner och stöddokument som underlättar framtagandet av samlad 
lägesbild

 utbilda valda aktörer i att publicera samlad lägesbild i WIS

2.4 Utbildning och övning 

 Kommunen ska ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även 
kommunens beredskapsfunktioner inom till exempel kommunalteknisk 
försörjning och krisstöd ska vara utbildade och övade. 

 Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en 
mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning ska 
övas minst en gång per mandatperiod.

 Kommunen ska, i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering, genomförande 
och utvärdering av samverkansövningar på regional eller nationell nivå som 
avser fredstida kriser.

Strömstads kommun uppfyller målet genom att:
 regelbundet utbilda och öva kommunens krisorganisation



 utse utvärderare för varje övning

2.5 Rapportering 

Mål för kommunens arbete med rapportering är att: 

 Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda 
krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas 
nationellt och regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

 Vidare ska kommunen ha förmågan att ge länsstyrelsen en samlad rapport om 
läget i kommunen vid en extraordinär händelse.

Strömstads kommun uppfyller målen genom att delta i regionala och nationella 
samverkansövningar samt utbilda och öva organisationen i den teknik som nationellt 
tillämpas för ledning och samverkan i kris (WIS och RAKEL) samt genom att uppfylla 
målen för rapportering till Länsstyrelsen genom detta styrdokument.

2.6 Civilt försvar - Höjd beredskap 



 Målet med det civila försvaret är att:
 Värna civilbefolkningen
 Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår 

omvärld.

Prioriterade uppgifter för kommunerna 2018-2020 
 Nyckelpersoner i kommunens organisation ska under perioden genom utbildning 

ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.
 Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef
 Kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp mm) för att kunna 

hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan 
att de röjs, ändras eller förstörs.

 Kommunen ska under perioden 2018-2020 etablera en process för 
säkerhetsskyddsanalys samt analysera delar av kommunens verksamhet.

 Kommunen ska under perioden påbörja en planering för sina uppgifter inom 
totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som kommunen ska bedriva 
under höjd beredskap samt dess krigsorganisation och krigsplaceringar.

 Kommunen bör utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under höjd 
beredskap ansvara för kommunens ledning.

 Kommunen bör inom ramen för den statliga ersättningen medverka i 
utbildningar och övningar som anordnas av länsstyrelsen och delta i övning 
anordnad av annan statlig myndighet.

 Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med 
beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå.

 Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för 
informationsutbyte.

 Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för 
rapportering och för lägesbilder.

Hur Strömstads kommun avser använda ersättningen från MSB under 
mandatperioden 2019-2022



För att hålla en funktion med erforderlig 
kompetens för samordning av 
kommunens uppgifter i 
krisberedskapssystemet är en 
Säkerhetssamordnare på 75 procent 
(tillfällig utökning under 2019 till 1,75 
procent)

För genomförande av:
 Planering
 Risk- och sårbarhetsanalys 
 Geografiskt områdesansvar
 Övning och utbildning
 Rapportering 

 Ersättning för utomhusvarning utgår med en summa på 7700 kr årligen till 
Räddningstjänsten för underhåll och kvartalstester.

3. Övnings- och utbildningsplan för mandatperioden 
2019-2022

 Våren 2019 – utbildning nyvald Krisledningsnämnd – Extraordinär händelse
 Våren 2019 – utbildning nyvald Kommunstyrelse – höjd beredskap
 Våren 2019 – övning FRG – inför skymningsläge och höjd beredskap
 Våren 2019 – övning ledningsgruppen barn- och utbildningsförvaltningen – 

extraordinär händelse
 Våren 2019 – övning kommunal krisledning/samverkan med andra myndigheter 

– Oljepåslag
 Hösten 2019 – övning ledningsgruppen socialförvaltningen – extraordinär 

händelse
 Hösten 2019 – övning VA-verksamheten – extraordinär händelse
 Hösten 2019 – POSOM-Strömstad/Tanum – extraordinär händelse
 Hösten 2019 – utbildning Stabsarbete – kommunledning/beredningsgrupp
 Hösten 2019 – utbildning Stabsarbete – FRG
 Våren 2020 – krisledningsövning – krisledningsnämnden/beredningsgrupp
 2020 – deltagande i TFÖ 2020 –Totalförsvarsövning
 2020 övning Kommunstyrelsen – beredningsgrupp – höjd beredskap
 2021 – 2022 förvaltningsvisa övningar motsvarande 2019
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KS/2019-0228 

KF § 22 Avsägelse som kommunrevisor 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja Peter Nilsson (KD) entledigande från uppdraget som revisor för 
kommunförvaltningens räkenskaper. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Nilsson (KD) har avsagt sig uppdraget som revisor för 
kommunförvaltningens räkenskaper. 

Beslutsunderlag 
Peter Nilssons avsägelse. 

ulhaug01
Textruta
ärende22



Från:                    "Peter Nilsson" <peter@nilssonhusbil.se>
Skickat:               Fri, 15 Mar 2019 10:37:53 +0100
Till:                        "Ulrika Haugland" <ulrika.haugland@stromstad.se>
Ämne:    Kommunrevisor

Hej Ulrika 2019-03-15

Undertecknad Peter Nilsson, nominerad
Av KD, önskar bli entledigad som kommunrevisor.

Med vänlig hälsning
/Peter Nilsson
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KS/2019-0228 

KF § 23 Val av kommunrevisor 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att utse XX till ny revisor för kommunförvaltningens räkenskaper. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny revisor för kommunförvaltningens 
räkenskaper efter Peter Nilsson (KD) som avsagt sig uppdraget. 
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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/2019-0119 

KF § 24 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

Revisionsrapport 2018 - förstudie av kompetensförsörjning av behöriga lärare i 
Munkedal, Orust, Strömstad och Tanums kommuner, KS/2018-0609 

Revisionsrapport 2018 - granskning avseende digitalisering inom omsorgen, 
KS/2018-0610 

ulhaug01
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