
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2021-09-09 KS/2021-0027 
   
    

Justeringens tid och plats 2021-09-14 Kommunledningskontoret 
  
Sekreterare   Paragrafer 71–94 
 Ulrika Haugland 
  
Ordförande  
 Ronnie Brorsson 
  
Justerare  
 Kerstin Karlsson Anders Ekström 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2021-09-09 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-09-14 Datum då anslaget tas ned 2021-10-06 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulrika Haugland 
  

 

Tid och plats 2021-09-09 kl 18.00–21.15 
 Aulan, Strömstads gymnasium 
Beslutande  
Ledamöter Kent Hansson (S) 

Mattias Gustafsson (SD) 
Lars Tysklind (L) 
Åsa Torstensson (C) 
Lena Martinsson (S) 
Ronnie Brorsson (S) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Marie Rask (S) 
Karla Valdivieso (MP) 
Kerstin Karlsson (L) 
Jörgen Molin (M) 
Mats Granberg (S) 
Marielle Alvdal (FI) 
Helene Andersson Novela (S) 

Dag Wersén (M) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Anders Ekström (KD) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Merry Johansson (S) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Mia Öster (V) 
Hans-Robert Hansson (L) 
John Johansson (SD) 
Bengt Bivrin (MP) 
Simone Fischer Cederbratt (M) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Sven Nilsson (SD) 
Lena Sundberg (S) 
Elisabeth Johansson (C) 

  
Tjänstgörande ersättare Eva Borg (M) 

Stellan Nilsson (V) 
Eugenia Eriksson (SD) 
Besnik Obertinca (S) 

Elin Douglasson (C) 
Andreas Friedemann Hildebrand 
(KD) 
Claes Nabrink (L) 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (35) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-09  
   
    

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

 

Övriga närvarande  
Ersättare  
  
Övriga deltagare Ulrika Haugland, kommunsekreterare 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (35) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-09  
   
    

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

 

Innehåll 
KF § 71 Avsägelse som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden från Thomas Elgestål 

(S) ............................................................................................................................ 5 

KF § 72 Val av ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden .............................................. 6 

KF § 73 Avsägelse som ledamot i Socialnämnden från Simone Fischer Cederbratt (M) ..... 7 

KF § 74 Val av ny ledamot i Socialnämnden ........................................................................ 8 

KF § 75 Avsägelse som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden från Sonia Kamrani 
(FI) ........................................................................................................................... 9 

KF § 76 Val av ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden ............................................ 10 

KF § 77 Medborgarförslag om att kommunen ska medverka till att återinföra Ronden för 
resor till och från större sjukhus ........................................................................... 11 

KF § 78 Medborgarförslag om att ge kommuninvånarna kontinuerlig information om 
förvaltningen av sjukhusfastigheten Pilen 5 ......................................................... 12 

KF § 79 Medborgarförslag om utökad jourverksamhet inom sjukvård i fastigheten Pilen 
5 ............................................................................................................................. 13 

KF § 80 Medborgarförslag om att skydda skog med höga naturvärden i Strömstads 
kommun ................................................................................................................ 14 

KF § 81 Medborgarförslag om en strand vid Tångenbryggan............................................ 15 

KF § 82 Medborgarförslag om farthinder på Karlsgatan ................................................... 16 

KF § 83 Medborgarförslag om ändring av taxan för trygghetslarm .................................. 17 

KF § 84 Motion om försköning av strandpromenaden Skeppsbroplatsen från 
Miljöpartiet ........................................................................................................... 18 

KF § 85 Motion om förmånscykel för anställda i Strömstads kommun............................. 19 

KF § 86 Motion om Strömstads kommun och klimatrapporten IPCC 2021 från 
Centerpartiet ......................................................................................................... 20 

KF § 87 Fyrbodals kommunalförbunds 2020 årsredovisning ............................................. 21 

KF § 88 Budget 2022 - förslag till nämndramar ................................................................. 22 

KF § 89 Svar på - Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet ....................................................................................................... 25 

KF § 90 Svar på - Motion om samverkan med det lokala näringslivet för bildandet av 
gemensam organisation med syfte att stärka kommunens attraktivitet och dess 
företag från Moderaterna, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet ....................... 26 

KF § 91 Svar på - Motion om att använda könsneutralt språk i kommunens dokument 
från Feministiskt Initiativ ....................................................................................... 28 

KF § 92 Svar på - Motion om att använda transinkluderade ansökningar, blanketter och 
enkäter från Feministiskt Initiativ ......................................................................... 32 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (35) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-09  
   
    

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

 

KF § 93 Strategi Agenda 2030 ............................................................................................ 33 

KF § 94 Anmälningsärenden .............................................................................................. 35 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (35) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-09  
   
    

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

 

 KS/2021-0420 

KF § 71 Avsägelse som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden från Thomas Elgestål (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Thomas Elgeståls (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i Barn- 
och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Thomas Elgestål (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Thomas Elgestål (S) 

Beslutet skickas till 
Thomas Elgestål 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2021-0420 

KF § 72 Val av ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Thomas Kjerulf (S) till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden 
efter Thomas Elgestål (S) som har avsagt sig uppdraget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) föreslår att Thomas Kjerulf (S) utses till ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

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

Beslutet skickas till 
Thomas Kjerulf 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2021-0421 

KF § 73 Avsägelse som ledamot i Socialnämnden från 
Simone Fischer Cederbratt (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Simone Fischer Cederbratts (M) avsägelse från uppdraget som 
ledamot i Socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Simone Fischer Cederbratt (M) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som 
ersättare i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Simone Fischer Cederbratt (M) 

Beslutet skickas till 
Simone Fischer Cederbratt  
Socialnämnden 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2021-0421 

KF § 74 Val av ny ledamot i Socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Emmelie Stackegård Hansen till ny ledamot i Socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Socialnämnden efter Simone 
Fischer Cederbratt (M) som har avsagt sig uppdraget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) föreslår att Emmelie Stackegård Hansen (M) 
utses till ny ledamot i Socialnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Marie Edvinsson 
Kristiansens förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Emmelie Stackegård Hansen 
Socialnämnden 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2021-0445 

KF § 75 Avsägelse som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden från Sonia Kamrani (FI) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Sonia Kamranis (FI) avsägelse från uppdraget som ersättare i Barn- 
och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Sonia Kamrani (FI) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i Barn- 
och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Sonia Kamrani 

Beslutet skickas till 
Sonia Kamrani 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR-avdelningen 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (35) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-09  
   
    

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

 

 

 KS/2021-0445 

KF § 76 Val av ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Kari Grönn (FI) till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden 
efter Sonia Kamrani (FI) som har avsagt sig uppdraget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) föreslår att Kari Grönn (FI) utses till ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

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

Beslutet skickas till 
Kari Grönn 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2021-0359 

KF § 77 Medborgarförslag om att kommunen ska 
medverka till att återinföra Ronden för resor 
till och från större sjukhus 

Kommunfullmäktiges beslut 
att överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att 
kommunen omgående medverkar till att sjuktransportmöjligheten Ronden 
återinsätts för resor från Strömstad till respektive större sjukhus och därefter för 
återresa hem igen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

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

Beslutet skickas till 
Barbro Nilsson 
Kommunstyrelsen 
Diariet  
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 KS/2021-0361 

KF § 78 Medborgarförslag om att ge 
kommuninvånarna kontinuerlig information 
om förvaltningen av sjukhusfastigheten Pilen 
5 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att 
kommunen ger kommuninnevånarna kontinuerlig information om vad som sker 
när och hur fastigheten Pilen 5 kommer att förvaltas. Informationen bör ske i 
Strömstads Tidning och Veckovis varje vecka och utvisa vem/vilka som arbetar 
med vad avseende Pilen 5. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 
Barbro Nilsson 
Tekniska nämnden 
Diariet  
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 KS/2021-0362 

KF § 79 Medborgarförslag om utökad 
jourverksamhet inom sjukvård i fastigheten 
Pilen 5 

Kommunfullmäktiges beslut 
att överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att 
kommunen tar kontakt med Aleris tillsammans med Västra Götalandsregionen för 
utökad verksamhet inom sjukvård i sjukhusbyggnaden Pilen 5, utöver den 
verksamhet som Aleris bedriver där nu och därtill kvälls-, helg- och nattjour varje 
dygn hela året om. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

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

Beslutet skickas till 
Barbro Nilsson 
Kommunstyrelsen 
Diariet  
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 KS/2021-0368 

KF § 80 Medborgarförslag om att skydda skog med 
höga naturvärden i Strömstads kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Sten, Katharina Meyer och Eva Sandegren har inkommit med ett 
medborgarförslag där de uppger:  
Strömstads vision är att vara en internationell småstad med livskvalitet, natur och 
friluftsliv i världsklass till 2030. Vi vill därför att Strömstads kommun blir en 
föregångare i hållbarhet genom att satsa på skydd av alla skogar med höga 
naturvärden och en övergång till ett kalhyggesfritt skogsbruk i övriga skogar. 
Detta skulle inte bara gynna den biologiska mångfalden och klimatet utan även 
ekonomin, turismen, friluftslivet och rekreation. 

De föreslår att Strömstads kommun: 
 

• inför ett moratorium och undantar alla skogar med höga naturvärden i 
kommunen från skogsbruk. Det inkluderar registrerade och oregistrerade 
nyckelbiotoper, värdekärnor och naturvärdesobjekt. Samtliga 
kontinuitetsskogar och värdetrakter i kommunen behöver därför noggrant 
kartläggas och om höga naturvärden påträffas skyddas dessa. 

• verkar för att skydda minst 30 % av landarealen i Strömstads kommun i 
ekologiskt representativa naturtyper till år 2030 i enlighet med EU:s 
strategi för biologisk mångfald. För att nå detta mål behöver skogar 
restaureras (återskapas) och skogsbruksåtgärder stoppas i skogar med 
möjligheter att utveckla funktionella naturvärden i landskapet. 

• fasar ut trakthyggesbruket i alla skogar, inte bara tätortsnära, till förmån 
för ett ekosystembaserat kalhyggesfritt skogsbruk i skogar (utan höga 
naturvärden). 

• främjar naturlig föryngring och ökar andelen bland- och lövskogar. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställarna 
Tekniska nämnden 
Diariet  
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 KS/2021-0385 

KF § 81 Medborgarförslag om en strand vid 
Tångenbryggan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Natalie Haugland har inkommit med ett medborgarförslag där vederbörande 
föreslår att kommunen fixar i ordning en lite strand vid bryggan som kommunen 
fixat så fint vid tången, så att yngre barn kan bada lättare också.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 
Natalie Haugland 
Tekniska nämnden 
Diariet  
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 KS/2021-0395 

KF § 82 Medborgarförslag om farthinder på 
Karlsgatan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Gunnar Jungqvist har inkommit med ett medborgarförslag där vederbörande 
föreslår att det etableras farthinder längs Karlsgatan. Förslagsvis två hinder 
någonstans mellan korsningen mot Karlsgatan/Ringvägen och 
Karlsgatan/Nygatan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 
Gunnar Jungqvist 
Tekniska nämnden 
Diariet  
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 KS/2021-0403 

KF § 83 Medborgarförslag om ändring av taxan för 
trygghetslarm 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Socialnämnden för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson ar inkommit med ett medborgarförslag där vederbörande föreslår 
att kommunen tar upp frågan om kostnaden för trygghetslarm, som i Strömstad 
kostar 283 kronor per månad, att jämföras med Göteborg där kostnaden är 107 
kronor i Borås 100 kronor.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

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

Förslag under sammanträdet 
Fredrik Eriksson (SD) påpekar att Socialnämnden bör få medborgarförslag endast 
för beredning då de inte kan besluta om taxor. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att remittera 
medborgarförslaget till Socialnämnden för beredning. 

Beslutet skickas till 
Barbro Nilsson 
Kommunstyrelsen 
Diariet  
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 KS/2021-0391 

KF § 84 Motion om försköning av strandpromenaden 
Skeppsbroplatsen från Miljöpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion där de yrkar att den befintliga 
promenaden längs vattnet på Skeppsbroplatsen breddas och förskönas genom att 
placera ut blommor, bänkar och bord på de cirka 15 parkeringsplatser som ligger 
närmast vattnet. 

Beslutsunderlag 
Motion 

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

Beslutet skickas till 
Motionären 
Tekniska nämnden 
Diariet  
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 KS/2021-0408 

KF § 85 Motion om förmånscykel för anställda i 
Strömstads kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion där de upp att om en anställd 
har åtta kilometer till jobbet och cyklar fyra dagar i veckan så sparar hen in cirka 
380 liter bensin och minskar sina koldioxidutsläpp med 7 500 g per år, enligt 
beräkningar från European Cycling Federation. För att bygga en cykel går det 
endast åt 2 % av alla de resurser som krävs för att bygga en bil. Korta bilresor kan 
med fördel bytas ut mot en cykeltur. Det ger en extra miljövinst att ersätta just de 
korta bilresoma, eftersom bilen använder mer bränsle och släpper ut mer miljö- 
och hälsofarliga avgaser innan motorn hunnit bli varmkörd och katalysatorn nått 
full reningseffekt. En vanlig resa vi alla gör är till och från jobbet. 

Miljöpartiet de gröna yrkar att att Strömstad kommun erbjuder sin personal 
möjligheten att köpa cykel via bruttolöneavdrag. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning och förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
Diariet  
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 KS/2021-0418 

KF § 86 Motion om Strömstads kommun och 
klimatrapporten IPCC 2021 från Centerpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Hansson (C) och Åsa Torstensson (C) har inkommit med en motion där de 
uppger: IPCC-rapporten 2021 visar på oerhört allvarligt läge. Det är verkligen inte 
på sin plats att fortsatt raljera bort vikten av olika miljöinsatser för att minska 
klimatförändringarna. Det är allvar och då krävs insatser stora såväl de som kan 
uppfattas små. Naturligtvis ska Strömstads kommun ta sin del av ansvar och visa 
vägen till omställning för det som faller inom kommunens ansvarsområde och inte 
invänta att andra ska göra sina miljöåtaganden först. Kommunens åtagande och 
klimatambitioner påverkar såväl enskilda, näringslivet och annan verksamhet 
vilket borde leda till ökade ambitioner att involvera kommuninvånare och 
näringslivet i miljöarbetet. Och genom dialog och samverkan stärka miljöarbetet 
och därmed även sätta Strömstads kommun i topp för kommuner som konkret 
visar goda resultat inom miljö och klimatområden. 

De föreslår kommunfullmäktige besluta 
-att det för kommunfullmäktige redovisas en avvecklingsplan avseende fordon, 
inom kommunens fordonspark, som enbart drivs med fossila bränslen.  
-att vid nyinvesteringar/utbyte av kommunala fordon är det fossilfria alternativ 
som väljs, om så inte kan ske, ska detta redovisas på ett transparent sätt. 
-att det inrättas ett Agenda 2030 utskott, med politiskt tillsatta ledamöter, som 
utskott till kommunstyrelsen 
-att involvera Strömstads kommuninvånare och näringsliv i Agenda 2030 arbetet. 
-att Utvecklingskontoret - Utvecklingsarena Strömstad aktivt söker upp 
det näringsliv/företag som söker orter för etablering av verksamheter inom  
klimat och miljö. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning och förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
Diariet  
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 KS/2019-0725 

KF § 87 Fyrbodals kommunalförbunds 2020 
årsredovisning 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna årsredovisningen för året 2020. 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Fyrbodals kommunalförbund, direktionen, protokoll 2021-0506 §41 
Årsredovisning 2020 
Revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse 2020 
Tjänsteskrivelse 2021-06-16 av ekonomichefen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-18 § 136 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-25 § 115 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna årsredovisningen för året 2020. 

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

Beslutet skickas till 
Fyrbodals Kommunalförbund 
Diariet  
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 KS/2021-0189 

KF § 88 Budget 2022 - förslag till nämndramar 

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

Ramar: 

 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Miljöpartiet och Centerpartiet deltar inte i beslutet. 

Centerpartiet avser att inkomma med eget förslag till nämndsramar. 

Protokollsanteckningar: 
Marie Edvinsson Kristiansen och Lars Tysklind (L) begär och beviljas 
protokollsanteckning: Vi ställer oss bakom liggande förslag till preliminära 
driftsramar. Det innebär inte att vi tagit ställning till de förslag på prioriteringar 
som presenterats under budgetdialogen. Vi anser vidare att ekonomiska 
åtaganden och dess konsekvenser ska redovisas i ett koncernperspektiv. 

Mattias Gustafsson (SD) begär och beviljas en protokollsanteckning: Vi ställer oss 
bakom liggande förslag till preliminära driftsramar. Det innebär inte att vi tagit 
ställning till de förslag på prioriteringar som presenterats 
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under budgetdialogen. Sverigedemokraterna avser inkomma med en egen 
budget. Där vi tar ställning till driftsramar och prioriteringar. 

Dag Wersén (M) begär och beviljas protokollsanteckning: Det får antas att den 
preliminära budgetramen inkluderar ett driftsbidrag för Strömstads museum, 
inom ramarna för Kulturutskottets verksamhetsområde, om 550 000 kronor. 
Nivån har varit i stort sett densamma under flera år. Även om detta, tillsammans 
med statliga bidrag under pandemiperioden, varit tillräckligt för driften till och 
med 2021, motsvarar det inte utvecklingen av ofrånkomliga ökningar av 
kostnader för personal och drift. Även om museet är att anse som en viktig 
kommunal angelägenhet, drivs det av Strömstads musei- och hembygdsförening 
med anställd personal. Dess styrelse, som arbetar ideellt, har nu hos 
kommunstyrelsen begärt att det i förslaget till budget för 2022 skall inkluderas en 
höjning av det kommunala bidraget till 800 000 kronor. Det må i sammanhanget 
nämnas att museiföreningens styrelse samtidigt föreslår överväganden om 
samordning mellan museets och bibliotekets verksamheter. Förutom att detta 
skulle ge en stor mängd andra fördelar, skulle det bidra till ekonomiskt rationell 
drift av viktiga delar av kulturen i kommunen. 

Dag Wersén begär och beviljas protokollsanteckning: Den preliminära ramen för 
Miljö- och byggnämnden om 31 543 000 kronor inkluderar inte ökade resurser för 
tillsyn av byggnader och miljö. Förvaltningen har bedömt behovet av sådana 
ökade resurser till motsvarande 700 000 kronor för 2022. Jag begär att detta 
beaktas inför blivande beslut om budget för 2022. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-12 
Budgetberedningens protokoll 2021-08-11 § 7 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-25 § 102 

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

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S), Mattias Gustafsson (SD), Marielle Alvdal (FI),  Marie Edvinsson 
Kristiansen (M), Mia Öster (V), Lars Tysklind (L) och Anders Ekström (KD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Hans-Robert Hansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Lars 
Tysklinds protokollsanteckning. 

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

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Diariet  
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 KS/2019-0440 

KF § 89 Svar på - Motion om att bygga solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet 

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

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

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

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

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

Tekniska nämnden har inkommit med remissvar. 

Beslutsunderlag 
Motion från Mia Öster (V) 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 § 198 
Tekniska nämndens remissvar, TN 2021-05-25 § 64 
Tjänsteskrivelse 2021-08-09 av kommundirektören 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-18 § 142 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-25 § 108 

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

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

Beslutet skickas till 
Motionären 
Tekniska nämnden 
Diariet  
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 KS/2020-0429 

KF § 90 Svar på - Motion om samverkan med det 
lokala näringslivet för bildandet av 
gemensam organisation med syfte att stärka 
kommunens attraktivitet och dess företag 
från Moderaterna, Liberalerna, Centern och 
Miljöpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anse motionen besvarad. 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-25 § 119 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-12 § 93 
Tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 259 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-24 § 113 
Motionen 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Diariet  
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 KS/2020-0519 

KF § 91 Svar på - Motion om att använda 
könsneutralt språk i kommunens dokument 
från Feministiskt Initiativ 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete 

att rekommendera förvaltningen att tillgodose att tjänstepersonerna har tid att 
göra kommunens dokument, såsom arbetsordning och reglementen, könsneutrala 
inom ett år. 

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

1. att Strömstads kommun anammar ett könsneutralt språk i kommunens 
dokument. 

2. att det könsneutrala ordet "hen" ska användas i alla kommunala dokument där 
könstillhörigheten är okänd eller oväsentlig. 

3. att "hen" används i alla nya kommunala dokument och för övrigt successivt 
införlivas vid revidering av dokument. 

4. att byta ut ordet “tjänstemän” i kommunens dokument och allmänna språkbruk 
till “tjänstepersoner”. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-25 § 113 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 99 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03 
Motion från Fi daterad 2020-10-09 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till attsats 1 och 4 och tilläggsyrkar att 
kommunfullmäktige rekommenderar förvaltningen att tillgodose att 
tjänstepersonerna har tid att göra kommunens dokument, såsom arbetsordning 
och reglementen, könsneutrala inom ett år. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag vad gäller attsats 2 och 3 och finner att så sker. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marielle Alvdals 
förslag vad gäller attsats 1 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marielle Alvdals 
förslag vad gäller attsats 4 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och Nej-röst för Marielle Alvdals förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 28 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 9 nej-röster för Marielle 
Alvdals förslag beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 
Kent Hansson S       Ja   
Mattias Gustafsson SD       Ja   
Lars Tysklind L       Ja   
Åsa Torstensson C         Nej 
Lena Martinsson S      Ja   
Muhyettin Aslan KD   Vakant       
Marie Edvinsson Kristiansen M       Ja   
Fredrik Eriksson SD       Ja   
Lars Åke Karlgren V   Stellan Nilsson V   Nej 
Marie Rask S       Ja   
Karla Valdivieso MP         Nej 
Kerstin Karlsson L       Ja   
Jörgen Molin M       Ja   
Mats Granberg S       Ja   
Ulf Johansson SD   Eugenia Eriksson SD Ja   
Marielle Alvdal FI         Nej 
Helene Andersson Novela S       Ja   
Dag Wersén M       Ja   
Mette H Johansson L   Claes Nabrink L Ja   
Anna-Lena Carlsson C         Nej 
Anders Ekström KD       Ja   
Bengt Simonsson Fröjd S       Ja   
Morgan Gustafsson SD   Vakant       
Merry Johansson S       Ja   
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Bengt-Göran Bergstrand M       Ja   
Mia Öster V         Nej 
Leif Andersson S   Besnik Obertinca S Ja   
Hans-Robert Hansson L       Ja   
John Johansson SD       Ja   
Bengt Bivrin MP         Nej 
Simone Fischer Cederbratt M       Ja   
Ligia Morales Ahlgren S       Ja   
Sven Nilsson SD       Ja   
Lena Sundberg S       Ja   
Elisabeth Johansson C         Nej 
Tore Lomgård C   Elin Douglasson C   Nej 
Rose-Marie Fagerberg KD   Andreas Friedemann Hildebrand KD Ja   
Lars Erik Kristiansen M   Eva Borg M Ja   
Ronnie Brorsson S     Ja   
Summa 28 9 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Marielle Alvdals 
tilläggsyrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. 
Ja-röst för bifall av Marielle Alvdals tilläggsyrkade och Nej-röst för avslag på 
Marielle Alvdals tilläggsyrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 24 ja-röster för bifall mot 13 nej-röster för avslag beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla Marielle Alvdals tilläggsyrkande. 

Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 
Kent Hansson S       Ja   
Mattias Gustafsson SD         Nej 
Lars Tysklind L       Ja   
Åsa Torstensson C       Ja   
Lena Martinsson S      Ja   
Muhyettin Aslan KD   Vakant       
Marie Edvinsson Kristiansen M         Nej 
Fredrik Eriksson SD         Nej 
Lars Åke Karlgren V   Stellan Nilsson V Ja   
Marie Rask S       Ja   
Karla Valdivieso MP       Ja   
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Kerstin Karlsson L       Ja   
Jörgen Molin M         Nej 
Mats Granberg S       Ja   
Ulf Johansson SD   Eugenia Eriksson SD   Nej 
Marielle Alvdal FI       Ja   
Helene Andersson Novela S       Ja   
Dag Wersén M         Nej 
Mette H Johansson L   Claes Nabrink L Ja   
Anna-Lena Carlsson C       Ja   
Anders Ekström KD         Nej 
Bengt Simonsson Fröjd S       Ja   
Morgan Gustafsson SD   Vakant       
Merry Johansson S       Ja   
Bengt-Göran Bergstrand M         Nej 
Mia Öster V       Ja   
Leif Andersson S   Besnik Obertinca S Ja   
Hans-Robert Hansson L       Ja   
John Johansson SD         Nej 
Bengt Bivrin MP       Ja   
Simone Fischer Cederbratt M         Nej 
Ligia Morales Ahlgren S       Ja   
Sven Nilsson SD         Nej 
Lena Sundberg S       Ja   
Elisabeth Johansson C       Ja   
Tore Lomgård C   Elin Douglasson C Ja   
Rose-Marie Fagerberg KD   Andreas Friedemann Hildebrand KD   Nej 
Lars Erik Kristiansen M   Eva Borg M   Nej 
Ronnie Brorsson S     Ja   
Summa 24 13 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Kommunikationschefen 
Diariet  
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 KS/2020-0520 

KF § 92 Svar på - Motion om att använda 
transinkluderade ansökningar, blanketter och 
enkäter från Feministiskt Initiativ 

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

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

1. att Strömstads kommun inför alternativ till “man” eller “kvinna” i de handlingar 
där begäran om att uppge sitt kön förekommer. 

2. att Strömstads kommun inför "annan" som alternativ till "man" eller "kvinna" i 
alla de handlingar där begäran om att uppge sitt kön. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-25 § 114 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 100 
Tjänsteskrivelse 2021-05-03 
Motion från Fi daterad 2020-10-09 

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

Beslutet skickas till 
Motionären 
Utvecklingschef Terése Lomgård 
Diariet  
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 KS/2020-0375 

KF § 93 Strategi Agenda 2030 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta Strategi Agenda 2030 för Strömstads kommun 

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

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

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

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

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

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

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

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

Trots insatser på internationell, nationell och lokal nivå för att utveckla arbetet 
med hållbarhetsdimensionerna har FN konstaterat att det krävs mer att göra för 
att uppnå de globala målen i tid. Utmaningarna i agendan är till stor del globala, 
men lösningarna oftast lokala, genomförandet innebär en omfattande 
samhällsomställning. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i 
genomförandet av Agenda 2030. 

Strömstads kommuns strategi för Agenda 2030 ska vara vägledande för beslut och 
styrning. Inför varje beslut ska hänsyn tas till sociala, ekonomiska och 
miljömässiga perspektiv utifrån Agenda 2030.  
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Strategin grundar sig på kartläggning av utmaningar och behov. Dessa utmaningar 
och behov har identifierats i utbildningar och workshops som genomförts under 
2020 med tjänstepersoner och politik, kopplat till kommunens långsiktiga mål.  

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-28 
Förslag till Strategi Agenda 2030 2021-2025 
Miljö- och byggnämndens remissvar - Strategi Agenda 2030 (MBN 2021-04-22 § 
80) 
Barn- och utbildningsnämndens remissvar - Strategi Agenda 2030 (BUN 2021-03-
30 § 27) 
Socialnämndens remissvar - Strategi Agenda 2030 (SN 2021-03-25 § 44) 
Tekniska nämndens remissvar - Strategi Agenda 2030 (TN 2021-03-23 § 37) 
Strömstadsbyggens remissvar 
Feministiskt initiativs remissvar 
Centerpartiets remissvar  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-02 § 128 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-25 § 107 

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

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

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

Marielle Alvdal (FI) och Lars Tysklind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
med Mats Granbergs tillägg. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag med Mats Granbergs tillägg och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0220 

KF § 94 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

Tekniska nämndens beslut 2021-06-22 § 77 gällande medborgarförslag om 
handikappanpassning av lekplats i centrala Strömstad, KS/2019-0506 

Tekniska nämndens beslut 2021-06-22 § 78 gällande medborgarförslag om 
offentliga toaletter vid flygfältet i Näsinge, KS/2020-0325 

Tekniska nämndens beslut 2021-06-22 § 79 gällande medborgarförslag om 
parkeringsplatser till de som hyr båtplats vid Surbrunnssalongen, KS/2020-0428 

Tekniska nämndens beslut 2021-06-22 § x71gällande medborgarförslag om 
hundrastgård mellan Myrängsvägen och konsthallen Lokstallet, KS/2020-0438 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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