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Övriga deltagare Mats Ove Svensson, kommunchef  

Bengt Gustafsson, fysiks planerare § 10 

 

 

 

Björn Martinsson, teknisk chef §§ 16-17 

Anna-Lena Höglund, sekreterare 

 

 

 

Justerare Lars-Erik Knutsson 

 

Justering Protokollet justeras 6 februari kl 11.00 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   

Ordförande    

 Mats Abrahamsson   

Justerare    

 Lars-Erik Knutsson  

 

  

 

Anslagsbevis 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-04 justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2015-02-06 – 2015-02-28. 

Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   

 Ann-Marie Hermansson  
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KS § 10   KA 2013/72 

Programsamråd för Blå Översiktsplan för Norra Bohuslän 

Sammanfattning 

Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil arbetar gemensamt med en översiktsplan för 

kustvattendelen och territorialdelen av havet. Som grund för detta arbete upprättades i maj 2014 ett 

planprogram och under sommaren 2014 har samråd kring planprogrammet genomförts.  

Bakgrund/syfte 

De fyra kommunerna i Norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil arbetar 

gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet, dvs det 

havsområde som innefattas av kommungränserna. Arbetet grundar sig på en längre tids samarbete 

med plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet. 

 

Den Blå Översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att styra hur vi skall nyttja våra 

gemensamma resurser så att Norra Bohusläns kust och hav även i framtiden kommer att vara 

attraktivt för boende, verksamheter och besökare 

 

Syftet med planprogrammet är att lyfta och peka på de frågor som bedöms viktiga att studera och 

bearbeta när den Blå Översiktsplanen skall upprättas. 

 

Planarbetet leds av Styrgruppen för Tillväxt Bohuslän - Kommunalråd och oppositionsråd samt med 

kommuncheferna adjungerade. Programhandlingen har arbetats fram av en arbetsgrupp med 

planerare, ekologer och näringslivsutvecklare. 

 

Parallellt med arbetet med den Blå ÖP pågår arbete med att ta fram en maritim näringslivsstrategi. 

Det kommer att bli två separata dokument som är tydligt kopplade till varandra. 

Beslutsunderlag 

Program för Blå Översiktsplan daterat 2014-05-08 

Programsamrådsredogörelse daterad 2014-11-17 

Fysisk planerares tjänsteutlåtande 2015-01-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-21 § 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna programsamrådsredogörelse daterad 2014-11-17 och att 

denna redogörelse tillsammans med planprogrammet utgör grund för det fortsatta arbetet med den 

"Blå översiktsplanen". 

 

Skickas till 

Samordnare för Blå Översiktsplan 
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KS § 11   KA 2015/26 

Folkhälsoplan 2015 

Hälsorådet har under 2014 reviderat gällande folkhälsoplan.   

Folkhälsoarbetet i Sotenäs regleras enligt avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra 

Götalandsregionen. Enligt avtalet skall en folkhälsoplan/program finnas som utgångspunkt för det 

gemensamma arbetet.  

 

Folkhälsoarbetet skall innehålla målinriktade och organiserade hälsofrämjande och 

primärpreventiva insatser riktade till befolkningsgrupper eller samhälle. Styrdokument som ligger 

till grund för det lokala arbetet är Västra Götalandsregionens folkhälsopolicy, Hälso- och 

sjukvårdsnämnden i Norra Bohusläns Mål och inriktningsdokument 2015-2017, Sotenäs Vision 

2020 och Välfärdsredovisning 2014. 

 

Hälsorådet har utifrån gällande styrdokument samt rådande hälsoläge prioriterat ett antal områden 

för kommunens verksamheter att särskilt lägga fokus på under åren 2015; 

 

 Trygga och goda uppväxtvillkor 

 Åldrande med livskvalité 

 Goda levnadsvanor 

 En trygg, säker och tillgänglig kommun 

 

Folkhälsoplanen beskriver ett nuläge, önskat läge, metod samt mål kring varje område. 

Folkhälsoplanen skall vara en hjälp och ett stöd för förvaltningar i att prioritera insatser och verka 

för en god folkhälsa i Sotenäs kommun. 

Beslutsunderlag 

Hälsorådets protokoll 2014-09-23 

Folkhälsosamordnarens tjänsteutlåtande 2014-12-17 

Förslag Folkhälsoplan 2015 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-21 § 2 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar den av Hälsorådet framtagna folkhälsoplanen för 2015. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 12   KA 2015/15 

Revidering av Bidrag för inackordering och resor för gymnasieelever 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har under många år haft en gemensam gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 

med Lysekils kommun. Denna nämnd har beslutat om bidrag för inackorderingstillägg och resor, 

anslutningsbidrag, busskort och beslutat för elev som är färdtjänstberättigad. Efter att ha jämfört 

ersättningsnivåerna med andra kommuner så kan man konstatera att Sotenäs kommun har höga 

ersättningsnivåer.   

 

Förvaltningen anser att dagens ersättningsnivåer behöver förändras för att stämma överens med 

gällande regelverk (Skollagen och SKL:s rekommendationer) och i nivå med andra kommuner.  

Beslutsunderlag 

Rektors tjänsteutlåtande 2015-01-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-21 § 15 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att revidera bidrag för inackordering och resor för gymnasieelever från 

och med hösten 2015 enligt nedan;  

 

Beslutet gäller inte för elever som redan påbörjat sin utbildning, för dessa gäller nuvarande regler 

till dess att utbildningen avslutats. 

 
Anslutningsbidrag Mer än 6 km betalas ut med 16 kr/mil 

(Avstånd från hemmet till 

hållplats)   

    

Inackorderingsbidrag 1500 kr/mån 

  

 

* För att få inackorderingsbidrag ska den totala 

restiden överstiga 3 tim/dag och vara minst 80 

km/enkel resa. 

Elev som är färdtjänstberättigad För elev, som är färdtjänstberättigad på grund av 

(gäller ej särskola)  handikapp och inte kan utnyttja kollektivtrafiken, 

  

utgår kontant ersättning motsvarande aktuellt 

busskort. 

    

Förlorat Busskort Eleven får själv bekosta resor 

  tills det nya kortet kommer. (ca 3 dagar) 
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Forts. KS § 12  

 

Skickas till  

Rektor gymnasieskolan 
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KS § 13   KA 2013/356 

Kollektivtrafiknämndens beslut om förenklad hantering av 

kommunernas tillköp av färdbevis och  

kommunfullmäktiges beslut om subventionerade busskort till 

kommuninvånare 70+ 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-12 § 70 att bifalla en motion att från och med  

1 januari 2015 införa fria resor under hela trafikdygnet för invånare som är 70 år och äldre där 

resenären själv bekostar engångskostnad för administrationsavgiften - för närvarande 130 kr/person. 

 

Därefter har Kollektivtrafiknämnden lyft frågan om förenklad hantering av kommunernas tillköp av 

färdbevis och beslutade 2014-11-06 § 47 att Seniorkort ska kunna erbjudas i tre varianter; 

65+  lågtrafik, 65+ dygnet runt, 75+ dygnet runt. 

 

I och med Kollektivtrafiknämndens beslut måste kommunen åter lyfta frågan och besluta om från 

vilken ålder subventionerade busskort ska gälla, då 70 år inte längre är ett alternativ.   

Beslutsunderlag 

Västtrafiks kalkyl 2014-04-23 

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-12 § 70 

Kollektivtrafiknämndens protokoll 2014-11-06 § 47 med Principer för tillköp av färdbevis 

Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-01-08 

Västtrafiks kalkyl 2015-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-21 § 2 

Yrkande 

Britt Wall (S), Mikael Sternemar (FP), Lars-Erik Knutsson (S), Roland Mattsson (M) föreslår bifall 

till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition Britt Walls (S) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen 

antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar upphäva beslut från 2014-06-12 § 70 med hänvisning till 

Kollektivtrafiknämndens beslut 6 nov 2014. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att erbjuda subventionerade busskort för invånare som är 75 år och 

äldre, hela dygnet, där resenären själv bekostar engångskostnad för administrationsavgift - för 

närvarande ca 140 kr/person.  

Medel finansieras inom ramen för 2015 års budget (121 tkr).  

  

Kommunfullmäktige beslutar att verksamheten ska följas upp inför budget 2017. 
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Forts. KS § 13 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 14   KA 2013/720 

Bildande av gemensam Telefoni- driftorganisation för SML-

kommunerna - Utökning av IT-nämndens ansvarsområde 

Den gemensamma IT-nämnden (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) föreslås få ett utökat ansvar. Detta 

genom att även inkludera drift- och systemadministration avseende telefoni för samtliga tre 

kommuner. IT-chefen har på uppdrag av kommuncheferna arbetat fram en förstudie. Därefter har 

IT-nämnden fattat beslut om att utöka verksamheten under förutsättning att samtliga tre kommuner 

fattar samma beslut. Orsaken till verksamhetsövergången är att öka kompetensen, få en högre 

kostnadseffektivitet samt att minska sårbarheten. Som en konsekvens av detta beslut bör 

samverkansavtal samt reglemente ses över. Till detta antas servicegarantier som ligger till grund för 

det utökade grunduppdraget. 

Ekonomi 

En samordning av verksamheten ger på sikt lägre kostnader.  

Organisation och personal  

Förändringen innebär att 1.0 tjänst överförs till Lysekils kommun 

Beslutsunderlag 

Servicegaranti 2014-03-04 

Förstudie 2014-03-06  

IT-chefens tjänstebeskrivning 2014-03-06 

IT-chefens tjänsteskrivelse 2014-11-13 

IT-nämndens protokoll 2014-11-24 § 18 

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2014-12-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-21 § 4 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Lars-Erik Knutsson (S) och Mikael Sternemar (FP) föreslår att 

kommunchefen får uppdrag att i samverkan med de andra kommunerna komplettera 

samverkansavtal, reglemente och servicegarantier. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 

kommunstyrelsen antar detta. 
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Forts. KS § 14 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att alla kommunerna i samverkan (Sotenäs, 

Munkedals och Lysekils kommun) fattar motsvarande beslut, införliva växelfunktionen beskriven i 

förstudien i den gemensamma IT-nämnden samt under gällande samverkansavtal. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera servicegarantierna för ytterligare beredning. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna budgeten, beskriven i förstudien. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att i samverkan med de andra kommunerna 

göra en komplettering av samverkansavtal, reglemente och servicegarantier. 

 

 

 

Skickas till 

Kommunchefen 

Kommunstyrelsen Lysekil 

Kommunstyrelsen Munkedal 

IT-nämnden 

IT-chefen 
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KS § 15   KA 2014/996 

Medel till scenbygge Stallebrottet Malmön 

Stallebrottet kulturproduktion söker medel från Sotenäs kommun. Stallebrottet kulturproduktion 

ekonomisk förening är en nystartad förening med mål att skapa en kulturell samlingsplats på Bohus-

Malmön. 

 

Centralt i projektet är pjäsen Stenriket, en dramatisering av ett par av bygdens författare  

Arne Lundgrens böcker, Sillbrand och som utspelar sig på Malmön. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2014-12-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-10 § 220 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-21 § 8 

Yrkande 

Britt Wall (S) föreslår bifall till arbetsutkottets förslag, samt föreslår som tilläggsyrkande att det av 

beslutet framgår att medel avsätts för markarbete för scenen. 

Ola Strand (KD) och Stig-Arne Helmersson (C) föreslår att förslaget avslås, då kommunens resurser 

ska användas till kärnverksamhet. 

Ulla Christensson Ljunglide (M), Jeanette Loy (M), Mikael Sternemar (FP), Eva Ryberg (V), Lars-

Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Britt Walls (S) förslag. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) med fleras förslag och finner att 

kommunstyrelsen antar detta. 

Propositionsordning 2 

Ordföranden ställer proposition på Ola Strands (KD) och Stig-Arne Helmerssons (C) förslag och 

finner att kommunstyrelsen avslår detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att stödja Stallebrottet kulturproduktion och avsätta 300 tkr ur 

ofördelade investeringsanslag för att utföra markarbete.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att teckna ett 5-årigt avtal om lägenhetsarrende med föreningen 

Stallebrottets kulturproduktion. 

Protokollsanteckning 

Tina Ehn (MP) noterar till protokollet att (MP) är positiv till förslaget.  
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Forts. KS § 15 

 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska avdelningen 

Utbildningsnämnden 

Föreningen Stallebrottets kulturproduktion 
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KS § 16   KA 2013/362 

Medborgarförslag sjöbodplatser, Hunnebostrand 

I ett medborgarförslag föreslås att det utmed den södra delen av vägen mellan Lökholmen och 

Gåsholmarna i Hunnebostrand skapas nya platser för sjöbodar.  

 

Tekniska avdelningen har vid tidigare tillfälle gett förslag på byggnation längs med samma sträcka 

(norra sidan av vägen), men detta förslag har av olika anledningar inte vunnit gehör i den politisk 

nämnd som är beslutande. I det fall förutsättningarna för ett annorlunda beslut är möjligt, så har 

Tekniska avdelningen inga invändningar mot att skapa fler sjöbodsplatser längs med den aktuella 

vägsträckan. 

 

Byggkontoret anger att för området gäller detaljplan fastställd 1978-06-08. Området betcknas "Th" 

vilket innebär att området får användas endast för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål. 

Högsta tillåtna byggnadshöjd är 6,0 m. Detta innebär att det tänkta området har förutsättningar för 

en eventuell byggnation.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sedan gjort en besiktning av området på plats. 

Beslutsunderlag 

Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2013-07-29 

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2013-09-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-09-18 § 164 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-21 § 6 

Yrkanden 

Mikael Sternemar (FP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (FP) förslag och finner att kommunstyrelsen 

antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren men beslutar att avslå medborgarförslaget med 

hänvisning till att landskapsbilden förändras negativt.  

 

Vid inventering av sjöbodsplatser i kommunen har visats att det finns möjligheter till framtagande 

av ett antal sjöbodsplatser i Hunnebostrandsområdet.  

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 17   KA 2014/862 

Remiss - Förslag till ny verksamhetsstrategi 2015 - 2019 för Svenskt 

Vatten 

Sammanfattning 

Svenskt Vatten företräder de kommunala vattentjänsterna i Sverige. Svenskt Vatten har nu skickat 

ut remiss på en ny flerårsplan för dess verksamhetsstrategi. De önskar få synpunkter från sina 

medlemmar som är kommuner, kommunalförbund eller kommunala bolag.  De förordar att 

remissen behandlas i medlemmarnas styrelser. 

Beskrivning av ärendet 

Svenskt Vatten har i sin styrelse och kommittéer utarbetat en verksamhetsstrategi för 2015 - 2019. 

Utgångspunkt har varit omvärldsanalys och tre framtidsscenarier som diskuterades på den årliga 

vattenstämman. 

 

VA-organisationerna i landet står inför stora utmaningar och många sakfrågor. 

Verksamhetsstrategin anger ett antal effektmål som arbetas med under perioden. Årliga 

verksamhetsmål som Svenskt Vatten råder över själva och som är mätbara sätts upp. Arbetssättet är 

kommunikation, påverkansarbete nationellt och internationellt, utbildning, riktlinjer, forskning och 

utveckling.  

Beslutsunderlag 

VA- och anläggningschefs tjänsteutlåtande 2014-11-11 

Verksamhetsstrategi 2015- 2019 Svenskt Vatten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-10 § 206 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till verksamhetsstrategi 2015-2019 för Svenskt vatten utan 

några ytterligare synpunkter. 

 

Skickas till 

Svenskt Vatten 

Tekniska avdelningen 
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KS § 18   KA 2014/967 

Motion - om SÄBO och trygghetsboende 

Mats Abrahamsson (M) och Ronald Hagbert (M) har i en motion föreslagit att Sotenäs kommun ger 

Sotenäsbostäder AB i uppdrag att genomföra en utredning om möjligheten av att snabbt kunna 

förbereda en tillbyggnad av fler vårdplatser för SÄBO och Trygghetsboende vid Kvarnbergets 

Äldreboende i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen kan inte ge uppdrag till ett kommunalt bolag, men kan upprätta ett särskilt direktiv. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-01-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-21 § 10 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att det ska stå ägardirektiv i beslutstexten. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen 

antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge Sotenäsbostäder AB ett särskilt 

ägardirektiv att utreda möjligheten att kunna förbereda en tillbyggnad av fler vårdplatser för SÄBO 

och Trygghetsboende vid Kvarnbergets Äldreboende i Kungshamn. 

 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-04 § 10-31 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
16(32)

 

 

 

KS § 19   KA 2014/822 

Motion - Insynsplats i styrelser och nämnder 

Pål Ohlzon (SD) föreslår i en motion att samtliga partier i kommunfullmäktige som inte har 

ordinarie eller ersättarplats i kommunens nämnder och styrelser skall ha rätt till en insynsplats i 

dessa. 

Ärendebeskrivning 

Vissa kommuner har infört insynsplats i kommunstyrelsen för de partier som är representerade i 

kommunfullmäktige men som inte har någon representation i kommunstyrelsen.  Alla ärenden som 

ska behandlas av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen, även de ärenden som har 

behandlats av övriga nämnder och en insynsplats i kommunstyrelsen ger därför möjlighet till en mer 

fullständig information.  

Kommunfullmäktige avgör i vilken eller vilka nämnder eventuell närvarorätt ska gälla och om och 

hur närvarorätten ska begränsas.  

En förtroendevald som får närvarorätt omfattas av den sekretess och tystnadsplikt som övriga 

närvarande omfattas av. 

I gällande arvodesreglemente finns inga regler angivna om arvode för en sådan insynsplats. Ur 

demokratiskt perspektiv borde samma ersättning utgå för insynsplats som till förtroendevald i 

nämnden. 

Regelverk 

I kommunallagen 4 kap 23 § står om närvarorätt 

23 § Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss 

nämnd skall få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i 

besluten. 

Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-01-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-21 § 14 

Yrkanden 

Ola Strand (KD), Mikael Sternemar (FP), Nils Olof Bengtson (M), Roland Mattsson (M), Ulla 

Christensson Ljunglide (M), Stig Arne Helmersson (C) och Eva Ryberg (V) föreslår bifall till 

arbetsutskottets förslag.  

Britt Wall (S) föreslår att motionen avslås.  
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Forts. KS § 19 

 

Roland Mattsson (M) föreslår som tilläggsförslag att detta beslut även besvarar den tidigare ställda 

frågan om insynsplatser. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden ställer proposition Ola Strands (KD) med fleras förslag och finner att 

kommunstyrelsen antar detta. 

Propositionsordning 2 

Ordföranden ställer proposition Britt Walls (S) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 

avslår detta. 

Propositionsordning 3 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) tilläggsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta följande formulering i kommunstyrelsens reglemente, (för 

mandatperioden 2014-2018 gäller som särskild regel att berört parti ska lämna namnet på sin 

representant skriftligt i samband med kommunstyrelsens första sammanträde efter 

kommunfullmäktiges beslut); 

 

Parti som erhåller plats i kommunfullmäktige men som inte av egen kraft, eller i samarbete med 

annat eller andra partier, erhåller plats för ledamot eller ersättare i någon nämnd eller 

kommunstyrelsen har rätt till en insynsplats i kommunstyrelsen, men inte dess utskott. 

  

Representanten utses av respektive parti och platsen är knuten till den person som utses. Berört parti 

lämnar namnet på sin representant skriftligt i samband med kommunstyrelsens första sammanträde 

för mandatperioden. Arvoden utgår enligt samma reglemente som för förtroendevald. 

 

Insynsplats innebär rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. 

Representanten har inte rätt att få sin åsikt noterad i protokollet. 

Närvarorätten gäller inte myndighetsutövning. 

 

Därmed är motionen besvarad.  

 

Detta beslut besvarar även den tidigare ställda frågan om insynsplatser. 

 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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KS § 20   KA 2015/28 

Programförklaring för mandatperioden 2015-2018 

Sotenäsalliansen har tagit fram en programförklaring för mandatperioden 2015-2018. Övriga 

styrdokument som vision och inriktningsmål kommer också att aktualiseras. 

 

Oppositionen har tagit fram en egen programförklaring för mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-21 § 9 

Yrkanden 

Mikael Sternemar (FP), Jeanette Loy (M), Nils Olof Bengtson föreslår bifall till arbetsutskottets 

tillika Sotenäsalliansens förslag. 

 

Britt Wall (S) föreslår bifall till oppositionens förslag. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (FP) med fleras förslag och finner att 

kommunstyrelsen antar detta. 

Propositionsordning 2 

Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) förslag och finner att kommunstyrelsen avslår 

detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Programförklaring för mandatperioden 2015-2018, enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 21   KA 2014/993 

Ansökan till Kammarkollegiet om permutation av Stiftelsen Sotenäs 

Turism 

Sotenäs kommun kommer tillsammans med Sotenäs Turistförening att ansöka om permutation av 

Stiftelsen Sotenäs Turism i syfte att upplösa stiftelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-10 § 214 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att till Kammarkollegiet ansöka om permutation av Stiftelsen Sotenäs 

Turism för att avveckla stiftelsen. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 22   KA 2014/266 

Erbjudande om delägarskap i Netwest 

Beskrivning av ärendet 

I Västra Götalands län har en bredbandssamverkan mellan kommunerna och Västra 

Götalandsregionen (VGR) pågått i många år. Till grund för samarbetet finns den regionala 

bredbandstrategin från februari 2009. Parallellt har stadsnäten i Västra Götaland samverkat genom 

den ideella föreningen Västlänk, samt genom Västgötaringen, en fiberring som drivs av ett antal 

stadsnät i syfte att tillgodose behovet av att kunna kommunicera utanför den egna kommungränsen. 

Båda parter har på varsitt håll identifierat ett behov av att öka takten på fiberutbyggnaden hos 

stadsnäten i länet för att kunna uppnå de regionala och nationella bredbandsmålen. En förutsättning 

för att stadsnäten och fiberföreningarna skall kunna fortsätta uppehålla en fungerande konkurrens på 

fiberinfrastrukturnivå samt öka investeringstakten, är att ekonomin förbättras. Det föranledde att 

stadsnäten (genom föreningen Västlänk) och VGR startade ett gemensamt arbete i början av 2013 i 

syfte att; 

 

• Främja bredbandsutvecklingen i Västra Götaland 

• Främja konkurrensen på fiberinfrastrukturnivå i Västra Götaland 

• Förbättra förutsättningarna för regionens näringsliv 

• Ge ökade intäkter i befintliga fibernät 

• Minska kostnaderna för befintliga fibernät 

• Öka kvaliteten i befintliga fibernät 

• Hitta en modell för att samordna fiberföreningarna i Västra Götaland 

 

Under 2013 har arbetsgruppen, bestående av företrädare från VGR och Västlänk, utrett de 

affärsmässiga, legala och politiska förutsättningarna och kommit fram med ett förslag på att bilda 

ett regionalt bolag, Netwest AB. Bolaget skall vara samägt av VGR och stadsnäten/kommunerna i 

Västra Götaland. I förslaget har styrande dokument för det tilltänka bolaget tagits fram. Se bilagor. 

 

Netwest ska vara ett stöd i stadsnätens och fiberföreningarnas strävan att förbättra sina erbjudanden 

och effektivisera sin drift. Via Netwest finns en plattform för ett utökat samarbete mellan stadsnäten 

och fiberföreningarna i länet. Netwest ska bidra till ökade intäkter för stadsnäten och 

fiberföreningarna genom förhöjda volymer av affärer (med främst nationella kunder), samt 

minskade kostnader för stadsnäten och fiberföreningarna genom förbättrad samordning av 

marknadsföring, försäljning samt drift- och underhåll. De produkter som Netwest ska tillhandahålla 

till marknaden är kapacitet, våglängder och (där möjlighet finns) svartfiber. Accesserna ska i första 

hand levereras av stadsnäten och fiberföreningarna. 
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Forts KS § 22 

Ägartillskott 

Samtliga deltagande kommuner/stadsnät skall garantera en mininivå på det ovillkorade 

ägartillskottet på 240 000 kr (fördelat på 60 000 kr/år i fyra år). Blir det 

18 deltagande kommuner/stadsnät från start, räcker detta för att täcka kapitalbehovet. För att 

hantera det fall då det blir färre deltagare, finns möjligheten för kommuner/stadsnät att garantera en 

högre nivå på ovillkorat aktieägartillskott. Ägandet i bolaget blir i det fallet inte längre jämt fördelat 

mellan kommunerna/stadsnäten, utan kommer att stå i proportion till nivån på det ovillkorade 

aktieägartillskottet. 

 

Kommuner/stadsnät kan välja mellan tre garantinivåer: 

– Låg: 240 000 kr (fördelat på 60 000 kr/år i fyra år) 

– Medel: 440 000 kr (fördelat på 110 000 kr/år i fyra år). 

– Hög: 600 000 kr (fördelat på 200 000 kr/år i fyra år). 

 

Ytterligare detaljer finns i bifogade styrande dokument för bolaget såsom aktieägaravtal, 

bolagsordning och affärsplan som tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2014-12-01 

Utredarens tjänsteutlåtande 2014-12-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-10 § 211 

Yrkanden 

Britt Wall (S), Ola Strand (KD), Stig-Arne Helmersson (C) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall 

till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) med fleras förslag och finner att 

kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bli delägare i Netwest på lägsta garantinivå enligt det förslag som 

Västra Götalandsregionen erbjuder. 

 

Finansiering, 60 000 kronor i fyra år, sker från investeringsbudgetens ofördelade anslag. 

 

Skickas till 

Västra Götalandsregionen, Westnet 

Kommunchefen 

Ekonomiavdelningen 
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KS § 23   KA 2014/929 

Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän 

Sammanfattning 

Under år 2013 inleddes diskussioner bland förtroendevalda från Bohusläns kommuner om 

förutsättningarna för att fatta beslut om en gemensam avsiktsförklaring för besöksnäringen i 

Bohuslän. Utgångspunkten var att samtliga kommuner vill och kan ställa sig bakom en gemensam 

strategi för offentlig samverkan kring besöksnäringen. 

 

Sedan avsiktsförklaringen signerades har Västsvenska Turistrådet fört samtal med inblandade 

aktörer i besöksnäringen i Bohuslän. Baserat på dessa möten har en handlingsplan formulerats. 

 

Planen är upplagd efter principen att ansvar och åtaganden specificeras för respektive aktörsgrupp: 

Västsvenska Turistrådet, Kommunerna, Lokala turistorganisationerna och Företagen. Grundtanken 

är att en rollfördelning och ett gemensamt ansvarstagande gynnar hela Bohuslän. 

Handlingsplanen presenterades vid ett möte som politiker och tjänstemän från samtliga kommuner 

var kallade till och deltog i 2014-11-17.  

 

Under mötet fattades beslut om att rekommendera kommunerna att besluta 

 att arbeta med besöksnäringen utifrån denna gemensamma handlingsplan 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän, november 2014 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-10 § 210 

Yrkanden 

Mikael Sternemar (FP), Ola Strand (KD) och Britt Wall (S) föreslår bifall till arbetsutskottets 

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (FP) med fleras förslag och finner att 

kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen välkomnar Turistrådet Västsveriges förslag och beslutar att arbeta med 

besöksnäringen utifrån ”Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän, november 2014”. 

 

Skickas till 

Turistrådet Västsverige  

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
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KS § 24   KA 2015/79 

Val av representanter i Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor 

(KRT) 

Yrkande  

Nils Olof Bengtson (M) föreslår Peter Hemlin (M) som ledamot.  

 

Birgitta Albertsson (S) föreslår Britt Wall (S) till ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och finner att kommunstyrelsen antar dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser följande representanter till Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor, för 

perioden 2015 - 2018:  

 

Ledamot 

Peter Hemlin (M) 
Ersättare 

Britt Wall (S) 

 

 

 

Skickas till  

Omsorgsnämnden 

Valda 

Löneenheten 

Troman 
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KS § 25   KA 2015/80 

Val av representanter i Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Yrkande  

Nils Olof Bengtson (M) föreslår Jeanette Loy (M) som ledamot.  

 

Birgitta Albertsson (S) föreslår Lars-Erik Knutsson (S) till ersättare.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och finner att kommunstyrelsen antar dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser följande representanter till Kommunala pensionärsrådet, för perioden 2015 

- 2018:  

 

Ledamot 

Jeanette Loy (M) 
Ersättare 

Lars-Erik Knutsson (S) 

 

 

 

Skickas till  

Omsorgsnämnden 

Valda 

Löneenheten 

Troman 
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KS § 26   KA 2015/101 

Val av representanter för gruppen ”Konst i offentlig miljö” 

Sotenäs kommun har en ”planeringsgrupp för offentlig miljö” med övergripande ansvar för 

konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet, inomhus och utomhus. 

 

Gruppens uppgift har varit att ta fram kontrollpunkter och frågeställningar, utifrån inventerade 

beslutsprocesser. Målsättningen för planeringsgruppen är att säkerställa genomförandet av 

kvalitativa gestaltningsförslag i de offentliga gemensamma rummen inom privata och kommunala 

planer och projekt. Alla planer och projekt med sådana förändringar som kan bedömas som 

strategiskt viktiga för framtida utformning av den offentliga miljön skall behandlas/prövas av 

planeringsgruppen för offentlig miljö. 

 

Gruppen ska fungera 

 som en allmän referensgrupp för planering av all offentlig miljö 

 som en remissinstans när det gäller kommunala planer och projekt 

 som en referensgrupp vid exploatörsdrivna planer och projekt 

 

Gruppens sammansättning har varit sammansatt av politiker och tjänstemän och 

tillsatts i samband med nyval: 2 st från kommunstyrelsen, 2 st från 

utbildningsnämnden, 1 st från Västra Götalandsregionen kulturberedning, 4 st 

tjänstemän i form av 1 st från respektive miljö & bygg, tekniska avdelningen, kultur 

& fritid samt informationsansvarig. Respektive förvaltning/huvudman har stått för respektive valds 

kostnader. Tjänstemännen har utsetts av respektive förvaltningschef. 

Yrkande  

Britt Wall (S) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att göra en översyn av styrdokumenten för 

gruppen ”Konst i offentlig miljö”.  

Nils Olof Bengtson (M) föreslår att ordföranden utses för att påbörja arbetet och föreslår 

Ragnhild Selstam (M) som ordförande. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) förslag och finner att kommunstyrelsen antar 

detta. 

Propositionsordning 2 

Ordföranden ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen 

antar detta. 
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Forts. KS § 26 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att göra en översyn av styrdokumenten för 

gruppen ”Konst i offentlig miljö”.  

 

Kommunstyrelsen utser följande representanter till gruppen Konst i offentlig miljö, för perioden 

2015 - 2018:  

 

Ragnhild Selstam (M) ordförande  

 

 

 

Skickas till  

Kommunchefen 

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 

Valda 

Löneenheten 

Troman 
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KS § 27   KA 2015/33 

Val av ledamöter till Hälsorådet 

Av Hälsorådets reglemente framgår att respektive nämnd ska föreslå ledamöter till Hälsorådet, vilka 

kommunstyrelsen sedan utser. Nämnderna har nu lämnat förslag på ledamöter. 

 

Enligt Hälsorådets reglemente skall kommunstyrelsens representant vara ordförande. Till 

ordförande valdes Kristina Frigert (M) och Britt Wall (S) till ersättare 2014-2018. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser också följande personer till Hälsorådet för 2014-2018; 

 

Ordinarie 

Robert Yngve (KD) från BN 
Ersättare 

Petra Sundblad (S) från BN 

 

Eva Abrahamsson (M) från MIMB 

 

Petra Olsson (S) från MIMB 

 

Nils Olof Bengtson (M) från ON  

 

Mats Nilsson (S) från ON 

 

Anders Rosén (M) från UN  

 

Ewa Ryberg (V) från UN 

 

Skickas till 

Valda 

Löneenheten 

Troman 

Kansliavdelningen 
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KS § 28    

 

Meddelanden 

 

 Sveriges kommuner och landsting, inbjudan till konferensen Det kommunala 

planeringsansvaret, i Göteborg. 

 Statistik för Sotenäs konsumentrådgivning 2014. 

 Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut 2015-01-12, ang. Överklagande av beslut om 

anta detaljplan för fastigheten Hunnebo 1:1697 m.fl., fd Folkets Hus, Hunnebostrand, 

Sotenäs kommun. 

 Byggnadsnämndens protokoll 2015-01-15 § 3 ang. Detaljplan för Kalvbogen 1:129 mfl, 

godkännande av samrådshandling. 

 Lysekils kommun, kommunstyrelsens protokoll 2015-01-15 § 19 ang. Miljönämndens 

verksamhetsplan 2015. 

 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Hemlöshet – en fråga om bostäder. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.  
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KS § 29    

Redovisning av delegationsbeslut  

Personal- och organisationsärenden  

Enhetschef Myndighet och kvalitets delegation 3-4/2015 

Enhetschefers Kvarnbergets delegation 9-30/2015 

Enhetschef Hunnebohemmets delegation 1-2/2015 

Enhetschef Bankebergs delegation 4-12/2015 

Enhetschef Kommunrehabs delegation 1-3/2015 

Enhetschefer Hemtjänsts delegation 26-29/2015 

Enhetschefer Personliga assistenters delegation 11/2015 

Enhetschefer IFO psykiatris delegation 6-8/2015 

Enhetschef arbetslivsenhetens delegation 2/2015 

Rektor Bovallstrands skolas delegation 1-2/2015 

Rektor Hunnebostrands förskolas delegation 1-6/2015 

Rektor Hunnebostrands skola/fritids delegation 5-6/2015 

Rektor Sotenässkolan delegation 7-11/2015 

Rektor Stödteams delegation 1-4/2015 

Rektor Kompetenscentrums delegation 2-3/2015 

Enhetschef Familjecentralens delegation 1/2015 

Kommunsekreterarens delegation 5/2015 

MEX-ingenjörens delegation 1/2015 

Kost och städchefs delegation 5/2015 

VA- och anläggningschefs delegation 2/2015 

Fastighetschefens delegation 11-14/2015 

Personalchefens delegation 1/2015 

Räddningschefens delegation 1/2015 

Övriga protokoll 

Centrala samverkansgruppens protokoll 2015-01-28 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut.  
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KS § 30   KA 2014/351 

Partistöd 2015 

Bakgrund  

Enligt Kommunallagen 2 kap. § 9 skall partistöd ges till de politiska partier som är representerade i 

kommunfullmäktige. Partistöd får också ges till ett parti som har upphört att vara representerat i 

kommunfullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.  

 

Kommunfullmäktige skall enligt 2 kap. § 11 beslutat att en mottagare av partistöd årligen skall 

lämna skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i § 9 

första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och skall ges till 

kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningens utgång.  

Beskrivning av ärendet 

Partistödet utbetalas varje år i januari eller så snart handlingar enligt följande inlämnats till 

kommunledningskontoret: 

 

 Förutsättning för utbetalning av stödet är att föreningens stadgar samt utdrag ur 

årsmötesprotokoll, vad avser styrelse och firmatecknare inlämnats till 

kommunledningskontoret.  

 Utbetalning sker endast om partiet tagit plats i Kommunfullmäktige, med den 

person/personer som framgår av länsstyrelsens protokoll.  

 Utbetalning ska ske till lokal organisation, som har säte och verksamhet i Sotenäs kommun 

och som är en juridisk person.  

 Utbetalt partistöd kan återkrävas om partiet inte har haft någon verksamhet lokalt den tid då 

partistödet avsåg.  

 Mottagare av partistöd skall årligen lämna skriftlig redovisning som visar att partistödet har 

använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 2 kap. § 9. Redovisningen skall avse 

perioden 1 januari – 31 december. Redovisningen skall ges till Kommunfullmäktige senast 

sex månader efter redovisningsperiodens utgång.  

 Redovisningen skall bestyrkas av en betrodd person att verksamheten har bedrivits enligt de 

anvisningar som kommunen har föreskrivit. 
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Forts. KS § 30 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd enligt nedan; 

 

Parti   Mandat 

Grund-

bidrag Rörligt  Summa stöd 

        

Moderata Samlingspartiet   11 3 560 77 990 81 550  

Centerpartiet   2 3 560 14 180 17 740  

Folkpartiet Liberalerna   3 3 560 21 270 24 830  

Kristdemokraterna    1 3 560 7 090 10 650  

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna   10 3 560 70 900 74 460  

Vänsterpartiet   1 3 560 7 090 10 650  

Miljöpartiet de gröna   1 3 560 7 090 10 650  

Sverigedemokraterna   2 3 560 14 180 17 740  

        

Summa partistöd   31 28 480 219 790 248 270  

 

 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 31   KA 2014/995 

Information om Hotell Kungshamn 

Frågan om en eventuell om- och tillbyggnad av Hotell Kungshamn har ställts till de politiska 

partierna. Diskussion förs om en eventuell om- och tillbyggnad av Hotell Kungshamn.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-21 § 11 

Remissvar från S, V, MP, FP 

Yrkanden 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att företrädare för Hotell Kungshamn bjuds in till ett möte med 

kommunstyrelsen. 

 

Ulla Christensson Ljunglide (M), Jeanette Loy (M) och Britt Wall (S) föreslår bifall till Mats 

Abrahamssons (M) förslag.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att 

kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in företrädare för Hotell Kungshamn till kommunstyrelsen till 

ett separat möte. 

 

 

Skickas till 

Kommunchefen 

  

 


