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Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 25 november 2015 kl. 08.30-15.00
Mötet ajourneras kl 11.50-13.00

Beslutande

Mats Abrahamsson (M), ordförande
Peter Hemlin (M)
Ulla Christensson Ljunglide (M) §§ 166-171
Ronald Hagbert (M), §§ 172-182
Nils Olof Bengtson (M)
Roland Mattsson (M)
Mikael Sternemar (L)
Stig-Arne Helmersson (C)
Ola Strand (KD)

Britt Wall (S) §§ 166-171, 173-182
Bengt Sörensson (S) § 172
Lars-Erik Knutsson (S), 166-171, 173-182
Gerardo Alas (S) § 172
Birgitta Albertsson (S)
Hilbert Eliasson (S)
Ewa Ryberg (V)

Närvarande
ersättare

Ronald Hagbert (M) §§ 166-171
Håkan Hansson (L)
Torbjörn Ericson (L)

Gerardo Alas (S) §§ 166-171, 173-182
Bengt Sörensson (S) §§ 166-171, 173-182
Tina Ehn (MP)

Insynsplats

Pål Ohlzon (SD)

Övriga deltagare

Jeanett Andersson, enhetschef § 166
Maria Hassing, folkhälsosamordnare § 167
Erika Hassellöv, personalchef § 169
Eva-Lott Grafman, skolutvecklare § 170
Nina Roos, förvaltningschef § 171
Eva Haglund, enhetschef § 171

Justerare

Hilbert Eliasson

Justering

Protokollet justeras 27 november kl 10.00 på kommunkansliet.

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Mats Abrahamsson
Justerare

Hilbert Eliasson
Anslagsbevis

Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-25 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2015-11-27 – 2015-12-19.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Siv Bennis

Jörgen Karlsson, ekonomichef § 175-180
Lasse Lindén, Fyrbodal § 182
Martin Carling, Fyrbodal § 182
Maria Vikingsson, kommunchef
Anna-Lena Höglund, sekreterare
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KS § 166

Information om Produktionsskolans verksamhet
Sammanfattning

Jeanett Andersson enhetschef vid Produktionsskolan lämnar information om att Produktionsskolan
tillhör arbetsmarknadsenheten och att de har följande verksamheter;
•
•

Praktiska verksamheter; Snickeri, bilvård, återbruk, butik Springet.
Insatser och program; arbetsträning, jobb och utvecklingsgaranti, sommarpraktik.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 167

KA 2015/828

Revidering av handlingsprogram för en "Bad- och vattensäker
kommun"
Sammanfattning

Kommunen har sedan 2008 arbetat med säkerhets och trygghetsfrågor som ett prioriterat område.
En arbetsgrupp har samordnat arbetet med frågorna. Ett område arbetsgruppen ansåg vara viktigt att
arbeta med och utveckla var vattensäkerhetsfrågorna.
Svenska livräddningssällskapet (SLS) erbjuder hjälp till kommunerna genom att ge råd om effektiva
insatser och har tagit fram sex kriterier som innebär en ökad vattenkunskap och därmed ökad
vattensäkerhet. SLS kallar detta arbete för "En vattensäker kommun".
Genom att uppfylla de sex kriterierna kan kommuner ansöka om att bli utnämnd som "En
vattensäker kommun". 2013 ansökte och utsågs Sotenäs kommun till en Vattensäker kommun av
Svenska Livräddningssällskapet, den första i Sverige.
Ett handlingsprogram togs fram vilket fungerat som stöd i arbete med vattensäkerhetsfrågorna i
kommunen. Handlingsprogrammet skall revideras vid behov eller vid varje ny mandatperiod.
Beslutsunderlag

Folkhälsosamordnarens tjänsteutlåtande 2015-10-19
Handlingsprogram "En bad- och vattensäker kommun" rev 2015-09-22
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-11-04 § 166
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat handlingsprogram för en "Bad- och vattensäker
kommun" för mandatperioden 2015-2018.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 4(24)

Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2015-11-25 § 166-182

KS § 168

KA 2015/33

Val av ersättare till Hälsorådet
Petra Olsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Hälsorådet som representant för
Miljönämnden i mellersta Bohuslän.
Beslutsunderlag

Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2015-10-21 § 45
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Petra Olsson (S) från uppdraget som ersättare i Hälsorådet
och utser Bengt Sandberg (MP) till ny ersättare i Hälsorådet som representant för Miljönämnden i
mellersta Bohuslän.
Skickas till

Petra Olsson (S)
Bengt Sandberg (MP)
Hälsorådet
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Löneavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 169

KA 2014/291

Revidering av Sotenäs kommuns reglemente för omställningsstöd och
pension till förtroendevalda
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-12 § 68 att anta, på rekommendation av Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), "Arvodesreglemente Bilaga 3 A - Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL".
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser och innehållet är bl. a. en följd av
att livsinkomstprincipen och arbetslinjen ska vara utgångspunkter för utformningen.
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag
och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal
som gäller för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på
arbetsmarknaden i övrigt. Men då de förtroendevalda inte är anställda kan de inte omfattas av
samma avtal som gäller för anställda utan kommunen måste anta separata pensionsbestämmelser.
En ambition från SKL är att likalydande bestämmelser för förtroendevalda ska gälla oavsett om den
förtroendevalda har uppdrag hos kommun eller landsting/region.
Sedan SKL förslag kom har en administrativt enklare lösning för att hantera
ålderspensionsavsättningarna i OPF-KL kommit till stånd. När SKL lade fram sitt ursprungliga
förslag fanns ingen färdig försäkringslösning för att hantera ålderspensionspremierna och enligt
SKLs förslag skulle ålderspensionen tas upp som en pensionsbehållning (skuld) i kommunens
balansräkning.
Sotenäs kommun har sedan tidigare valt att försäkra pensionsåtagandena för de anställda och vill
hantera de förtroendevaldas pensioner på samma sätt. Det skulle innebära en enklare hantering och
den förtroendevalda kan själva styra över sin pension.
Beslutsunderlag

Personalsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-11-04
Bilaga 1 - Reviderade punkter i OPF-KL - Pensionsbestämmelser
Bilaga 2 - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
enligt OPF-KL
Bilaga 3 - Utfästelser om Trygg PolitikerPension
Bilaga 4 - Kompensation till förtroendevald för förlorad pensionsförmån
Bilaga 5 - Arbetsgivarnytt nr 28/12
Bilaga 6 – Arvodesreglemente, för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2015-11-10 § 39

Justerares signatur:
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Forts. KS § 169
Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud att vid de
kommunala bolagens bolagsstämma lämna ägardirektiv att kommunens bolag skall tillämpa
motsvarande reglemente för sina förtroendevalda.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen
antar detta.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till reglemente för omställningsstöd
och till förtroendevalda (OPF-KL), Kompensation till förtroendevald för förlorad pensionsförmån,
Utfästelse av Trygg Politiker Pension samt att även de förtroendevalda på sikt ska kunna växla
arvode till pension.
Kommunfullmäktige beslutar att det nya reglementet ska tillämpas fr.o.m. valet 2014.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud att vid de kommunala bolagens bolagsstämma
lämna ägardirektiv att kommunens bolag skall tillämpa motsvarande reglemente för sina
förtroendevalda.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 170

KA 2015/757

Information om integrationsfrågor och mottagande av
ensamkommande barn i Sotenäs kommun
Eva-Lotte Grafman från arbetsgruppen för integrationsfrågor lämnar information om aktuellt läge
enligt följande;
I asylboenden finns ca 300 personer.
Barn utan vårdnadshavare (BUV) är ca 50 st.
Kommunplacerade barn och ungdomar, kommunen har för närvarande avtal om 20 platser.
Evakueringsboenden ska upprättas.
Kommunens stora utmaningar just nu;
• Fler socialsekreterare
• Fler bostäder
• Skolgång
Kommunchefen informerar om det ansträngda läget och att krisledningsorganisationen ska startas
upp.
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår att kommunchefen startar upp krisledningen och att KSAU tecknar
de avtal som föreligger.
Ulla Ljunglide Christensson (M) föreslår att en organisation tillsätts med mandat att ta erforderliga
beslut.
Britt Wall (S) föreslår att Krisledningsnämnden kommer att få uppdraget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen
antar detta.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen och uppdrar åt kommunchefen att redovisa
krisorganisationen vid kommande arbetsutskott.
Skickas till

Kommunchefen

Justerares signatur:
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KS § 171

KA 2015/872

Skapa boendeplatser för Barn Utan Vårdnadshavare, BUV
Gammelgårdens Vandrarhem i Hunnebostrand
Sammanfattning

Enligt SFS 2013:755, Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har
Migrationsverket rätt att anvisa ensamkommande barn till kommun för placering och omvårdnad.
Anvisningarna sker utifrån fastställd ordning.
Verksamheten för barn utan vårdnadshavare expanderar mycket hastigt. Ett boende startade i
tillfälliga lokaler Hunnebostrands vandrarhem i oktober 2015 och ytterligare ett på samma
vandrarhem i november 2015. Det sista beräknas vara fullt i slutet på november och då behöver ett
tredje boende starta. Därefter förväntas behovet vara ett nytt boende var tredje vecka. Det behövs
både lokaler och personal för verksamheten.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att skapa boendeplatser för barn utan vårdnadshavare
(BUV). Två alternativ lämnas för att bereda 36 platser på Gammelgårdens Vandrarhem i
Hunnebostrand. Alternativ 1: Inlösen av verksamheten, kostnad 800 000 kr, alternativ 2: Årshyra
2016 för 36 platser BUV. Kostnad 1 317 600 kr.
När behovet för verksamheten BUV inte längre föreligger uthyrs vandrarhemmet till högstbjudande.
Beslutsunderlag

Fastighetschefens tjänsteutlåtande 2015-11-11
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-11-04 § 170
Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 10 minuter.
Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår att arbetsutskottet ges i uppdrag att samordna och besluta om
kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för hantering av den uppkomna flyktingsituationen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen
antar detta.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att samordna och
besluta om kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för hantering av den uppkomna flyktingsituationen.

Justerares signatur:
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Forts. KS § 171

Skickas till

KSAU
Fastighetschef
Enhetschef Barn utan vårdnadshavare
Omsorgschef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 172

KA 2015/827

Uppdrag för utveckling av Udden, Hunnebostrand
Sammanfattning

För att starta utvecklingen av verksamheten runt Udden och skulpturutställningen bör Sotenäs
kommun formulera ett tydligt uppdrag och ge förutsättningar till att hitta en tydligare organisation
runt detta arbete.
Samtal med Kulturhuset Hav & Land har påbörjats om möjligheten att Uddens utveckling kan ingå
i kommunens uppdrag till föreningen.
Beskrivning av ärendet

Samtal med Kulturhuset Hav & Land har påbörjats om möjligheten att Uddens utveckling kan ingå
i kommunens uppdrag till föreningen.
Uddens utveckling skall enligt KS 2015-04-23 § 36, genomföras genom Culture planning som
metod.
"Arbetet med Culture planning innebär att processen leder fram till en handlingsplan. Denna
identifierar de roller, ansvarsområden och specifika insatser som krävs för att på lång sikt öka
livskvaliteten för boende, besökare, anställda, barn och ungdomar, äldre och inflyttare. Med
utgångspunkt i platsen styrkor och särart kan ett samhälle utvecklas långsiktigt och hållbart och
förstärka sin attraktionskraft."
Kulturhuset Hav & Land har i dag en uppdragsersättning för sin verksamhet, detta regleras genom
ett avtal mellan Sotenäs Kommun och föreningen.
Förslaget är att detta uppdrag kompletteras med ett 3 årigt projektuppdrag, som innebär att
föreningens får ansvar som processledare för Uddens Utveckling.
Uppdraget bör även innebära att föreningen skall ta fram framtida finansiering av Udden
utställningen.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-10-26
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-11-04 § 178
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 300 000 kr årligen i 3 år från Udden skulpturpark till
Kulturhuset Hav & Land för genomförande av en medborgardialog för utveckling av Uddens
framtid med hjälp av metoden Culture Planning, och uppdrar åt kultur o fritidansvarig att ta fram en
uppdragsbeskrivning.
Protokollsanteckning

Britt Wall (S) och Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet pga jäv.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KS § 172
Skickas till

Kulturhuset Hav och Land
Ekonomiavdelningen
Kultur- och fritidsansvarig

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 173

KA 2015/826

Utökat uppdrag till Gerlesborgsskolan
Sammanfattning

Gerlesborgsskolan har ett regionalt uppdrag från Västra Götalandsregionen. Detta uppdrag skall nu
omförhandlas och i denna process kräver Västra Götalandsregionen ett större kommunalt stöd.
Gerlesborgsskolan har ställt frågan om Sotenäs kommun kan bidra med ett långsiktigt stöd.
Bakgrund

Under åren har Sotenäs kommun via bidrag stöttat Gerlesborgsskolans verksamhet med 30 000
kr/år. Sotenäs kommun har även köpt verksamhet för ca 60 000 kr/ via skapande skola och
musikskolan, denna verksamhet har helt inriktat sig mot ungdomar.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-10-26
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-11-04 § 177
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beviljar en utökning av bidraget till totalt 100 000 kr för år 2016 till
Gerlesborgsskolans verksamhet och uppdrar åt kultur o fritidansvarig att ta fram
uppdragsbeskrivning.
Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag som uppgår till 546 100 kr år
2016.

Skickas till

Gerlesborgsskolan
Ekonomiavdelningen
Kultur- och fritidsansvarig

Justerares signatur:
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KS § 174

KA 2015/834

Ansökan om kommunalt stöd till nordisk naturfilmsfestival Scandinavian Wildlife Film Festival
Sammanfattning

Föreningen Naturfilmarna i Sverige anordnar en naturfilmsfestival i Sotenäs den 29-31 januari
2016, Scandinavian Wildlife Film Festival. Föreningen har för avsikt att göra Sotenäs kommun till
centrum för naturfilm och samarbetar med Sveriges Television SVT, Nordens Ark, Kulturhuset Hav
och Land och Studiefrämjandet. Temat för året är ”På djurens villkor” och ”Unga naturfilmare”.
Naturfilmarna i väst är en ideell förening och är beroende av externa finansiärer. Vid eventuell
medfinansiering av festivalen kommer det tydligt att framgå i marknadsföringen att Sotenäs
kommun bidrar med medel till naturfilmsfestivalen.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-10-26
Ansökan Föreningen Naturfilmarna
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-11-04 § 176
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beviljar ansökan om bidrag på 40 000 kr till föreningen Naturfilmarna.
Finansieringen sker via kommunstyrelsens budget för föreningsbidrag 2016 som uppgår till 546 100
kr.

Skickas till

Föreningen Naturfilmarna
Ekonomiavdelningen
Kultur- och fritidsansvarig
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KS § 175

KA 2015/755

Riktlinjer för inköp och direktupphandling
Beskrivning av ärendet

Som ett stöd i tillämpning av Sotenäs kommuns policy för inköp och upphandling har ”Riktlinjer
för inköp och direktupphandling” utfärdats. Riktlinjerna har arbetats fram av ekonomiavdelningen
och fastställs av kommunstyrelsen.
Riktlinjerna har setts över i syfte att förenkla och förtydliga dess innehåll.
Riktlinjerna är senast antagna av kommunstyrelsen 2014-12-03 § 197.
Beslutsunderlag

Upphandlarens tjänsteutlåtande 2015-09-24
Riktlinjer för inköp och direktupphandling
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-07 § 156
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-11-04 § 173
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta utarbetat förslag till ”Riktlinjer för inköp och
direktupphandling”.
Skickas till

Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:
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KS § 175

KA 2015/755

Information om medel från migrationsuppgörelsen
Ekonomichefen lämnar information om fördelning av medel från migrationsuppgörelsen.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerares signatur:
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KS § 176

KA 2015/762

Samordningsförbundet Väst, delårsredovisning
Samordningsförbundet Väst har lämnat delårsredovisning januari-augusti 2015 med tillhörande
verksamhetsberättelse.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-11-04 § 174
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige tar del av Samordningsförbundet Väst delårsredovisning 2015 med tillhörande
verksamhetsberättelse.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:
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KS § 177

Meddelanden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hela Sverige ska leva, 2/2015
Skrivelse Nya mötesplatser, Folkets Hus och Parker, 2015-11-12
Skrivelse 2015-10-26, Gärde Wesslau
Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomirapporten 2015-10-08
Kallelse till extra bolagsstämma Netwest Sweden AB 12 november.
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-10-14 § 71.
Utbildningsnämndens protokoll 2015-10-29 § 103.
Byggnadsnämndens protokoll 2015-10-22 § 56 ang Sammanträdestider 2016.
Byggnadsnämndens protokoll 2015-10-22 § 57 ang. Val av ordinarie ledamot och ersättare i
Kommunala pensionärsrådet.
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2015-10-21 § 44 ang. Sammanträdestider
2016.
Delegationsbeslut Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015-10-02 ang. Remiss, ang skydd
av värdefull skog på fastigheten Håle 2:38 med flera i Sotenäs kommun.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän remissvar 2015-10-08 ang. Remiss – rapport ”Avgifter i
livsmedelskontrollen – Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering (SOU 2015:17).
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2015-10-21 § 47 ang. Remiss – maritim
näringslivsstrategi för Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner.
Omsorgsnämndens protokoll 2015-11-05 § 93, ang. Revidering av omsorgsnämndens
delegationsordning avseende förtroendevalda.
Södra Sotenäs församlings budget 2016.
Lönenämndens protokoll 2015-11-12 § 19, ang. Kontrollplan 2016 för Lönenämnden.
Lönenämndens protokoll 2015-11-12 § 18, ang. Uppföljning av kontrollplan 2015.
Lönenämndens protokoll 2015-11-12 § 20, ang. Val av vice ordförande för Lönenämnden.
Lönenämndens protokoll 2015-11-12 § 21, ang. Sammanträdestider 2016 för Lönenämnden.
Länsstyrelsens protokoll 2015-11-18 ang. Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och
20 § förmynderskapsförordningen.
IT-nämndens protokoll 2015-11-18 § 19, ang. Internkontroll 2015.
IT-nämndens protokoll 2015-11-18 § 20, ang. Detaljbudget 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 178

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll §§ 82-95
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll §§ 38-46
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §§ 164-177
Personal- och organisationsärenden

Omsorgschefens delegation 14/2015
Enhetschef Myndighet och kvalitet delegation 11/2015
Enhetschefers Kvarnbergets delegation 186-195/2015
Enhetschef Hunnebohemmets delegation 52-54/2015
Enhetschef Bankebergs delegation 51-54/2015
Enhetschef Kommunrehabs delegation 29/2015
Enhetschefer Hemtjänsts delegation 173-197/2015
Enhetschefer Personliga assistenters delegation 85-93/2015
Enhetschefer IFO psykiatris delegation 71-84/2015
Enhetschef arbetslivsenhetens delegation 14-15/2015
Rektor Bovallstrands skola delegation 10-11/2015
Rektor Hunnebostrands förskola delegation 14/2015
Rektor Hunnebostrands skola/fritids delegation 21-25/2015
Rektor Kungshamn/Åsen skola/fritids delegation 10-14/2015
Rektor Sotenässkolan delegation 36-38/2015
Rektor Särskolans delegation 8-11/2015
Rektor Stödteam delegation 8-9/2015
Kultur- och fritidsansvarig delegation 6-7/2015
Kommunalrådets delegation 4/2015
Ekonomichefens delegation 22/2015
Administrativ chefs delegation 14-15/2015
Kost- och städchefens delegation 24-35/2015
VA- och anläggningschefs delegation 26-27/2015
Fastighetschefens delegation 23-27/2015
Miljöchefens delegation 5-6/2015
Alkohollagen

Alkoholhandläggarens delegation 55-57/2015

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KS § 178
Övriga protokoll

Rambo AB protokoll 2015-09-25
Lönenämnden 2015-11-12
IT-nämnden 2015-11-18
Centrala samverkansgruppens protokoll 2015-11-18
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
20(24)

Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2015-11-25 § 166-182

KS § 179

KA 2015/350

Investeringsbudget 2016 samt flerårsplan 2017-2018
Sammanfattning

Utifrån principen att varje generation själv skall bära sina kostnader och med hänsyn till
kommunens finansiella ställning är det finansiella målet för investeringar följande:
- Investeringsvolymen skall i den skattefinansierade verksamheten högst uppgå till
avskrivningsutrymmet.
Avskrivningarna för 2016 beräknas till 28,0 Mkr i den skattefinansierade verksamheten
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om budgetramar för 2016. Investeringsanslaget i den
skattefinansierade verksamheten bestämdes till 28,0 Mkr. De totala nettoinvesteringarna för VAverksamheten under 2016 bestämdes till 12,2 Mkr.
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till fördelning av anslagen per projekt som har behandlats
av budgetberedningen.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-09-24
Investeringsbudget 2016 och investeringsplan 2017-2018, daterad 2015-11-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-11-02 § 164
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar investeringsbudget 2016 samt investeringsplan 2017-2018.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 180

KA 2014/212

Delårsbokslut januari-september 2015
Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per 30 september samt en helårsprognos för 2015.
Periodens resultat uppgår till 13,3 Mkr jämfört med - 11,0 Mkr samma period föregående år. I
resultatet ingår överskott från den affärsdrivande verksamheten (VA-verksamhet) med totalt 1,7
Mkr vilket innebär att den rent skattefinansierade verksamheten uppvisar ett resultat på 11,6 Mkr
vilket är 23,3 Mkr bättre än föregående år.
Totalt för kommunen pekar helårsprognosen i den skattefinansierade verksamheten på ett resultat på
8,5 Mkr vilket är 4,5 Mkr bättre än budget. Hela överskottet i den affärsdrivande verksamheten, 0,6
Mkr, sätts av till en resultatregleringsfond och påverkar därför inte periodens resultat.
För den egentliga nämndverksamheten prognostiseras ett underskott på 1,0 Mkr. Det är
omsorgsnämnden och kommunstyrelsens allmänna verksamhet som redovisar underskott medan
övriga nämnder och verksamheter visar överskott.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-10-28
Delårsbokslut januari-september 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-11-04 § 175
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner Delårsbokslut för januari-september 2015.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 181

KA 2009/809

Överlåtelse av exploateringsavtal, fastigheten Hunnebo 1:697 m.fl.
Torget Hunnebostrand
Sammanfattning

Kommunstyrelsen tecknade i juni 2011 ett exploateringsavtal med Bothén Fastighets AB avseende
genomförande av detaljplan för fastigheten Hunnebo 1:697, fd Folkets Hus i Hunnebostrand.
Detaljplanen har, efter överklagande, vunnit laga kraft i september 2015.
Bothén Fastighets AB har tillsammans med Stranehus AB inkommit med en begäran om att
kommunen godkänner att exploateringsavtalet överförs till Stranehus AB. Stranehus AB avser att
förvärva fastigheten och därefter genomföra detaljplanen.
De ekonomiska uppgörelserna i avtalet, upplåtelse av mark, har genomförts. Återstår gör bl.a.
iordningsställande av mark för parkeringsplatser.
Beslutsunderlag

Tekniska avdelningens tjänsteutlåtande 2015-10-07
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-11-04 § 169
Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att kommunstyrelsen
antar detta.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten
Hunnebo 1:697 m.fl. Torget Hunnebostrand från Bothéns Fastighets AB till Stranehus AB.
Skickas till

Bothén Fastighets AB
Stranehus AB
MEX-ingenjören

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 182

KA 2015/525

Information från Fyrbodals kommunalförbund
Förbundsordförande Martin Carling och förbundsdirektör Lasse Lindén från Fyrbodals
kommunalförbund lämnar information om verksamheten.
Som bakgrund nämns att när Västra Götalandsregionen bildades 1999 tog de över det regionala
utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen. Kommunalförbundet Fyrbodal bildades då av 14 kommuner
med uppdrag att vara kommunernas samarbetsorganisation för det regionala utvecklingsansvaret.
Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands
län. Det beslutande organet inom Fyrbodal är Direktionen, som består av kommunalråden i
medlemskommunerna. Arbetet är uppdelat i tre ansvarsområden beredningen Välfärd, beredningen
Samhällsutveckling och beredningen Utbildning.
Diskussion fördes om utveckling av Bohusbanan, övrig kollektivtrafik, cykelvägar och
tillfartsvägar.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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