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Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 20 april 2017 kl. 17.30-22.15
Sammanträdet ajourneras efter § 29 , kl 19.30-19.50

Beslutande

Se bifogad närvarolista sidan 2.

Närvarande
ersättare

Se bifogad närvarolista sidan 2.

Övriga deltagare

Maria Vikingsson, kommunchef
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Anna-Lena Höglund, sekreterare
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Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Peter Hemlin (M)
Justerare

Stig-Arne Helmersson (C)
Anslagsbevis

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-20 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2017-04-25 - 2017-05-17.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.
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Hilbert Eliasson (S)
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KF § 29

KA 2016/330

Bokslut och årsredovisning 2016
Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut för verksamhetsåret 2016.
2016 års bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 29,6 mkr. För koncernen uppgår resultatet
till 38,3 mkr. I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Stiftelsen
Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB (50 %), och Rambo AB (20 %)
Koncernbalansräkningen omsluter 1 493,6 mkr och kommunens balansräkning 909,1 mkr.
Soliditeten i koncernen är 40 % och i kommunen 54 %.
Kommunen

Årets resultat uppgår till 29,6 mkr vilket är 16,3 mkr bättre än föregående år. Resultatet innebär att
kommunen med undantag för 2014, visat överskott sedan 2002. I resultatet ingår reavinster av
befintliga fastigheter med 11,4 mkr. Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår således till 18,2
mkr. Möjlig avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår till 13,1 Mkr. Efter avsättning till
resultatutjämningsreserv uppgår balanskravsresultatet till 5,1 mkr.
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 477,0 mkr, medan skatteintäkter och generella statsbidrag
utgör 507,2 mkr. Finansnettot är negativt, 0,6 mkr.
Investeringsutgifterna uppgår till 69,5 mkr. Investeringsbidrag uppgår till 0,9 mkr.
Nettoinvesteringarna uppgår alltså till 68,6 mkr.
Koncernen

Årets resultat uppgår till 38,3 mkr (f. år 24,2 mkr). Finansnettot utgör -14,0 mkr mot
-16,0 mkr 2015. Långfristig upplåning minskade med 47,8 mkr och uppgår till 625,1 mkr.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-03-28
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05 § 72
Förslag Årsredovisning Sotenäs kommun 2016
Kommunstyrelsens årsredovisning 2016
Yrkande

Mats Abrahamsson (M), Britt Wall (S), Mikael Sternemar (L), Olof Börjesson (C), Tina Ehn (MP),
Ewa Ryberg (V), Kenny Thärnström (L), Lars-Erik Knutsson (S) och Christian Sporrong (KD)
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att
kommunfullmäktige antar detta.
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Forts. KF § 29
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att av årets överskott efter balanskravsutredning, 18 177 tkr, avsätta
13 105 tkr till kommunens resultatutjämningsreserv som därefter uppgår till 14 236 tkr.
Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse
och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2016.
Skickas till

Ekonomiavdelningen
Revisionen

Justerares signatur:
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KF § 30

KA 2016/330

Revisionsberättelse 2016
Kommunrevisionen har granskat kommunens styrelser och nämnders verksamhet samt, genom de
utsedda lekmannarevisorerna, kommunens bolag i Sotenäs kommun. Granskningen omfattar även
kommunens sammanställda redovisning avseende kommunkoncernen.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövts för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Enligt Kommunallagen ska det i årsredovisningen finnas en uppföljning av målen som har
betydelse för god ekonomisk hushållning. Av redovisningen framgår att balanskravet och en
övervägande andel av de verksamhetsmässiga målen är uppfyllda men att ett av de finansiella målen
inte har uppnåtts.
Kommunrevisionen bedömer att styrelse, nämnder och beredningar i Sotenäs kommun i allt
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och
beredningar, samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2016.
Beslutsunderlag

Kommunrevisionens revisionsrapport 2016
Ernst & Young revisionsrapport 2016
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av granskningen av bokslut, revisorernas redogörelse, granskning av
fastighetsunderhåll samt revisionsberättelse.
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KF § 31

KA 2016/330

Behandling av resultat i bokslutet 2016
Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, reviderade av fullmäktige 2013-01-17, skall
nämndernas resultat i bokslutet avslutas mot eget kapital (balanserat resultat).
Det resultat som förs över skall vara hänförligt till den ordinarie och planerade verksamheten, och
inte föranledd av t ex mindre volym, lägre kvalitet eller från intäkter som inte hör till den planerade
och ordinarie verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar om eventuella tolkningar och undantag.
Underskott skall amorteras inom fem år. En nämnd som redovisar negativt resultat (underskott)
under tre år i följd kan på initiativ av kommunstyrelsen och i dialog med berörd nämnd bli föremål
för en särskild genomgång/analys och beslut om särskilda åtgärder. Om en nämnd redan i sitt
budgetförslag planerar ta i anspråk medel av väsentlig storlek ur det balanserade egna kapitalet
(balanserade resultatet) skall nämnden redovisa och kommentera detta i budgetförslaget.
Kommunfullmäktige fastställer nämndens resultaträkning och egna kapital (balanserat resultat) i
samband med att årsredovisningen behandlas.
Skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelsen redovisar i bokslutet ett överskott på 1 037 tkr varav allmän verksamhet + 562
tkr, teknisk verksamhet +1 111 tkr, arbetsmarknadsenheten +1 025 tkr samt gymnasie- och
vuxenutbildningsverksamhet - 1 661 tkr.
IT-nämnden redovisar i bokslutet ett överskott på +183 tkr.
Lönenämnden redovisar i bokslutet ett underskott på -124 tkr.
Omsorgsnämnden redovisar i bokslutet ett underskott på -1 615 tkr.
Utbildningsnämnden redovisar i bokslutet ett underskott på -287 tkr.
Byggnadsnämnden redovisar i bokslutet ett överskott 630 tkr.
Sotenäs kommuns andel, av den med Lysekils och Munkedals kommuner gemensamma
Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet, redovisar i bokslutet ett överskott på
262 tkr.
Affärsdrivande verksamhet

VA-verksamheten redovisar ett resultat på 0 tkr.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-03-28
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05 § 73
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Forts. KF § 31
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att den skattefinansierade verksamhetens över- och underskott
gentemot budget behandlas enligt följande:
Skattefinansierad verksamhet
•

Till kommunstyrelsens egna kapital överförs ett överskott på 1 037tkr avseende allmän och
teknisk verksamhet samt arbetsmarknadsenhet och gymnasie- och
vuxenutbildningsverksamhet. Kommunstyrelsens samlade egna kapital uppgår därefter till 6
815 tkr.

•

IT-nämndens överskott på + 183 tkr överförs inte till det egna kapitalet.

•

Lönenämndens underskott på 124 tkr överförs inte till det egna kapitalet.

•

Till omsorgsnämndens egna kapital överförs ett underskott på 1 615 tkr. Omsorgsnämndens
samlade egna kapital uppgår därefter till -3 154 tkr

•

Till utbildningsnämndens egna kapital överförs ett underskott på -287 tkr.
Utbildningsnämndens samlade egna kapital uppgår därefter till 4 348 tkr.

•

Till byggnadsnämndens egna kapital överförs ett överskott på 630 tkr.
Byggnadsnämnden samlade egna kapitalet uppgår därefter till -219 tkr.

•

Miljönämnden i mellersta Bohusläns överskott på 262 tkr överförs inte till det egna
kapitalet.
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Forts. KF § 31

Investeringsverksamhet

2. Kommunfullmäktige beslutar att av uppkomna över- och underskott i investeringsredovisningen
2016, föra över -4 534,6 tkr till investeringsbudgeten 2017, enligt följande sammanfattning. Nytt
anslag för 2017 uppgår därmed till 26 465,4 tkr.
Projekt
Markköp/markreglering
Fastighetsköp
Fastighetsförsäljning
Hamnförvaltning
Industriområden
Exploateringsområden
Fastighetsprojekt
Väghållning
Fritidsanläggningar
Utbildningsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen
Konst
Räddningstjänsten
Inventarier KS/
oförutsett
Summa

Belopp tkr
1 473,2
-4 450,0
-15 867,2
1 634,0
-23 351,1
-3 711,8
13 709,9
1 944,2
13 686,6
-123,7
447,6
381,3
-155,3
288,6

Budget 2017
0,0
0,0
-2 000,0
2 650,0
0,0
1 000,0
16 200,0
6 050,0
1 900,0
2 300,0
300,0
950,0
200,0
1 450,0

Nytt anslag 2017
1 473,2
-4 450,0
-17 867,2
4 284,0
-23 351,1
-2 711,8
29 909,9
7 994,2
15 586,6
2 176,3
747,6
1 331,3
44,7
1 738,6

9 559,1
-4 534,6

0,0
31 000,0

9 559,1
26 465,4

Skickas till

Nämnderna
Revisionen
Ekonomiavdelningen
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KF § 32

KA 2016/330

Ansvarsprövning - Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen har granskat Kommunstyrelsens arbete och tillstyrker att Kommunstyrelsen och
dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2016.
Protokollsanteckning

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 20a § kommunallagen
har rätt att göra det.

Justerares signatur:
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KF § 33

KA 2016/330

Ansvarsprövning - Utbildningsnämnden
Kommunrevisionen har granskat Utbildningsnämndens arbete och tillstyrker att
Utbildningsnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar Utbildningsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år
2016.
Protokollsanteckning

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 20a § kommunallagen
har rätt att göra det.
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KF § 34

KA 2016/330

Ansvarsprövning - Omsorgsnämnden
Kommunrevisionen har granskat Omsorgsnämndens arbete och tillstyrker att Omsorgsnämnden och
dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar Omsorgsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2016.
Protokollsanteckning

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 20a § kommunallagen
har rätt att göra det.
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KF § 35

KA 2016/330

Ansvarsprövning - Byggnadsnämnden
Kommunrevisionen har granskat Byggnadsnämndens arbete och tillstyrker att Byggnadsnämnden
och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar Byggnadsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år
2016.
Protokollsanteckning

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 20a § kommunallagen
har rätt att göra det.
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KF § 36

KA 2016/330

Ansvarsprövning - Valnämnden
Kommunrevisionen har granskat Valnämndens arbete och tillstyrker att Valnämnden och dess
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar Valnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2016.
Protokollsanteckning

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 20a § kommunallagen
har rätt att göra det.
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KF § 37

KA 2016/330

Ansvarsprövning - Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Kommunrevisionen har granskat Miljönämnden i mellersta Bohuslän arbete och tillstyrker att
Miljönämnden i mellersta Bohuslän och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar Miljönämnden i mellersta Bohuslän och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för år 2016.
Protokollsanteckning

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 20a § kommunallagen
har rätt att göra det.
Skickas till

Munkedals och Lysekils kommuner
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KF § 38

KA 2016/330

Ansvarsprövning – IT-nämnden
Kommunrevisionen har granskat IT-nämndens arbete och tillstyrker att IT-nämnden och dess
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar IT-nämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2016.
Protokollsanteckning

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 20a § kommunallagen
har rätt att göra det.
Skickas till

Munkedals och Lysekils kommuner
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KF § 39

KA 2016/330

Ansvarsprövning – Lönenämnden
Kommunrevisionen har granskat Lönenämndens arbete och tillstyrker att Lönenämnden och dess
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar Lönenämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2016.
Protokollsanteckning

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 20a § kommunallagen
har rätt att göra det.

Skickas till

Munkedals och Lysekils kommuner
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KF § 40

KA 2017/135

Revidering av policy för inköp och upphandling
Sammanfattning

Sotenäs kommuns policy för inköp och upphandling grundar sig på Lag (2007:1091) om offentlig
upphandling (LOU), och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster (LUF). Policyn har arbetats fram av ekonomiavdelningen och fastställs
av kommunfullmäktige.
Policyn är senast antagen av kommunfullmäktige 2016-06-02 § 61
Beskrivning av ärendet

Policyn behöver uppdateras då ny lagstiftning trädde i kraft 2017-01-01.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-02-10
Policy för inköp och upphandling
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-02-22 § 37
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-15 § 48
Yrkande

Tina Ehn (MP) föreslår att ärendet återremitteras för att inarbeta den av kommunfullmäktige
beslutade och antagna motionens intentioner att Sotenäs kommun ska bli en Fairtrade-certifierad
kommun.
Britt Wall (S) och Ewa Ryberg (V) föreslår bifall till Tina Ehns (MP) förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Tina Ehn (MP) med fleras förslag och finner att
kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att inarbeta den av kommunfullmäktige
bifallna motionen att Sotenäs kommun ska bli en Fairtrade-certifierad kommun.
Skickas till

Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:
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KF § 41

KA 2014/291

Komplettering av Arvodesreglementet för förtroendevalda bilaga 1
med anledning av bildandet av Sotenäs Vatten AB
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att bilda Sotenäs Vatten AB efter verksamhetsövergång
för VA-verksamheten i Sotenäs kommun till Västvatten AB.
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut ska Arvodesreglementet för förtroendevalda bilaga 1
kompletteras med ordförande och vice ordförande i Sotenäs Vatten AB.
Beslutsunderlag

Personalutskottets protokoll 2017-03-02 § 9
Förslag Arvodesreglementet för förtroendevalda, bilaga 1
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-15 § 68
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att komplettera Arvodesreglementet för förtroendevalda bilaga 1 med
ordförande och vice ordförande i Sotenäs Vatten AB och införa ett arvode till Ordförande
uppgående till 10 % av KS ordförandes arvode och ett arvode till Vice Ordförande uppgående till
3 % av KS ordförandes arvode.
Protokollsanteckning

Hilbert Eliasson (S) och Roland Mattsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.

Skickas till

Personalavdelningen
Löneenheten

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2017/163

Genomlysning av Kommunalförbundet Fyrbodals verksamhet och
förslag till kommunbidrag
Sammanfattning

Direktionen i Fyrbodal gav den 17:e mars 2016 Förbundsdirektören i uppdrag att genomföra en
genomlysning/kartläggning av Fyrbodals kommunalförbund.
Genomlysningen presenterades för direktionen 1 september 2016.
Förbundsdirektören och kommundirektörerna fick därefter i uppdrag att ta fram prioriteringar för
vad kommunalförbundet ska arbeta med och vad kommunerna är beredda att betala i
medlemsavgift. Kommunernas synpunkter av vad kommunalförbundet ska arbeta med och vad
kommunerna är beredda att betala i medlemsavgift ska vara Fyrbodals kommunalförbund till handa
senast den 29 mars 2017.
Med hänsyn tagen till att ingen indexuppräkning har skett samtidigt som löner och hyror har ökat
föreslås att kostnaden per invånare räknas upp med 4 kr till 32 kr per invånare. Prioriteringar ska
ske i enlighet med arbetsgruppens förslag. Förbundsdirektören får därmed också ett uppdrag att
effektivisera verksamheten så att den kommer i balans enligt de nya ramarna senast under 2018.
Initiativrätten föreslås förändras i enlighet med arbetsgruppens förslag.
Beskrivning av ärendet

Direktionen i Fyrbodal gav den 17:e mars 2016 Förbundsdirektören i uppdrag att genomföra en
genomlysning/kartläggning av Fyrbodals kommunalförbund med följande mål;
1) Öka tydligheten om de uppdrag som idag ligger hos kommunalförbundet
2) Kommunicera kommunalförbundets uppdrag, roll och organisation för eventuella prioriteringar
och för att kunna motivera en eventuell höjning av medlemsavgiften
3) Ta fram alternativa scenarier kring nivån på framtida medlemsavgifter och konsekvenser av de
olika alternativen.
Genomlysningen presenterades för direktionen 1 september 2016.
Förbundsdirektören och kommundirektörerna, vars ledamöter ingår i AU, fick därefter i uppdrag att
bilda en arbetsgrupp för att ta fram prioriteringar för vad kommunalförbundet ska arbeta med och
vad kommunerna är beredda att betala i medlemsavgift.
Under hösten 2016 genomförde arbetsgruppen ett antal arbetsmöten där utgjorde styrgrupp.
Respektive kommunchef var ansvarig för intern dialog och förankring i den egna kommunen och
har haft ansvar för att få input och förankra med övriga kommuner. I samarbetet har samtliga
kommuner i Fyrbodal involverats.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Enligt arbetsgruppen finns det ett antal generella skäl för kommunerna att samverka i Fyrbodal;
*Rationalisering och effektivisering
*För att minska de totala kostnaderna
*För att erbjuda mer till samma kostnad
*Skapa utveckling och förnyelse-större, volym skapar utrymme
*Rekrytering och kompetensförsörjning-större organisationer kan erbjuda intressantare
arbetsuppgifter
*Växa/utvecklas (utvecklaruppdraget/regional utveckling)
Enligt en studie på Umeå Universitet är medborgare inte längre bara kommunmedborgare, de har
även en politisk orientering mot andra kommuner också där de t.ex. är anhöriga och/eller
fritidsboende. Det gäller i högsta grad Sotenäs kommun där antalet fritidsboende och dagsbesökare
vida överstiger antalet året runt boende.
Enligt arbetsgruppen är det också viktigt att de frågor som kommunerna i Fyrbodal väljer att
samarbeta med är strukturella frågor där det gäller att komplettera varandra i stället för att
konkurrera. Samverkan ska skapa mervärde för respektive kommun. Samverkan är också viktigt för
att kommunen både på kort och lång sikt ska klara sitt uppdrag (välfärden). Samverkan är viktig för
att ge kommunerna möjlighet att genomföra sitt samhällsutvecklaruppdrag (Växande
storstadskommuners utmaningar och det ansvaret, GBG universitet hösten 2016).
Om varje del av Fyrbodal stärks utifrån sina behov stärks hela Fyrbodal. Både växande och
krympande kommuner har en ansträngd ekonomi och svårt med finansiering. Därmed ökar behovet
och effekten av samverkan både för att för att klara sitt uppdrag och för att kunna utvecklas.
Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2017-03-23
Översyn av Fyrbodals kommunalförbund
Missiv Fyrbodal Genomlysning
Tidplan Fyrbodal
Konsekvensbeskrivning Fyrbodal
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-22 § 67
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05 § 82
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) och Britt Wall (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att
kommunfullmäktige antar detta.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
21(48)

Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2017-04-20 §§ 29-61

Forts. KF § 42
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att föreslå direktionen att kostnaden per invånare räknas upp med 4 kr
till 32 kr per invånare.
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå direktionen att uppdra åt förbundsdirektören att successivt
anpassa förbundets verksamhet för att vara i balans senast 2018.
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå direktionen att prioritering ska ske i enlighet med
arbetsgruppens förlag.
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå direktionen att initiativrätten förändras i enlighet med
arbetsgruppens förslag.

Skickas till

Kommunalförbundet Fyrbodal
Ekonomiavdelningen
Kommunchefen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2013/31

Detaljplan för Kalvbogen 1:129 m fl.
Sammanfattning

Detaljplanen för Kalvbogen 1:129 m.fl. syftar till att möjliggöra boende och småskaliga
verksamheter. Området är idag planlagt för småindustriändamål som inte får vara störande för
omgivningen. Inom planområdet finns idag 6 stycken sjöbodar i två plan samt en verkstadshall i ett
plan.
Ärendebeskrivning

Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2016-02-11, har varit utställda för granskning
under tiden 23 februari till 15 mars 2016. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i Kommunhuset,
Kungshamn samt har även funnits utlagda på kommunens hemsida.
Med anledning av granskningen har totalt 12 yttranden inkommit, varav 4 är från remissinstanser
och 8 från sakägare. Yttrandena har sammanställts i ett granskningsutlåtande daterat 2016-12-19.
Följande synpunkter har föranlett ytterligare utredningar och kompletteringar av planhandlingarna:
• Länsstyrelsen anser att kompletterande uppgifter behövs i fråga om markföroreningar,
geoteknik och hantering av översvämningsrisk i annat fall kan planen komma att överprövas
av Länsstyrelsen.
• SGI anser att för att säkerställa områdets lämplighet behöver rekommendationerna i den
bergtekniska utredningen säkerställas med planbestämmelser.
Utredningar som tagits fram och inarbetats i planhandlingarna
• Geoteknisk utredning
• Utredning avseende stigande vatten har uppdaterats.
Övriga synpunkter har utretts och inarbetats i planhandlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen är
av uppfattningen att föreslagna ändringar av planen är av sådan art att det inte krävs en ny
granskning.
Beslutsunderlag

Planbeskrivning daterad 2016-02-01 justerad 2017-01-13
Illustration daterad 2016-02-01 justerad 2017-01-13
Plankarta daterad 2016-02-01 justerad 2017-01-13
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-01-17
Byggnadsnämndens protokoll 2017-02-23, § 15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-22 § 56
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05 § 95
Yrkande

Hilbert Eliasson (S) och Lars-Erik Knutsson (S) Britt Wall (S) och Mats Abrahamsson (M) föreslår
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens bifallsförslag och finner att
kommunfullmäktige antar bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för fastigheten Kalvbogen 1:129 m fl.
Protokollsanteckning

Mikael Sternemar (L), Kenny Thärnström (L), Anne Johansson (L), Olof Börjesson (C) och
Stig-Arne Helmersson (C) avstår från att delta i beslutet.

Skickas till

Sökanden
Planhandläggare

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
24(48)

Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2017-04-20 §§ 29-61

KF § 44

KA 2016/442

Motion, Rör inte min kompispris
Sammanfattning

Annica Erlandsson (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige efter utredning instiftar ett "Rör
inte min kompispris" förslagsvis 10 000 kr/år som delas ut till enskild, förening, skolklass eller
annan som arbetar i motionens anda för att öka förståelsen och motverka utanförskap, rasism och
främlingsfientlighet och att priset delas ut under festliga former en gång per år.
Beskrivning av ärendet

Runt om i vår kommun arbetar olika föreningar, skolklasser, församlingar och enskilda med att
genom stort engagemang belysa alla människors lika värde.
Motionären anser att människor som i vardagen brinner för dessa frågor borde uppmärksammas.
Sotenäs Kommun har i dag olika utmärkelse både till föreningar och enskilda inom olika områden,
tex Kultur o Fritidspris och Folkhälsopris osv, för att uppmärksamma det ideella arbetet som
genomförs i kommunen.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2017-02-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-02-22 § 42
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-15 § 53
Yrkande

Annica Erlandsson (S), Mikael Sternemar (L) och Ewa Ryberg (V) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Annica Erlandssons (S) med fleras förslag och finner att
kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen ta fram förslag på regler och finansiering för
"Rör inte min kompispris".

Skickas till

Motionären
Kultur- och fritidschef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2015/710

Motion om lokal mobilisering (lokala utvecklingsgrupper)
Sammanfattning

Lars-Erik Knutsson (S) har inkommit med en motion om att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda
möjligheten till en organiserad samverkan med det lokala föreningslivet i lokala utvecklingsfrågor.
Kommunfullmäktige beslutade om en motion i samma anda 2013-03-14 § 18, dnr 2012/12 Motion
Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet och beslutade att utreda
förutsättningarna för att Sotenäs kommun inför en lokal överenskommelse, i enlighet med den
centrala överenskommelsen mellan regering, SKL och idéburna organisationer, både inom det
sociala området och inom integrationsområdet.
Beskrivning av ärendet

I Sotenäs kommun finns ett mycket rikt och brett föreningsliv. Detta föreningsliv har, enligt
motionären, en fundamental betydelse för kommunens utveckling. Därför bör kommunen ha en
organiserad samverkan i frågor som rör den lokala utvecklingen, likt den som förekommer i
Bergslagen och Norrlands inland och, för att ta en kommun i vår närhet, Munkedal.
Arbetet med detta skulle kunna organiseras enligt den mall som organisationen "Hela Sverige ska
leva" tagit fram.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2017-02-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-02-22 § 43
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-15 § 54
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutsson (S) förslag och finner att
kommunfullmäktige antar detta.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att påbörja utredningen i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2013-03-14 § 18 Motion Stärk de ideella organisationernas ställning i
välfärdsarbetet, dnr 2012/12.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda en framtida modell för en ökad och
organiserad samverkan med det lokala föreningslivet.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

Motionären
Kultur- och fritidschef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2016/267

Motion för att förstärka det kulturella utbudet
Sammanfattning

Gunnel Berlin (S) och Britt Wall (S) föreslår i en motion att det tillsätts en fullmäktigeberedning
som drar upp riktlinjer för hur kulturen kan stärkas och utvecklas och att denna grupp får
möjligheter att ge sig ut och ta intryck genom studiebesök och andra kontakter och därmed lyssnar
in kommuninvånarnas behov och önskemål. Motionen föreslår vidare att beredningen ska redovisa
konkreta förslag på åtgärder med tillhörande ekonomiska förutsättningar. Beredningen ska
genomföra sitt uppdrag och återrapportera till fullmäktige senast 2017-05-31.
Beskrivning av ärendet

Av Utbildningsförvaltningens reglemente framgår att nämnden ska ansvara för kultur- och
fritidsverksamheten inom kommunen.
Sotenäs har många kulturella mötesplatser. Det finns många bygdegårdar och föreningslokaler med
verksamhet som drivs av engagerade människor i civilsamhället. Dessutom finns nya arenor som
inte är lokalbundna, som startar i sociala medier och kan tex handla om att göra verksamhet vid en
speciell plats vid en utsatt tid.
Ett flertal tidigare motioner har besvarats med att Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand har
fått i uppdrag att stärka kulturen genom olika åtgärder.
Kommunstyrelsen har 2015-11-25 § 172 också beslutat 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. "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."
Koppling till vision, programförklaring och mål

Av inriktningsmålen framgår att kommunen ska jobba för ett rikt fritids- och kulturutbud.
Av programförklaringen 2015–2018 framgår att kommunen ska bidra till att bevara, dokumentera
och synliggöra vårt kulturarv och att medborgarna är delaktiga och har inflytande över utbudet av
fritidsaktiviteter.
Konsekvensbeskrivning av ärendet
Ekonomi

Att tillsätta en fullmäktigeberedning innebär ökade kostnader för arvoden, dels
sammanträdesarvoden och dels arvoden vid förrättningar då beredningen genomför studiebesök
mm.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Regelverk

Av Utbildningsnämndens reglemente framgår att nämnden ansvarar för kultur- och
fritidsverksamheten inom kommunen.
Organisation och personal

En fullmäktigeberedning kräver ökade administrativa personalresurser som kan sköta administrativa
arbetsuppgifter.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2017-02-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-02-22 § 44
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-15 § 55
Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Britt Wall (S) förslår att motionen bifalls.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag mot Britt Wall (S) finner att
kommunfullmäktige antar Mikael Sternemars (L) förslag.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Skickas till

Motionärerna

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2016/56

Motion att arrangera kulturvecka i Sotenäs kommun
Sammanfattning

Stig-Arne Helmersson (C) och Kerstin Johansson (C) har inkommit med en motion om att kultur
och fritidsavdelningen får i uppdrag att samordna ett arbete för att tillsammans med kommunens
kulturföreningar arrangerar en kulturvecka under våren eller hösten 2016.
Kultur o Fritid har under flera år försökt få föreningar att driva/medverka i en kulturvecka, med
responsen från föreningslivet har varit svalt. Om en kulturvecka skall vara framgångsrikt bör detta
ske med en bredd på verksamheter och intressanta programpunkter. Då en samordning av en
kulturvecka kräver en stor insats av personella resurser som Kultur o Fritidsavdelningen i dag inte
har möjlighet att mobilisera, har detta arbetet inte prioriteras.
Under våren 2017 kommer en fritids och kulturmässa genomföras i Sotenäs Idrottshall i samarbete
med ideella krafter.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2017-02-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-02-22 § 45
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-15 § 56
Yrkande

Stig-Arne Helmersson (C) föreslår bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot Stig-Arne Helmersson (C)
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Skickas till

Motionärerna

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2016/325

Motion om bättre förutsättningar för god palliativ vård
Sammanfattning

Stellan Welin (S) och Vivianne Gustafsson (S) föreslår i en motion att möjlighet till palliativ
sedering ska kunna erbjudas vid vård i livets slutskede inom kommunens hälso- och sjukvården och
att personalen får kontinuerlig utbildning inom ämnet. Motionärerna vill också ge möjlighet för
patienten och dennes anhöriga att få avskildhet vid vård i livets slutskede på korttidsavdelning och
särskilt boende.
Palliativ sedering är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som ordineras av läkare vid vård i livets slut och
som kräver ständig tillsyn och kontroll av vakenhetsgrad. Sedering ges i form av dropp och kan,
beroende av vad kontroller ger vid handen, behöva justeras under tiden det pågår. För att trygga
patientsäkerheten bör åtgärden ske vid sjukhusets palliativa avdelning där kunskap och resurser
finns i form av läkare och sjuksköterskor i omedelbar närhet.
Det finns, av ovanstående orsaker, ingen anledning att utbilda i palliativ sedering. Däremot finns
behov av utbildning i allmän palliativ vård och möjlighet till samtal och reflektion i samband med
vård i livets slut och därefter följande dödsfall.
Möjlighet till avskildhet är idag inte tillfredsställande såvida den palliativa vården inte ges i det
egna hemmet eller på ett särskilt boende där alla har egen lägenhet.
På korttidsavdelningen, där några väljer att avsluta sitt liv, finns patienter med skiftande behov. Det
blir inte den avskildhet som patient och anhöriga behöver.
Vård i livets slutskede bedrivs både i ordinärt boende och särskilt boende. Många vill avsluta sitt liv
i det egna hemmet och den önskan kan man i de allra flesta fall tillfredsställa.
Beslutsunderlag

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteutlåtande 2017-01-19
Omsorgsnämndens protokoll 2017-02-23 § 4
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-15 § 58
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, vad avser palliativ sedering, av
patientsäkerhetsskäl.
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Omsorgsnämnden att möjligheten till särskilda rum för vård
i livets slut och kostnader för detta beaktas i arbetet med Äldreomsorgsplanen.
Skickas till

Motionärerna
Omsorgsnämnden
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2014/549

Motion om regler och riktlinjer för uppförande av staket, plank och
däck
Sammanfattning

Britt Wall (S) föreslår i en motion att Sotenäs kommun tar fram regler och riktlinjer som syftar till
att förhindra/begränsa byggnation av höga staket/ plank samt ”trädäck” i våra värdefulla
samhällsmiljöer.
Miljö- och byggförvaltningen arbetar med att ta fram riktlinjer för gestaltning i kulturhistoriskt
värdefulla kustsamhällen i samband med detaljplanearbetet för gamla Hunnebostrand och Smögen.
Detta dokument kan användas i alla kommunens kulturhistoriskt värdefulla kulturmiljöer.
Beslutsunderlag

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-07-26
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2016-11-09 § 83
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-02-22 § 23
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-15 § 60
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Skickas till

Motionären
Samhällsbyggnadschefen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 50

KA 2017/105

Motion om införande av "Polisens volontärer" för ett tryggare Sotenäs
Sammanfattning

Britt Wall (S) föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att
införa "Polisens Volontärer" i Sotenäs kommun.
Som ett led i arbetet med att vara en trygg och säker kommun och den ökade samverkan med
polisen föreslås bifall till motionen.
Beskrivning av ärendet

Britt Wall (S) föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att
införa "Polisens Volontärer" i Sotenäs kommun.
Polisens volontärer är personer som på sin fritid hjälper polisen i det brottsförebyggande arbetet och
med arbetet att stödja brottsoffer. Volontärerna är inte anställda av polisen och har inga andra
befogenheter än övriga medborgare. Volontärerna får uppdrag av polisen och de har tät kontakt med
ansvarig polisanställd före, under och efter ett uppdrag.
För att bli volontär ska den sökande ha fyllt 18 år. Efter urval, lämplighetsbedömning och
rekryteringsprocess ska den blivande volontären genomgå en grundutbildning.
Exempel på uppdrag för volontärer är trygghetsvandringar, sprida information, bistå polisen vid
olika arrangemang och vägleda brottsoffer.
Målet med polisens volontärverksamhet är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang
ska mötas och att den närmare kontakten mellan polisen och medborgarna ska bidra till ett tryggare
samhälle och minskad brottslighet.
I Fyrbodalsområdet finns i dagsläget 55 st volontärer i Trollhättan, Uddevalla, Strömstad och Åmål.
Införande, organisering/samordning och utbildning av polisens volontärer åligger
polismyndigheten. Kommunens uppdrag kan vara att i samarbete med polisen informera och verka
för att kommunens medborgare ansluter sig till polisens volontärverksamhet.
Beslutsunderlag

Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2017-03-06
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-22 § 62
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05 § 78
Yrkande

Roland Mattsson (M), Mikael Sternemar (L) och Britt Wall (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att
kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten om införande av Polisens
volontärer i Sotenäs.

Skickas till

Motionären
Folkhälsostrateg

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 51

KA 2017/312

Strategi för suicidprevention i Sotenäs
Sammanfattning

En övergripande strategi för det suicidpreventiva arbetet i Sotenäs är framtagen på uppdrag av
Hälsorådet. En arbetsgrupp bestående av representanter från skola, IFO, kyrkan,
omsorgsförvaltning, öppenpsykiatri, räddningstjänst och folkhälsa har deltagit i arbetet.
Strategin presenterades på Hälsorådets sammanträde 2017-03-03. Rådet ställde sig då bakom
Strategin för suicidprevention i Sotenäs och föreslår kommunfullmäktige att anta densamma.
Beskrivning av ärendet

Suicid och suicidförsök är ett stort folkhälsoproblem och den vanligaste dödsorsaken bland män i
åldersgruppen 15-44 år i Sverige. Under de senaste 15 åren har självmordstalet i Sverige minskat
med ca 20 %. Den positiva trenden i Sverige gäller dock inte ungdomar och unga vuxna. I
åldersgruppen 15-24 år har självmorden legat på samma nivå under en lång tid och är den vanligaste
dödsorsaken i den åldersgruppen. Bland unga flickor har suicidförsöken ökat.
Suicid går att förebygga och samhällets förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa och
samhällets olika system för att hantera risker för suicid måste ständigt förbättras. Ingen människa
ska behöva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv.
Målet med det suicidpreventiva arbetet i Sotenäs föreslås vara:
• Antalet suicid och suicidförsök ska minska i Sotenäs kommun.
• Skulle någon ändå försöka ta sitt liv ska det finnas upparbetade rutiner för att på bästa sätt
kunna avbryta själva handlingen så att vederbörande kan ges det stöd som behövs.
• Anhöriga och efterlevande ska erbjudas bästa möjliga stöd under och efter ett suicidförsök
eller fullbordat suicid.
För att uppnå dessa mål ska fem huvudsakliga strategier användas:
1. Ökad kunskap om suicid och suicidprevention i kommunens verksamheter.
2. God beredskap för hantering av ev suicid och suicidförsök i de kommunala verksamheterna.
3. Samverkan med vårdinrättningar
4. Främjande psykisk hälsa
5. Erbjuda stöd till efterlevande
Beslutsunderlag

Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2017-03-13
Förslag till Strategi för suicidprevention i Sotenäs
Stöd och hjälp i suicidprevention
Checklista vid suicid
Hälsorådets protokoll 2017-03-03 § 5
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-22 § 63
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05 § 79
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar Strategisk plan för suicidprevention i Sotenäs.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
implementering av strategin och en plan för uppföljning.
Skickas till

Motionärerna
Folkhälsostrateg

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 52

KA 2016/441

Motion gällande flaggning under prideveckan
Sammanfattning

Annica Erlandsson (S) föreslår i en motion att Sotenäs kommun ska hissa regnbågsflaggan under
Westpride 2016 och kommande Westpridefestivaler framöver samt att detta läggs till i riktlinjerna
för kommunens officiella flaggpolicy.
Förslaget föreslås bifallas och att kommunen flaggar under Westpride‐veckan, som under år 2017
infaller 7-11 juni, dvs i 5 dagar i enlighet med motionärens önskan. Sedan vidare vid kommande
Westpridefestivaler, samt att flaggning vid Westprideveckan läggs till i kommunens riktlinjer för
flaggning.
Westpride

West Pride är en konst- och kulturfestival som vill skapa trygga mötesplatser för hbtq-personer och
lyfta upp normkritik och hbtq-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna. Westprides
vision är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering. Festivalen riktar
sig i första hand till hbtq-personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en
bredare allmänhet nationellt och internationellt.
West Pride vill sprida glädje och vara en festival där människor kan mötas och ha roligt
tillsammans. Målet är en nolltolerans mot icke tillgänglighetsanpassade lokaler och att erbjuda
programpunkter som är tillgängliga utifrån funktionalitet och språk.
Regnbågsflaggan

Regnbågsflaggan, ibland kallad Prideflaggan, är en populär symbol i HBTQ-rörelsen. Den står för
stolthet och mångfald hos homosexuella, bisexuella och transpersoner. Regnbågsflaggan står även
för respekt för medmänniskor och tolerans. Flaggan används i olika prideparader över hela världen,
bland annat på den årliga Prideparaden i Stockholm. Regnbågsflaggan har sex färger röd, orange,
gul, grön, blå och violett.

Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-03-09
Förslag till Riktlinjer gällande flaggning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-22 § 64
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05 § 80
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Yrkande

Annica Erlandsson (S), Mikael Sternemar (L), Lars-Erik Knutsson (S), Ronald Hagbert (M),
Britt Wall (S), Olof Börjesson (C) Tina Ehn (MP) och Ewa Ryberg (V) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jeanette Loy (M) föreslår avslag på motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Annica Erlandssons (S) med fleras bifallsförslag mot Jeanette
Loys (M) avslagsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att se över flaggningsreglerna på lämpligt sätt.
Reservation

Jeanette Loy (M) reserverar sig mot beslutet.
Skickas till

Motionären
Samhällsbyggnadsförvaltningen, flaggningsansvarig

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 53

KA 2017/147

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, våren 2017
Sammanfattning

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.
Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som
framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen
utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag.
Vid genomgång finns för närvarande 11 motioner och 8 medborgarförslag.
Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-03-06
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-02-22 § 32
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-15 § 52
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under
våren 2017.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 54

KA 2017/374

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Omsorgsnämnden,
Rose-Marie Ahlström (M)
Rose-Marie Ahlström (M) har lämnat en begäran om avsägelse från uppdrag som ersättare i
Omsorgsnämnden.
Valberedningen föreslår Mathias Bruno (M) till ny ersättare i Omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Rose-Marie Ahlström (M) från uppdrag som ersättare i
Omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktige väljer Mathias Bruno (M) till ny ersättare i Omsorgsnämnden till och med
2018.

Skickas till

Rose-Marie Ahlström (M)
Mathias Bruno (M)
Omsorgsnämnden
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 55

KA 2017/526

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Omsorgsnämnden och ersättare
i Hälsorådet, Mats Nilsson (S)
Mats Nilsson (S) har lämnat en begäran om avsägelse från uppdrag som ledamot i
Omsorgsnämnden och ersättare i Hälsorådet.
Valberedningen föreslår Stellan Welin (S) som idag är ersättare i omsorgsnämnden till ny ledamot i
Omsorgsnämnden och till ny ersättare föreslås Jan-Olof Larsson (S).
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Mats Nilsson (S) från uppdrag som ledamot i Omsorgsnämnden
och ersättare i Hälsorådet.
Kommunfullmäktige entledigar Stellan Welin (S) från uppdrag som ersättare i Omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktige väljer Stellan Welin (S) till ny ledamot i Omsorgsnämnden till och med 2018.
Kommunfullmäktige väljer Jan-Olof Larsson (S) till ny ersättare i Omsorgsnämnden till och med
2018.

Skickas till

Mats Nilsson (S)
Stellan Welin (S)
Jan-Olof Larsson (S)
Omsorgsnämnden
Hälsorådet
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 56

KA 2016/1156

Fyllnadsval av ersättare i Sotenäs RehabCenter AB
Valberedningen föreslår Britt Wall (S) till ny ersättare i Sotenäs Rehabcenter AB tom 2018, efter
Lise-Lotte Arvidsson (S) som entledigades av fullmäktige vid förra mötet.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige väljer Britt Wall (S) till ersättare i Sotenäs Rehabcenter AB tom 2018.

Skickas till

Britt Wall (S)
Sotenäs Rehabcenter AB
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 57

KA 2017/92

Interpellation om behovet av en plan för energi och klimat
Tina Ehn (MP) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande enligt följande:
Klimatfrågan är global, men utsläppen är lokala! I oktober 2014 lämnade miljöpartiet in en motion
om en ny energi och klimatplan. KF beslutade 2016-02-18 § 11 att bifalla motionen och gav KS i
uppdrag att ta fram en plan som följer lagstiftningen.
http://www.sotenas.se/kommunen/kallelserprotokoll/kommunfullmaktige.4.33ab7a171415df2bc9f5
62.html
Klimatfrågan blir allt viktigare att hantera och dessutom är den sammankopplad med energifrågan.
Att ha ambitioner, inte minst från politiken, är ett viktigt för ett långsiktigt strategisk arbete som
siktar på framtiden. Och eftersom Sotenäs kommun redan är aktiva med projekt för förnybara
energilösningar så ligger det i linje med ambitionerna som finns i miljöpartiets motion om energi
och klimatplan, inlämnad i oktober 2014. Med anledning av att det nu har passerat ett år sedan
motionen vann gehör i kommunfullmäktige vill jag fråga om hur arbetet går med en energi och
klimatplan för Sotenäs? Samt när en ny energi och klimatplan kan vara framme för beslut för
politiken?

Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar interpellationen enligt följande:
Genom att ta del av interpellationen och motionen om fossilfritt Sotenäs kan man få intrycket av att
Sotenäs kommun inte arbetar aktivt med dessa frågor och frågeställningar.
Frågeställställaren har rätt såtillvida att kommunen saknar ett övergripande antaget strategiskt
dokument med handlingsplan som behandlar dessa frågeställningar.
I Sotenäs kommun och inom det lokala näringslivet finns ett stort miljöengagemang inte minst när
det gäller den marina miljön.
Innehållet i en energi- och klimatplan kan variera beroende på vilket fokus kommunen har. Nedan
följer några exempel;
•

fysisk planering

•

förnybar energiförsörjning

•

energieffektivisering och ett hållbart byggande

•

hållbara transporter

Sotenäs kommun arbetar aktivt med hållbara transporter och ett fossilfritt Sotenäs i samband med
pågående översyn av kommunens fordonsflotta och kommande upphandling av elfordon. Detta
kommer att presenteras för kommunstyrelsen.
Sotenäs kommun arbetar också med energieffektivisering inom ramen för
energieffektiviseringsplanen antagen 2011-10-05. Där kommunens fastigheter systematiskt ses över
i samband med om och tillbyggnader eller direkt när energiförbrukningen är för hög.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Sotenäs kommun förbereder en upphandling via RAMBO AB av ett nytt återvinningssystem för
fastighetsnära hushållsavfall, vilket kommer att ha stor effekt med direkt påverkan på energi och
klimat.
Svårigheter finns med den fysiska planeringen när det gäller klimatförändringar och en eventuell
havshöjning och skall framgå av en energi- och klimatplan. Här måste samordningen mellan
kommunerna öka, samt staten ta ett större ansvar vilket den inte gör för närvarande!
Vilket är en av orsakerna till att Sotenäs kommun inte arbetat fram en plan ännu.
Symbioscentrum arbetar med flera projekt för att realisera industrins och kommunens miljömål.
Några exempel är:
• Utveckling av vatten och avloppsrening
• Biogas för produktion av el samt hetvatten på ett miljömässigt hållbart sätt dvs cirkulär
ekonomi
• Återvinning av marint skräp ingår som en del av återbruket. Ett gott exempel är FF Nordens
insamling av förbrukade fiskeredskap från hela vårt land.
• Förnyelsebar energi t ex solenergi
Miljönämnden för mellersta Bohuslän med placering i Sotenäs arbetar intensivt med
miljömålsarbetet för de tre medlemskommunerna. Miljömål finns antagna och revideras löpande.
Under 2017 har miljönämnden besökt den nybyggda förskolan Solhagen för att se hur man jobbar
med en giftfri förskola. Nämnden har även fått information hur det arbetas med matsvinnet.
Det finns även en miljöstrateg med ansvar för miljömålsarbetet på förvaltningen. Strategen jobbar
nu med hur miljömålsarbetet kan implementeras längst ut i organisationen för att skapa
engagemang och delaktighet och inte bara bli en hyllvärmare utan ett levande dokument på lång
sikt.
Sammantaget måste nog anses att vi arbetar med dessa frågor, men som Tina Ehn mycket riktigt
påpekar att det saknas ett samlat och antaget dokument för detta. Detta kommande dokument samt
andra strategiska dokument utgör planeringsgrund för Sotenäs kommun. Samhällsbyggnadschefen
arbetar övergripande med detta och det kommer att presenteras senare under året.
Slutligen anser undertecknad att det är bra att miljöarbetet är igång innan alla skrivna dokument är
på plats.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och godkänner kommunstyrelsens
ordförandes svar.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 58

KA 2017/321

Fråga om arrendeavgifter för privata bryggor på kommunal mark med
mera
Britt Wall (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2016-06-16 § 75 om en taxa avseende bland
annat arrendeavgifter för privata bryggor på kommunal mark, att gälla från och med 2017. Mot
detta beslut reserverade sig Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, sammanlagt 12
ledamöter. Bakom reservationen låg en önskan att genomföra inmätningen och först därefter ta
ställning till en eventuellt ny arrendetaxa (framgår av kommunstyrelsens protokoll 2016-06-16 §
123). Företrädare för Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet samt Kristdemokraterna har i en
insändare i tidningen Bohusläningen med emfas hävdat att ovan nämnda fullmäktigebeslut var
enhälligt. Samma uppfattning har framförts även vid senare tillfällen. Min fråga är:
Anser även kommunstyrelsens ordförande att kommunfullmäktiges beslut 2016-06-16 § 75 var
enhälligt?
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) lämnar följande svar:
Frågan är diskuterad och svaret är både ja och nej, en skrivning i ett tjänsteutlåtande, men ett
korrekt beslut och frågan är utredd efteråt.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får framställas och godkänner kommunstyrelsens
ordförandes svar.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 59

Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion från Britt Wall (S) omjustering av taxa samt utredning av rättsläget angående
ianspråktagen mark runt sjöbodarna i Sotenäs
2. Motion från Roland Mattsson m fl (M) uppföljning och utvärdering av taxa för arrende av
brygga och sjöbod i Sotenäs
3. Motion från Lena Linke (MP) gällande återinförande/införande av Fixar-Malte, en
biståndsbedömd tjänst i Folkhälsans tjänst för brukare inom Omsorgsförvaltningens
vårdområden.
4. Medborgarförslag från Britt-Marie Knutsson om utsiktsplats
5. Medborgarförslag från Leif Åsberg att alla pensionärer ska få gratis halkskydd
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 60

Kommunkansliets redovisning av ärenden under beredning till KF
•

Uppmaning att sända in redovisning av erhållet partistöd, ärendet kommer behandlas på
nästa fullmäktigemöte.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Meddelanden
•
•
•
•
•
•

Skrivelse från Förnyelseberedningen 2017-03-29
Skrivelse från Förnyelseberedningen 2017-03-29
Protokoll från Förnyelseberedningen 2017-03-29
Avsägelse av uppdrag som ersättare i Omsorgsnämnden, Rose-Marie Ahlström
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Omsorgsnämnden, Mats R Nilsson
Avsägelse av uppdrag som ersättare i hälsorådet, Mats R Nilsson

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av ovanstående meddelanden.
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