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KF § 44

KA 2016/153

Bokslut och årsredovisning för 2015
Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut för verksamhetsåret 2015 och en årsredovisning som
omfattar förvaltningsberättelse, ekonomisk redogörelse, samt redovisning från kommunens
verksamheter och bolag.
2015 års bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 13,3 mkr. För koncernen uppgår resultatet
till 24,2 mkr. I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Smögens
Fiskauktion AB, (100 %), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter
AB (50 %), och Rambo AB (20 %)
Koncernbalansräkningen omsluter 1 503,5 mkr och kommunens balansräkning 936,2 mkr.
Soliditeten i koncernen är 37 % och i kommunen 49 %.
Kommunen

Årets resultat uppgår till 13,3 mkr vilket är 27,7 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 7,4 mkr. Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår således till 5,9
mkr. Möjlig avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår till 1,1 Mkr. Efter avsättning till
resultatutjämningsreserv uppgår balanskravsresultatet till 4,8 mkr vilket innebär att resterande
underskott från föregående, 0,1 mkr, kan täckas.
Den skattefinansierade verksamheten visar ett resultat på 13,3 mkr, vilket är 9,3 mkr sämre än
budgeterat. Resultatet för VA-verksamheten uppgår till 0,0 mkr.
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 461,0 mkr, medan skatteintäkter och generella statsbidrag
utgör 475,6 mkr. Finansnettot är negativt, 1,3 mkr.
Investeringsutgifterna uppgår till 50,6 mkr. Investeringsbidrag uppgår till 0,7 mkr.
Nettoinvesteringarna uppgår alltså till 49,9 mkr.
Koncernen

Årets resultat uppgår till 24,2 mkr (f. år -10,9 mkr). Finansnettot utgör -16,0 mkr mot
-18,2 mkr 2014. Långfristig upplåning minskade med 2,4 mkr och uppgår till 672,9 mkr.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-03-21
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-03-23 § 62
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-06 § 70
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Forts. KF § 44
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition

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

Kommunfullmäktige beslutar att av årets överskott efter balanskravsutredning, 5 887 tkr, avsätta 1
131 tkr till kommunens resultatutjämningsreserv som därefter uppgår till 1 131 tkr.
Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse
och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2015.

Skickas till

Ekonomichefen
Revisionen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 5(46)

Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2016-06-02 §§ 44-73

KF § 45

KA 2016/153

Behandling av resultat i bokslutet 2015
Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, reviderade av fullmäktige 2013-01-17 skall
nämndernas resultat i bokslutet avslutas mot eget kapital (balanserat resultat). Principen är att 100
procent av resultatet avslutas mot nämndens eget kapital, under förutsättning att verksamheten skett
i överensstämmelse med angivna mål och riktlinjer.
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 2 244 tkr varav allmän verksamhet -1 256
tkr, teknisk verksamhet +2 150 tkr, arbetsmarknadsenheten +890 tkr samt gymnasie- och
vuxenutbildningsverksamhet +460 tkr.
IT-nämnden redovisar i bokslutet ett underskott på -371 tkr.
Lönenämnden redovisar i bokslutet ett underskott på -172 tkr.
Omsorgsnämnden redovisar i bokslutet ett underskott på -1 539 tkr.
Utbildningsnämnden redovisar i bokslutet ett överskott på +1 099 tkr.
Byggnadsnämnden redovisar i bokslutet ett underskott på -116 tkr.
Sotenäs kommuns andel, av den med Lysekils och Munkedals kommuner gemensamma
Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet, redovisar i bokslutet ett överskott på
+396 tkr.
Affärsdrivande verksamhet

VA-verksamheten redovisar ett resultat på 0 tkr.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-03-23 § 63
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-06 § 71
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Forts. KF § 45
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 2 244 tkr avseende allmän och teknisk
verksamhet samt arbetsmarknadsenhet och gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhet. Kommunstyrelsens samlade egna kapital uppgår därefter till
5 814 tkr.

•

IT-nämndens underskott på -371 tkr överförs inte till det egna kapitalet.

•

Lönenämndens underskott på -172 tkr överförs inte till det egna kapitalet.

•

Till omsorgsnämndens egna kapital överförs ett underskott på 1 539 tkr. Omsorgsnämndens
samlade egna kapital uppgår därefter till -1 539 tkr

•

Till utbildningsnämndens egna kapital överförs ett överskott på 1 099 tkr. Utbildningsnämndens
samlade egna kapital uppgår därefter till 4 636 tkr.

•

Till byggnadsnämndens egna kapital överförs ett underskott på 116 tkr.
Byggnadsnämnden samlade egna kapitalet uppgår därefter till -849 tkr.

•

Miljönämnden i mellersta Bohusläns överskott på 396 tkr överförs inte till det egna kapitalet.

Justerares signatur:
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Forts. KF § 45
Investeringsverksamhet

2. Kommunfullmäktige beslutar att av uppkomna över- och underskott i investeringsredovisningen
2015, föra över -2 095,2 tkr till investeringsbudgeten 2016, enligt följande sammanfattning. Nytt
anslag för 2016 uppgår därmed till 38 104,8 tkr.

Projekt
Belopp tkr Budget 2016 Nytt anslag 2016
Markköp /
0001/06 markreglering
500
0
500
Fastighetsförsäljning
-22 065,30
-10 000,00
-32 065,30
0004
0001
Hamnförvaltning
2 839,40
2 700,00
5 539,40
Industriområden
-23 161,50
0
-23 161,50
01
02
Exploateringsområden
-2 102,70
0
-2 102,70
Fastighetsprojekt
20 243,10
23 500
43 743,10
03
Väghållning
2 530,60
2 800
5 330,60
04
05
Fritidsanläggningar
14 720,10
1 500
16 220,10
10
11

009
12

07-09
Summa

Utbildningsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Miljö- och
byggförvaltningen
Konst
Räddningstjänsten
Inventarier KS /
Oförutsett
VA-verksamhet

604,2
7,1

500
500

1 104,20
507,1

381,3
8,7
205,3

0
200
450

381,3
208,7
655,3

5 177,50
-1 983
-2 095,20

6 050,00
12 200,00
40 200,00

11 227,50
10 217,00
38 104,80

Skickas till

Nämnderna
Revisionen
Ekonomiavdelningen
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KF § 46

KA 2016/153

Kommunrevisionen – granskning och revisionsberättelse 2015
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.
Kommunrevisionen riktar anmärkning mot byggnadsnämnden för bristande styrning, ledning,
uppföljning och kontroll.
Kommunrevisionen riktar kritik mot Miljönämnden i mellersta Bohuslän för bristande ledning
styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
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 2015.
Beslutsunderlag

Kommunrevisionens revisionsrapport 2015
Ernst & Young revisionsrapport 2015
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av granskningen samt revisionsberättelsen.

Justerares signatur:
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KF § 47

KA 2016/153

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 2015.
Protokollsanteckning

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

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 48

KA 2016/153

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
2015.
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 § 49

KA 2016/153

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 2015.
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 § 50

KA 2016/153

Ansvarsprövning - Byggnadsnämnden
Kommunrevisionen riktar anmärkning mot Byggnadsnämnden i sin revisionsberättelse för 2015.
Revisorerna riktar anmärkning mot Byggnadsnämnden för bristande ledning, styrning, uppföljning
och kontroll. Av revisionsberättelserna framgår också att revisorerna bedömer att styrelsens,
nämndernas och beredningarnas interna kontroll varit tillräcklig. Kommunallagen reglerar att
fullmäktige ska inhämta förklaring från den som är föremål för granskning.
Byggnadsnämnden har inkommit med svar till den kritik som revisorerna har riktat.
Kommunfullmäktiges ordförande har berett ärendet inför kommande ansvarsprövning av
kommunfullmäktige. Konsekvenserna bedöms inte vara så stora att det finns behov av att avstyrka
ansvarsfrihet för Byggnadsnämnden, vilket heller inte revisorerna har föreslagit.
Yrkande

Ronald Hagbert (M) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges ordförande Peter Hemlins (M) och Ronald Hagberts
(M) förslag och finner att kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av svar från Byggnadsnämnden och godtar de förslag till
förbättringar som anges.
Kommunfullmäktige beviljar Byggnadsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år
2015.
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 § 51

KA 2016/153

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 2015.
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 § 52

KA 2016/153

Ansvarsprövning - Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Kommunrevisionen riktar kritik mot Miljönämnden i mellersta Bohuslän i sin revisionsberättelse
för 2015, för bristande ledning styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Av
revisionsberättelserna framgår också att revisorerna bedömer att styrelsens, nämndernas och
beredningarnas interna kontroll varit tillräcklig. Kommunallagen reglerar att fullmäktige ska
inhämta förklaring från den som är föremål för granskning.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har inkommit med svar till den kritik som revisorerna har
riktat. Kommunfullmäktiges ordförande har berett ärendet inför kommande ansvarsprövning av
kommunfullmäktige. Konsekvenserna bedöms inte vara så stora att det finns behov av att avstyrka
ansvarsfrihet för Miljönämnden i mellersta Bohuslän, vilket heller inte revisorerna har föreslagit.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges ordförande Peter Hemlins (M) förslag och finner att
kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av svar från Miljönämnden i mellersta Bohuslän och godtar de
förslag till förbättringar som anges.
Kommunfullmäktige beviljar Miljönämnden i mellersta Bohuslän och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för år 2015.
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 § 53

KA 2016/153

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 2015.
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 § 54

KA 2016/153

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 2015.
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 § 55

KA 2016/331

Budget 2017
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier
gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om
dessa förutsättningar gör det möjligt att uppnå nämndernas strategiska mål.
Beskrivning av ärendet
Övergripande förutsättningar

Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognoser
för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Bedömningen av skatteintäkter och
utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på 9 025 personer. Nämnderna kompenseras för
prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och intäkterna räknas upp på motsvarande
sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt.
För att uppnå det finansiella målet, med ett resultat på 5,0 Mkr för den skattefinansierade
verksamheten, kan verksamhetens nettokostnader, utöver ovan nämnda förutsättningar, ökas 7,7
Mkr jämfört med 2016 års budgetramar.
Budgetberedningens behandling

Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och
genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2017.
Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och arbetat fram ett
förslag till budget för 2017.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-05-13
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-18 § 109
Yrkande

Mats Abrahamsson (M), Mikael Sternemar (L), Olof Börjesson (C) och Ola Strand (KD) föreslår
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Britt Wall (S) föreslår att ytterligare 500 tkr tillförs byggnadsnämnden vilket minskar resultatet med
detsamma, att 2 mkr avsätts för att påbörja införandet av heltidstjänster inom omsorgsförvaltningen,
detta finansieras genom att LOV avskaffas.
Pål Ohlzon (SD) föreslår bifall till Britt Walls (S) förslag och avslag till kommunstyrelsens förslag.
Tina Ehn (MP,) Ewa Ryberg (V), Annica Erlandsson (S) och Hilbert Eliasson (S) föreslår bifall till
Britt Walls (S) förslag.
Mats Abrahamsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår avslag till Britt Walls (S) förslag.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Mats Abrahamssons (M) med fleras
förslag mot Britt Walls (S) med fleras förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Votering

Votering begärs.
Följande voteringsproposition fastställs. Den som bifaller kommunstyrelsens och Mats
Abrahamssons (M) med fleras förslag röstar ja, den som bifaller Britt Walls (S) med fleras förslag,
röstar nej.
Voteringen utföll med 17 ja-röster och 13 nej-röster och därmed beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med kommunstyrelsens och Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag.
Se voteringsbilaga.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2017 enligt bilaga vilket innebär följande förändringar
gentemot 2016 års budgetramar:
Generella förutsättningar:
Nämndernas ramar justeras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI med 2,0
% och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt.
Utöver de generella förutsättningarna gäller för respektive nämnd:
Kommunstyrelsens anslag ökar med 500 tkr för den allmänna och tekniska verksamheten jämfört
med den budget som gäller för 2016 vilket motsvarar en ökning med 0,9 %
Kommunstyrelsens anslag för gymnasieverksamheten ökar med 1 000 tkr jämfört med den budget
som gäller för 2016 vilket motsvarar en ökning med 2,8 %
Kommunstyrelsens ram för vuxenutbildningen är oförändrad jämfört med den budget som gäller för
2016
Kommunstyrelsens ram för arbetsmarknadsenheten är oförändrad jämfört med den budget som
gäller för 2016
Omsorgsnämndens anslag ökar med 5 400 tkr jämfört med den budget som gäller för 2016 vilket
motsvarar en ökning med 2,5 %
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Utbildningsnämndens anslag ökar med 2 500 tkr jämfört med den budget som gäller för 2016 vilket
motsvarar en ökning med 1,8 %
Byggnadsnämndens anslag ökar med 600 tkr jämfört med den budget som gäller för 2016 vilket
motsvarar en ökning med 10,4 %
Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän är oförändrad
Ramen för IT-nämnden är oförändrad
Ramen för Lönenämnden ökas med 200 tkr
Kommunstyrelsens förslag innebär ökade ramar med 10,2 Mkr och ett budgeterat resultat på 2,5
Mkr
Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd skall anta internbudget inom given
ram senast under oktober månad. Internbudget skall delges kommunstyrelsen för kännedom. Eventuell omdisposition av internbudgeten under verksamhetsåret skall anmälas till kommunstyrelsen.
Investeringsanslagen upptas till 31 000 tkr inom den skattefinansierade verksamheten och 12 200
tkr inom den avgiftsfinansierade verksamheten.
Kommunstyrelsen har under år 2017 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under
år 2017, med totalt 30 000 000 kr.
Kommunstyrelsen har under år 2017 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017.
Ansvariga nämnder får i uppdrag att besluta om eventuell ändring av taxor så att budgeterade
intäkter uppnås.
Igångsättningstillstånd för projekt överstigande 2 000,0 tkr skall inhämtas från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Reservation

Britt Wall (S), Lars-Erik Knutsson (S), Annica Erlandsson (S), Jan Ulvemark (S), Birgitta
Albertsson (S), Hilbert Eliasson (S), Vivianne Gustafsson (S), Stellan Welin (S), Gunnel Berlin (S),
Elving Claesson (S) och Ewa Ryberg (V) reserverar sig mot beslutet.
Skickas till

Ekonomiavdelningen
Nämnderna
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Namn, ledamöter

Parti

Ja

1 Mats Abrahamsson
2 Jeanette Loy
3 Ronald Hagbert
4 Anders Rosén
5 Susanne Bergholtz
6 Nils Olof Bengtsson
7 Kristina Frigert
8 Roland Mattsson
9 Daniel Nordström
10 Kajsa Åkesson
11 Olof Börjesson
12 Stig-Arne Helmersson
13 Mikael Sternemar
14 Anne Johansson
15 Kenny Thärnström
16 Ola Strand
17 Britt Wall
18 Lars-Erik Knutsson
19 Annica Erlandsson
20 Jan Ulvemark
21 Birgitta Albertsson
22 Hilbert Eliasson
23 Vivianne Gustafsson
24 Stellan Welin
25 Gunnel Berlin
26 Elving Claesson
27 Ewa Ryberg
28 Tina Ehn
29 Pål Ohlzon
30 Peter Hemlin, ordförande

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
L
L
L
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
MP
SD
M

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Summa (30)

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17

13

Justerares signatur:
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KF § 56

KA 2016/330

Information om delårsbokslut januari-mars
Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per siste mars samt en helårsprognos för 2016.
Periodens resultat uppgår till 4,9 Mkr jämfört med 3,2 Mkr samma period föregående år. Periodens
nettoinvesteringar efter investeringsbidrag uppgår till 13,4 Mkr (föregående år 5,1 Mkr). Inkomster
från försäljning av befintliga fastigheter uppgår till 0,7 Mkr.
Totalt för kommunen pekar helårsprognosen i den skattefinansierade verksamheten på ett resultat på
10,7 Mkr vilket är 4,1 Mkr bättre än budget.
För den egentliga nämndverksamheten prognostiseras ett underskott på -6,1 Mkr. Det är
omsorgsnämnden som svarar för den största delen av det prognostiserade underskottet.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-05-11
Delårsbokslut januari-mars 2016
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-18 § 96
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av delårsbokslutet.
Skickas till

Nämnderna
Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige

Justerares signatur:
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KA 2016/294

Årsredovisning Sotenäsbostäder AB 2015
Information lämnas om Sotenäsbostäder AB:s årsredovisning 2015.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-04-27 § 93
Kommunstyrelsens protokoll 2016-045-18 § 102
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Sotenäsbostäder AB 2015.
Skickas till

Sotenäsbostäder AB

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
23(46)

Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2016-06-02 §§ 44-73

KF § 58

KA 2016/232

Årsredovisning RAMBO AB 2015
Information lämnas om RAMBO AB:s årsredovisning 2015.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-04-27 § 94
Kommunstyrelsens protokoll 2016-045-18 § 103
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för RAMBO AB 2015.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2016/245

Taxa 2017 Arrende för sjöbodstomt med eller utan vidbyggd brygga,
egen brygga, båtplats vid egen brygga samt övrigt vattenarrende
Kommunfullmäktige fastställde 2015-11-12 taxa för arrende 2016 för sjöbodstomt inklusive
brygga, egen brygga, båtplats vid egen brygga samt övrigt vattenarrende. Det har .visat sig att
beslutet får vissa oönskade effekter och att det till del är svårt att tillämpa.
Till exempel infördes en maxbegränsning i taxan för sjöbodar och bryggor på kommunal ”mark” på
35 m2, dvs anläggningar med lägenhetsarrende större än 35 m2 får ingen tillkommande avgift
(gäller drygt 100 arrendeställen). Det innebär att den årliga avgiften är lika stor för ett arrende på
35 m2 som för 135 m2.
En jämförelse har gjorts med taxor för sjöbodar och bryggor i Tanums, Lysekils och Orusts
kommuner.
Tekniska avdelningen har arbetat fram ett förslag till taxa för sjöbodar, bryggor, båtplatser mm
för 2017.
Beslutsunderlag

VA- o anläggningschefens tjänsteutlåtande 2016-03-20
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-04-05 § 25
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-18 § 108
Yrkande

Roland Mattsson (M) och Stig-Arne Helmersson (C) Pål Ohlzon (SD) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Britt Wall (S) föreslår att ärendet återremitteras, för inmätning av alla sjöbodar samt eventuellt
därtill hörande byggnader, staket, däck, bryggor på kommunal mark/ vattenområde. Mätningen
skall genomföras i kommunal regi med egen personal. Resultatet skall redovisas för
kommunstyrelsen i god tid så att eventuellt ny taxa kan tillämpas från och med 20170101.
Hilbert Eliasson (S) och Ewa Ryberg (V) föreslår bifall till Britt Walls (S) förslag.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras 5 minuter.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Votering

Votering begärs.
Ordföranden informerar om att en minoritetsåterremiss kräver 11 röster. Därefter fastställs följande
voteringsproposition. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den som vill att ärendet
ska återremitteras, röstar nej.
Voteringen utföll med 18 ja-röster och 12 nej-röster. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att
återremittera ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för inmätning av alla sjöbodar samt
eventuellt därtill hörande byggnader, staket, däck, bryggor på kommunal mark/ vattenområde.
Mätningen skall genomföras i kommunal regi med egen personal. Resultatet skall redovisas för
kommunstyrelsen i god tid så att eventuellt ny taxa kan tillämpas från och med 20170101
Skickas till

Tekniska avdelningen
Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Namn, ledamöter

Parti

Ja

1 Mats Abrahamsson
2 Jeanette Loy
3 Ronald Hagbert
4 Anders Rosén
5 Susanne Bergholtz
6 Nils Olof Bengtsson
7 Kristina Frigert
8 Roland Mattsson
9 Daniel Nordström
10 Kajsa Åkesson
11 Olof Börjesson
12 Stig-Arne Helmersson
13 Mikael Sternemar
14 Anne Johansson
15 Kenny Thärnström
16 Ola Strand
17 Britt Wall
18 Lars-Erik Knutsson
19 Annica Erlandsson
20 Jan Ulvemark
21 Birgitta Albertsson
22 Hilbert Eliasson
23 Vivianne Gustafsson
24 Stellan Welin
25 Gunnel Berlin
26 Elving Claesson
27 Ewa Ryberg
28 Tina Ehn
29 Pål Ohlzon
30 Peter Hemlin, ordförande

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
L
L
L
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
MP
SD
M

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Summa (30)

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18 12

Justerares signatur:
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KF § 60

KA 2015/953

Hemsjukvårdsavgift
Sammanfattning

En översyn har gjorts angående avgift för hemsjukvård på grund av att nuvarande kriterier är
svårhanterliga. Samtidigt gjordes en jämförelse med övriga kommuner i Norra Bohuslän
Sotenäs kommun tar ut en hemsjukvårdsavgift av dem som endast har hemsjukvård och bor i
ordinärt boende. Hemsjukvårdsavgiften är 257 kr/månad.
Vid jämförelse med övriga kommuner i norra Bohuslän kostar det mellan 267 kr - 300 kr/månad
och en kommun tar 523 kr/timme.
Två kommuner tar ut hemsjukvårdsavgift även om personen har hemtjänst.
Tre av fem kommuner tar inte ut någon hemsjukvårdsavgift för barn och ungdom. Sotenäs kommun
har hittills inte reducerat avgift på grund av ålder.
Beslutsunderlag

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2016-03-07
Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-31 § 22
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-18 § 115
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar
• att höja hemsjukvårdsavgiften till 300 kr kr/månad oavsett antalet besök,
• att hemsjukvårdsavgiften räknas årligen upp med index (KPI)
• att barn och ungdom fram till 20 årsdagen får kostnadsfri hemsjukvård, samt
• att hemsjukvårdsavgiften räknas av mot maxtaxan.
Skickas till

Omsorgschefen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 61

KA 2016/302

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 2014-12-18 § 190.
Beskrivning av ärendet

Policyn behöver uppdateras då organisationsförändring gjorts då kommunerna i norra Bohuslän inte
längre har en gemensam upphandlingschef.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-04-14
Policy för inköp och upphandling
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-04-27 § 91
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-18 § 100
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta utarbetat förslag till ”Policy för inköp och upphandling”.
Skickas till

Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 62

KA 2016/314

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete 2016-2019
Sammanfattning

En strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete är framtagen av Hälsorådet. Planen skall
vara styrande, vägledande och en sammanhållande länk för det främjande och förebyggande arbetet
för samtliga verksamheter i Sotenäs kommun och ska gälla för åren 2016-2019. Den strategiska
planen tar sin huvudsakliga utgångspunkt i Folkhälsopolitisk policy vilken är antagen av
kommunfullmäktige 2009 och som anger inriktning, värdegrund och förhållningssätt för det
främjande och förebyggande arbetet.
Bakgrund

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa och
förebygger ohälsa. Samtliga kommunala verksamheter har sitt ansvar och folkhälsoperspektivet
måste finnas med i alla delar av samhälls- och verksamhetsplaneringen.
Ett samverkansavtal med norra Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen reglerar
det gemensamma folkhälsoarbetet i kommunen. Enligt avtalet skall en dokumentation som
beskriver mål och inriktning finnas som utgångspunkt för det gemensamma arbetet.
Kommunfullmäktige antog 090625 Folkhälsopolitisk policy för Västra Götaland att gälla för
folkhälsoarbetet i Sotenäs. Policyn skall användas som stöd för att utveckla samverkan och ett
gemensamt förhållningssätt i arbetet med att förbättra folkhälsan i Sotenäs. Policyn och planen
identifierar sex utmaningar vilka är avgörande för folkhälsans utveckling:
• Jämlika och jämställda livsvillkor
• Trygga och goda uppväxtvillkor
• Livslångt lärande
• Ökat arbetsdeltagande
• Åldrande med livskvalité
• Goda levnadsvanor
Beslutsunderlag

Förslag till strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete 2016-2019
Hälsorådets protokoll 2016-03-02 § 7
Hälsostrategens tjänsteutlåtande 2016-03-22
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-04-27 § 76
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-18 § 83
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att ta fram två mätbara mål för eget folkhälsoarbete och
redovisa dessa för kommunstyrelsen senast under augusti månad.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer Strategisk plan för folkhälsoarbetet 2016-2019.
Planen ska följas upp i årsredovisning och i Välfärdsredovisning.

Skickas till

Nämnderna

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 63

KA 2016/78

Motion - Ställplatser för husbilar
Sammanfattning

Daniel Nordström (M), Roland Mattson (M), Kajsa Åkesson (M), Nils Olof Bengtsson (M) föreslår
i en motion att Sotenäs kommun ska
• utarbeta information om var ställplatser med service finns
• samordna och utarbeta angivelser om ställplatser
• utarbeta ett gemensamt regelverk för husbilar
• ta fram fler ställplatser i centrala delar av Sotenäs kommuns samhällen.
Riktlinjerna ska vara framtagna senast april 2016.
Husbilsturismen är en viktig målgrupp för Sotenäs turism. Idag saknar kommunen ett tydligt
regelverk för husbilar i Sotenäs kommun.
Sotenäs kommun är den första kommun i Sverige som uppfört välkomnande hänvisningsskyltar
tillsammans med näringen istället för förbudsskyltar. Skyltar som hänvisar husbilsturister till
lämpliga platser att övernatta på.
Kommunen och campingägarna har gemensamt verkat för framtagning av de välkomnande
hänvisningsskyltarna. Skyltarna har uppförts på 12 platser inom kommunen där husbilsturister
parkerar idag men som bedöms som icke lämpliga platser att övernatta på.
En handlingsplan för husbilar i Sotenäs kommun har tagits fram av besöksnäringsansvarig.
Beslutsunderlag

Besöksnäringsansvarigs tjänsteutlåtande 2016-04-13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-04-27 § 82
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-18 § 87
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdrar åt kommunchefen att verkställa
handlingsplanen snarast i de delar som är möjliga.
Skickas till

Kommunchefen
Motionären

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 64

KA 2014/528

Medborgarförslag att färdtjänstpriset sänks
Sammanfattning

Ann Simson har lämnat ett medborgarförslag att Sotenäs kommun ska sänka färdtjänstpriset.
Förslagsställaren informerar om att man inom Ulricehamns kommun får betala 38 kr för enkel resa
med Riksfärdtjänst medan man i Sotenäs får betala 66 kr (2014) för samma resa inom kommunen.
Förslagsställaren ifrågasätter varför det är dyrare att resa med färdtjänst i Sotenäs kommun och
menar att det borde vara samma egenavgift när man är hänvisad till särskild kollektivtrafik/
färdtjänst, som för allmänna kommunikationer. Förslagsställaren nämner ett exempel på resa från
Sotenäs kommun till Torp, Uddevalla, egenavgiften var 216 kr (2014) för enkel resa, det blir 432 kr
(2014) tur och retur.
Beskrivning av ärendet

För resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift enligt grunder som bestämts i
färdtjänstlagen (1997:736). Är en kommun tillståndgivare, bestäms grunderna för avgifterna av
kommunen. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader.
Färdtjänsten erbjuder en högre servicenivå, än allmänna kommunikationer, i och med att den
erbjuder en transport från dörr till dörr och utifrån detta kan avgiften skiljas åt. Avgifterna kan skilja
sig mellan landets olika kommuner. Detta kan dock inte anses vara principiellt annorlunda än att
kollektivtrafiktaxan kan variera mellan de olika länen.
Sotenäs kommun har avtal för särskild kollektivtrafik/färdtjänst med Västtrafik. Avgift för
färdtjänst följer Västtrafiks baspris 48 kr (2016), plus 50 % inom kommunen. Om vi jämför med
några av våra grannkommuner: Munkedal och Tanum, så följer deras avgift för färdtjänst
Västtrafiks baspris 48 kr (2016), plus 75 % inom kommunen.
Kommunens skyldighet att anordna färdtjänst gäller inte för resor inom andra kommuner. Lagen ger
dock kommunen möjlighet att ge tillstånd till och anordna även färdtjänstresor i andra kommuner.
Sotenäs kommun har ett generöst tillämpningsområde vilket gör att resenär kan åka på sitt
kommunala färdtjänsttillstånd inom detta tillämpningsområde utan att ansöka om riksfärdtjänst.
Det är positivt för resenär som slipper att ansöka om riksfärdtjänst för resa till t ex Vänersborg,
ansökan för riksfärdtjänst ska vara Sotenäs kommun tillhanda senast två veckor innan planerad resa.
För resor utom kommunen, men inom Sotenäs kommuns tillämpningsområde, d v s Tanum,
Strömstad, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet samt Dalslands
kommuner gäller Västtrafiks baspris 48 kr (2016), plus 100 %.
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Beslutsunderlag

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2015-12-28
Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-31 § 25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-04-27 § 80
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-18 § 84
Yrkande

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Britt Wall (S) föreslår bifall till medborgarförslaget och att den ökade kostnaden ska lyftas in i
omsorgsnämndens budget, förslaget ska vara kostnadsneutralt.
Pål Ohlzon (SD) föreslår bifall till medborgarförslaget och avslag på kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Nils Olof Bengtsons (M) förslag mot
Britt Walls (S) med fleras förslag finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens och
Nils Olof Bengtsons (M) förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget men beslutar att avslå medborgarförslaget
med motiveringen att man inte kan jämföra kollektivtrafikresor med färdtjänst, då färdtjänst
innehåller en utökad servicegrad för resenären.
Reservation

Britt Wall (S), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Granström (S), Jan Ulvemark (S), Birgitta
Albertsson (S), Hilbert Eliasson (S), Catrine Andersson (S), Stellan Welin (S), Bengt Sörensson (S),
Elving Claesson (S), Ewa Ryberg (V), Tina Ehn (MP) och Pål Ohlzon (SD) reserverar sig mot
beslutet.

Skickas till

Förslagsställaren
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KF § 65

KA 2015/969

Medborgarförslag – Låt hela kommunen leva
Sammanfattning

Carl-Johan Starck har lämnat ett medborgarförslag att beslut om flyttning av arbetsplatser/tjänster
från en ort till en annan, endast ska ske efter beslut hos kommunstyrelsens arbetsutskott, som
besitter den omvärldskompentens som krävs.
Bakgrund

Förslagsställaren menar att en grundförutsättning för att våra små samhällen utanför Kungshamn
skall kunna fortsätta att vara levande samhällen, är att det finns människor i samhällena. Arbetar,
handlar, äter dagens lunch och tankar etc. Sotenäs kommun som arbetsgivare ett stort ansvar för att
inte bidra till urbanisering av våra samhällen. På förvaltningsnivå saknas den omvärldskompentens
för att kunna motverka urbaniseringen. Den förhärskande förvaltningsmodellen som förekommer är
den idag förlegade centraliserade modellen med sina klassiska förtecken med bla. en
självgenererande administrationsutveckling som är högre än produktionen, som riskerar att skynda
på urbaniseringen.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att Kommunstyrelsen enligt Kommunstyrelsens reglemente § 1 är
kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ska ansvara för hela Sotenäs kommuns
utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen har sedan delegerat åt arbetsutskottet att fatta beslut i vissa ärenden enligt
gällande delegationsordning. Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom
kommunstyrelsens ansvarsområde. Principiella beslut kan enligt kommunallagen (KL) 6 kap 34 §
inte delegeras.
Tjänstemännens uppdrag är att verkställa fattade beslut.
För frågor som gäller flyttning av arbetsplatser/tjänster från en ort till en annan tas redan idag
politiska beslut medan tjänstemännen ska verkställa fattade beslut.
Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2016-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-04-27 § 77
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-18 § 85
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget men beslutar att avslå
medborgarförslaget.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
35(46)

Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2016-06-02 §§ 44-73

Forts. KF § 65
Skickas till

Förslagsställaren
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KF § 66

KA 2014/609

Medborgarförslag om uppsättning av skyltar vid färjan till Malmön och
på infarter till gamla stenbrott angående campingförbud eller att slopa
campingförbud
Stig Olsson, Malmön, föreslår i ett medborgarförslag att skyltar sätts upp vid färjan till Malmön, vid
infarter till stenbrotten samt på västersidan. Förslagsställaren föreslår också att förbudet övervakas
och att en uppställningsplats iordningsställs alternativt att förbudet slopas.
På Malmön gäller campingförbud enligt Sotenäs kommuns lokala miljö- och
hälsoskyddsföreskrifter. Detta förbud slår inte ut de allemansrättsliga reglerna om camping (tälta)
någon natt.
I de lokala ordningsföreskrifterna finns förbud mot camping på ”offentlig plats”, dvs torg,
begravningsplatser, badplatser mm. På områden som omfattas av dessa föreskrifter gäller inte
allemansrätten. Att låta hela Malmön omfattas av ”campingförbud” enligt ordningslagen är
sannolikt inte möjligt eftersom skulle grundas på ordningsproblem.
I naturreservat är förbud mot camping ofta en reservatsbestämmelse och gäller då över
allemansrätten.
Enligt ”terrängkörningslagen” får man inte köra med motorfordon (tex husbil eller husvagn) på
barmark i terräng. Ett motorfordon får ställas upp ”alldeles intill vägen”. Uppställningen får inte
hindra eller utgöra någon fara för trafiken.
Lokala trafikföreskrifter som generellt förbjuder uppställning av fordon finns inte. Att utfärda
felparkeringsavgift på en del av de uppställda fordonen är möjligt.
En särskild utredning har uppdraget att presentera möjliga och lämpliga uppställningsplatser för
husbilar och husvagnar. Utredningen presenteras under 2016.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2015-11-18 § 89
Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-03 § 8
Tf teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-02-25
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-04-05 § 27
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-18 § 88
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Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget besvaras enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att en skylt som informerar om campingförbud sätts upp på Malmön.
Förvaltningen uppmanas att snarast komplettera utredningen om ställplatser för beslut.

Skickas till

Förslagsställaren
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KF § 67

KA 2016/55

Medborgarförslag – sjöbodstomter i Hovenäset
Gunnel Holm föreslår i ett medborgarförslag att fler sjöbodstomter ordnas på Hovenäset. Platser
som föreslås är vid båthamnen invid badplatsen.
Behovet av sjöbodar och mark för sjöbodar ör stort i hela kommunen är stort. Kön av intresserade är
lång. Det är dock inte helt enkelt att få till ytor för sjöbodar.
Områden för sjöbodar bör vara kommunal mark, lämpliga att detaljplanelägga för sjöbodar (i
konkurrens med annan markanvändning) samt i anslutning till lämplig plats för bryggor.
I medborgarförslaget angiven plats bör utredas ur såväl mark- som plansynpunkt. Förvaltningen bör
ges detta uppdrag.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2016-04-24
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-05-04 § 36
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-18 § 89
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att uppföra sjöbodar på Hovenäset.
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
Skickas till

Förslagsställaren
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KF § 68

KA 2016/75

Medborgarförslag – sjöbodstomter i Kungshamn
Jan-Åke Rödström, Kungshamn, föreslår i ett medborgarförslag att fler sjöbodstomter ordnas i
Kungshamn. Platser som föreslås är bl a Guleskärshamnen.
Behovet av sjöbodar och mark för sjöbodar är stort i hela kommunen är stort. Kön av intresserade är
lång. Det är dock inte helt enkelt att få till ytor för sjöbodar.
Områden för sjöbodar bör vara kommunal mark, lämpliga att detaljplanelägga för sjöbodar
(i konkurrens med annan markanvändning) samt i anslutning till lämplig plats för bryggor.
I medborgarförslaget angivna platser bör utredas ur såväl mark- som plansynpunkt. Förvaltningen
bör ges detta uppdrag.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2016-04-24
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-05-04 § 37
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-18 § 90
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att uppföra sjöbodar vid Guleskärshamnen.
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
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KF § 69

KA 2016/456

Avsägelse från uppdrag som ersättare kommunfullmäktige, Patricia
Bravo Atallah (V)
Patricia Bravo Atallah (V) har lämnat en begäran om avsägelse från uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Patricia Bravo Atallah (V) från uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige.
Ärendet lämnas till Länsstyrelsen för ny röstsammanräkning.

Skickas till

Patricia Bravo Atallah (V)
Länsstyrelsen
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman
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KF § 70

KA 2016/443

Interpellation ang tillgänglighetsdatabasen och tillgängligheten i
Sotenäs
Tina Ehn (MP) har ställt en interpellation till Omsorgsnämndens ordförande om
Tillgänglighetsdatabasen och tillgängligheten i Sotenäs.
För Sotenäs kommun är besöksnäringen av stor betydelse, och vi ser en utveckling och framtid
inom området turism. En sådan utveckling behöver vara tillgänglig för alla.
Att kunna ta del av tydlig information om tillgängligheten är viktigt för många människor, både för
kommunens befolkning och för de som besöker kommunen.
Tillgänglighetsdatabasen är ett bra ”verktyg” för sådan information. Om det finns trappor. Placering
av dörrar, dörröppnare, handtag och annan betydelsefull information. Att i lugn och ro kunna ta
reda på vilka hinder och möjligheter som finns, gör det enklare att planera sina besök.
Tillgänglighetsdatabasen (TD) är framtagen av rättighetskommittén i Västra Götalandsregionen,
Västsvenska turistrådet och den samlade funktionshinderrörelsen i Västsverige, samt företag och
kommuner i Västra Götaland.
Vid sökning på Sotenäs i TD finner man i dag få av kommunens verksamhetslokaler. Det saknas
information om till exempel kommunhus, bibliotek, skolor, äldreboende, idrottshall.
Trots att Sotenäs kommun varit ansluten till Tillgänglighetsdatabasen i flera år verkar det endast
vara ett fåtal lokaler/platser med i TD.
Mina frågor är:
Hur arbetar vi med tillgängligheten i kommunens verksamheter?
Hur arbetar vi med att få fler offentliga och privata platser med i Tillgänglighetsdatabasen?
Omsorgsnämndens ordförande har överlämnat frågan till Kommunala Rådet för Tillgänglighet
ordförande Kristina Frigert (M) som besvarar interpellationen enligt följande:
Precis som Tina Ehn (MP) skriver i interpellationen är det mycket viktigt att kunna ta del av en
tydlig information angående tillgängligheten i Sotenäs Kommun. Detta gäller både våra
kommuninvånare och besökare.
På din första fråga vill jag ge följande svar:
I Kommunala Rådet för Tillgänglighet har vi under ett antal år haft en kontaktperson från Tekniska
avdelningen som kommit till våra möten 2 ggr/år. Personen i fråga har fått med sig uppdrag från
olika organisationer och kommunala verksamheter för att förbättra tillgängligheten i vår kommun.
Uppdragen har redovisats på nästkommande rådsmöte. Tyvärr gick denna person i pension.
Omsorgsförvaltningen som under några år genom avtal med Migrationsverket haft en oerhört stor
arbetsbelastning och har blivit tvungna att prioritera sina uppdrag och därmed har arbetet med bland
annat tillgängligheten i vår kommun få stå tillbaka.
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På nästa fråga svarar jag som följer: Chefen för Tekniska avdelningen har meddelat att
Tillgänglighetsdatabasen kommer fortsättningsvis att hanteras av denna förvaltning. Det är inte
beslutat om vem som kommer att ha ansvaret. Detta ser jag som en öppning i vårt fortsatta arbete i
rådet vad gäller tillgängligheten.
Som ordförande i Kommunala Rådet för Tillgänglighet är min förhoppning att med denna
information Sotenäs Kommun ska kunna bli en kommun får fler offentliga och privata platser i
denna databas.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och godkänner ”Kommunala Rådet
för Tillgänglighet” ordförandes svar.
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KF § 71

Inkomna motioner och medborgarförslag
-

Motion från Annica Erlandsson (S) Flaggning under prideveckan
Motion från Annica Erlandsson (S) Rör inte min kompispris
Motion från Tina Ehn (MP) om att arbeta för att Sotenäs kommun blir en Fairtrade
certifierad kommun.
Motion från Britt Wall (S), Lars-Erik Knutsson (S) och Birgitta Granström (S) om
Bankebergs framtid.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
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KF § 72

Meddelanden
•
•

Länsstyrelsens protokoll 2016-05-10 ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige.
Avsägelse från Patricia Bravo från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av ovanstående meddelanden.
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Ärenden på väg till KF förberedning
•
•
•

Årsredovisning 2015 Fyrbodals kommunalförbund
Sammanträdestider 2017
Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av ovanstående meddelanden.
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