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Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2.  

Närvarande 

ersättare 

Se bifogad närvarolista sidan 2.  

 

Övriga deltagare 

 

 

Maria Vikingsson, kommunchef 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Höglund, sekreterare 

 

 

 

 

  

 

Justering Kommunhuset, kansliet den 23 september 2016 kl. 11.00 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   

Ordförande    

 Peter Hemlin    Justerare Roland Mattsson §§ 82-83, 85-100  

Justerare    

 Justerare Kajsa Åkesson § 84    Vivianne Gustafsson 

 

Anslagsbevis 

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-22 är justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2016-09-23 - 2016-10-15. 

Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   

 Siv Bennis  
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Beslutande  

Namn Parti Namn Parti 

Anders Thomson M Britt Wall  S 

Jeanette Loy M Lars-Erik Knutsson S 

Ronald Hagbert M  Annica Erlandsson  §§ 82-83, 85-100 S 

Ulla Christensson Ljunglide §§  M Jan Ulvemark, 1:e v ordf S 

82-99  Birgitta Albertsson S 

Peter Hemlin, ordförande M Hilbert Eliasson S 

Susanne Bergholtz M Vivianne Gustafsson S 

Nils Olof Bengtsson M Stellan Welin S 

Ragnhild Selstam M Gunnel Berlin S 

Roland Mattsson, §§ 82-83,  M Elving Claesson S 

85-100  Ewa Ryberg V 

Daniel Nordström M Tina Ehn   MP 

Kajsa Åkesson M Pål Ohlzon  SD 

Olof Börjesson C   

Mikael Sternemar L   

Anne Johansson L   

Kenny Thärnström L   

Ola Strand KD   

    

    

Närvarande ersättare  

Namn Parti Namn Parti     
    

Torbjörn Ericson L Cathrine Andersson S 

Sven-Olof Oresten L Owe Karlsson S 

  Birgitta Granström S 

  Bengt Sörensson S 

  Luis Morales V 

  Lena Linke MP 

  Yngve Johansson MP 

    

    

    

    

    

 

 

  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2016-09-22 §§ 82-100 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 3(28)
 

 

 

Innehållsförteckning 

Delårsrapport januari-juni 2016 ........................................................................................................... 4 
Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2015 ............................................................................ 6 
Begäran om kommunal borgen Sotenäs golfklubb .............................................................................. 7 

Förslag till ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Väst, arkivtillsyn ....................... 9 
Förslag till handlingsprogram för lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2016-2019 ...................... 11 
Sammanträdestider 2017 .................................................................................................................... 12 
Motion om ökad polisnärvaro i Sotenäs ............................................................................................ 14 
Strategi mot våldsbejakande extremism ............................................................................................ 15 

Motion om att arbeta för att Sotenäs kommun blir en Fairtrade certifierad kommun ....................... 16 
Motion – gällande föryngring/nytillskott av förtroendevalda ............................................................ 17 

Motion om markanvisningspolicy ..................................................................................................... 19 
Motion om ett renare Sotenäs ............................................................................................................ 20 
Motion angående badmöjligheter utomhus för personer med funktionsnedsättningar ...................... 21 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden, Anja Ferhatovic (S) ......................... 22 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Lönenämnden, Kristoffer Escudeiro (S) ............................. 23 
Avsägelse från uppdrag som ersättare för Överförmyndaren, Robert Höij (M) ................................ 24 

Inkomna motioner och medborgarförslag .......................................................................................... 25 
Meddelanden ...................................................................................................................................... 26 
Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 ............................................................................................ 27 

  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2016-09-22 §§ 82-100 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 4(28)
 

 

 

KF § 82   KA 2014/212 

Delårsrapport januari-juni 2016 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och delårsrapport per siste juni samt helårsprognos för 

2016. 

 

Periodens resultat uppgår till 12,9 mkr jämfört med 8,9 mkr samma period föregående år. I 

resultatet ingår överskott från exploateringsverksamhet och vinster från försäljning av an-

läggningstillgångar med 7,0 mkr (f. år 2,4 mkr). Överskottet inom VA-verksamheten, 0,5 mkr, har 

skuldförts och påverkar inte periodens resultat. För koncernen uppgår resultatet till 18,4 mkr vilket 

är 5,8 mkr bättre än motsvarande period 2015. 

 

Kommunens brutto- och nettoinvesteringar i fastigheter, anläggningar och inventarier uppgår för 

perioden till 30,9 mkr vilket är högre än föregående år då nettoinvesteringarna för motsvarande 

period uppgick till 17,1 mkr 

 

Totalt för kommunen pekar prognosen i den skattefinansierade verksamheten på ett årsresultat på 

9,8 mkr vilket är 3,2 mkr bättre än budget. I prognosen har det medräknats intäkter för 

exploaterings-verksamhet och övrig fastighetsförsäljning med 10,0mkr.  

 

Årets budgeterade resultat uppgår till 6,6 mkr för den skattefinansierade verksamheten.  

 

Den egentliga nämndverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med 7,1 mkr. Större 

delen av avvikelsen, 6,2 mkr, är hänförligt till omsorgsnämnden verksamhet, främst inom 

biståndsbedömning hemtjänst och köpta platser. 

 

Prognosen för 2016 innebär ett förväntat överskott. Enligt balanskravsutredning uppgår överskottet 

till 1,3 mkr. Resultatnivåer överstigande 1 procent av skatter och utjämning kan enligt kommunens 

riktlinjer avsättas till en resultatutjämningsreserv. 1 procent av skatter och utjämning uppgår till 4,9 

mkr vilket innebär att det inte är möjligt att göra någon avsättning till resultatutjämningsreserven 

2016. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-08-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 145 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 144 

Revisonens rapport 2016-09-12 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per juni 2016 samt prognos 2016 och uppmanar alla 

nämnder att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 
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Forts. KF § 82 

Skickas till 

Nämnderna 

Kommunrevisionen 

Ekonomiavdelningen 
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KF § 83   KA 2016/632 

Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2015 

Information lämnas om Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2015.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-25 § 114 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 145 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för Fyrbodals kommunalförbund. 

 

Skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 
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KF § 84   KA 2015/983 

Begäran om kommunal borgen Sotenäs golfklubb 

Sammanfattning 

Sotenäs Golfklubb har inkommit med en begäran om kommunal borgen.  

 

Sotenäs Golfklubb drabbades av en brand under försommaren 2015 vilket medförde att klubbhuset 

brann ner. Ansökan om bygglov m.m. har beviljats av byggnadsnämnden Ersättningen från 

försäkringsbolaget täcker inte hela kostnaden för nytt klubbhuset utan det kommer att krävas att 

klubben tar ett nytt lån. Klubben planerar att uppföra ett klubbhus anpassat till tidens krav, med 

ökade utrymmen för kök, restaurang/gemensamhetslokal, omklädningsrum, toaletter samt för 

övernattning. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-05-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 143 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 143 

Yrkande 

Kenny Thärnström (L), Britt Wall (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Pål Ohlzon (SD) föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kenny Thärnströms (L) med fleras förslag mot Pål Ohlzons (SD) 

avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar Kenny Thärnströms (L) med fleras förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Sotenäs Golfklubbs 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 6 Mkr. 

 

Protokollsanteckning 

Roland Mattsson (M) och Annica Erlandsson (S) deltar inte handläggningen av ärendet pga jäv. 

Reservation 

Pål Ohlzon (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

 

Skickas till 

Sökanden 

Ekonomiavdelningen 
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Forts. KF § 84  

Skriftlig reservation    

 

 

Reservation, borgen Sotenäs Golf kf 
 

   2016-09-22 

 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslutet att bevilja borgen till 

Sotenäs golfklubb. 

Ärende  5  

Begäran om kommunal borgen Sotenäs golfklubb  

KA 2015/983  

Anledningen är att borgensåtagandet inte avser till klubbstugan som är fullvärdesförsäkrad, utan till 

ett hotell- och restaurangbygge som inte har med golfklubben att göra. Detta strider mot 

kommunallagen. 

 

 

 

Pål Ohlzon 

Gruppledare Sverigedemokraterna 
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KF § 85   KA 2016/563 

Förslag till ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet 

Väst, arkivtillsyn 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med en förfrågan om att ändra förbundsordningen § 19 

Arkivtillsyn. Enligt 21 § i Förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst ska ändringar i 

förbundsordningen fastställas av förbundets medlemmar. Gällande ordalydelse: Ansvaret för 

tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enigt arkivlagen (1990:782) åvilar den 

arbetsgivare, där förbundschefen är anställd. Ny lydelse: Ansvaret för tillsynen av att förbundet 

fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen åvilar Arkivmyndigheten i Uddevalla kommun.  

Beskrivning av ärendet 

Samordningsförbundet Väst inkommer med förslag till förändring av gällande förbundsordning. 

Förändringen kommer från förslag på ändring av lag avseende tillsyn enligt arkivlagen. Förändring 

av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har föreslagits träda ikraft 

20170101.Förändringen gäller 20 § vilken avser ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet 

fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) bör ligga på arkivmyndigheten i en kommun 

som är medlem i förbundet. I nuvarande bestämmelser i Finsam-lagen är det kommunstyrelsen som 

har ansvaret för att tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Lagen 

föreslås ändras så att om det i en kommun, som är medlem i ett samordningsförbund, har utsetts en 

arkivmyndighet bör denna i förekommande fall också ha ansvar för tillsynen av att förbundet 

fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen.  

Sotenäs ställer sig bakom förslaget om att ändra i gällande förbundsordning under förutsättning att 

Uddevalla kommun godkänner föreslagen förändring. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-08-02 

Bilaga 1 Promemoria arkivmyndigheten för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

Bilaga 2 Förbundsordning Samordningsförbundet väst 2015 

Bilaga 3 Sof Väst protokoll nr 2 2016-05-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 141 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 142 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra förbundsordningens 19 § till: Ansvaret för tillsynen av att 

förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen åvilar Arkivmyndigheten i Uddevalla 

kommun.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändring av förbundsordning för 

Samordningsförbundet Väst under förutsättning att Uddevalla kommun godkänner föreslagen 

förändring. 
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Forts. KF § 85 

 

Kommunfullmäktige beslutar att förändringen träder ikraft 1 januari 2017. 

 

 

Skickas till 

Samordningsförbundet Väst 
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KF § 86   KA 2016/474 

Förslag till handlingsprogram för lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

2016-2019 

Sammanfattning 

Handlingsprogram för lagen om skydd mot olyckor är reviderat för att gälla under perioden 2016-

2019. Programmet har arbetats om i samverkan med Tanum och Strömstads kommuner. 

Beskrivning av ärendet 

Handlingsprogrammets aktiviteter och mål har arbetats om, berörda myndigheter och kommunens 

förvaltningar har haft programmet på remiss. Slutresultatet av förslaget har redovisats på hälsorådet 

den 4 maj 2016. 

Beslutsunderlag  

Räddningschefens tjänsteutlåtande 2016-05-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 124 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 126 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar ”Handlingsprogram för lag om skydd mot olyckor 2016-2019 

för Sotenäs kommun”. 

 

Skickas till 

Räddningstjänsten 
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KF § 87   KA 2016/469 

Sammanträdestider 2017 

Sammanfattning   

Kansliavdelningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2017. Enligt gällande 

reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidplanen och för att minska 

handläggningstiden.   

Bakgrund  

Administrativ chef och ekonomichef har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för 2016 för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Förslaget är anpassat efter regler i 

kommunallagen och den ekonomiska tidplanen samt samordnade för att minska handläggningstiden 

i så stor utsträckning som möjligt. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden 

samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sammanträdena ligger 

främst på onsdagar och torsdagar.  

 

Måndagar och tisdagar är vikta för regionen men personalutskottet har ändå föredragit att ha möten 

på tisdagar då ingen av nuvarande ledamöter har regionala uppdrag. Övriga instansers möten är 

avstämda med regionfullmäktiges möten så att dessa inte sammanfaller.  

 

Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och byggnadsnämnden brukar förlägga sammanträden för 

nämnd och arbetsutskott på torsdagar, medan Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har haft 

mötesdag på tisdagar.  

 

Tid för facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd/kommunstyrelse. Tid för beredning 

är inte inlagt i schemat då det framgår av reglementena hur långt i förväg kallelsen ska skickas samt 

då detta samordnas mellan ordförande, förvaltningschef och sekreterare.  

 

Med liggande förslag kan sekreterarna vid behov ersätta varandra vid eventuell frånvaro.  

 

Den ekonomiska tidplanen måste respekteras och sammanträdena anpassas efter kommunstyrelsens 

och kommunfullmäktiges sammanträden.    

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2016-05-30 

Sammanträdestider 2017 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-06-15 § 51 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-06-08 § 121 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 131 
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Forts. KF § 87 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider 2017 för kommunstyrelsen 1/2, 15/3, 5/4, 

17/5, 6/9, 18/10, 22/11, samt för utskotten; 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18/1, (21/2), 22/2, 22/3, 26/4, 24/5, 7/6, 23/8, 4/10, 1/11, 6/12 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 11/1, 1/3, 10/5, 14/6, 16/8, 27/9, 8/11 

Kommunstyrelsens personalutskott 17/1, 28/2, 18/4, 16/5, 29/8, 26/9, 24/10, 7/11 

 

Nämnderna uppmanas, med hänvisning till gällande reglemente, att fastställa sammanträdestider i 

enlighet med förslaget. Nämnderna ska också lägga fast tider för facklig samverkan mellan utskott 

och nämnd.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdestider år 2017;  

16/2, 20/4, 1/6, 21/9, 9/11, 7/12 

 

 

Skickas till  

Samtliga nämnder och styrelser 

Kommunrevisionen 

 

 

  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2016-09-22 §§ 82-100 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
14(28)

 

 

 

KF § 88   KA 2016/186 

Motion om ökad polisnärvaro i Sotenäs 

Sammanfattning 

Britt Wall (S) föreslår i en motion att man ska utreda förutsättningarna för att genom ett fördjupat 

samarbete med polisen öka tryggheten och den polisiära närvaron i Sotenäs. Utredningen bör bl a 

redovisa de juridiska aspekterna, kostnader samt hur verksamheten kan organiseras. 

 

Polismyndigheten har nyligen genomgått en större omorganisation där samverkan mellan polis och 

kommun ska ledas av en kommunpolis. Sotenäs kommun har för avsikt att bilda ett 

brottsförebyggande råd i syfte att öka samverkan i det brottsförebyggande arbetet mellan polis och 

kommun. Genom ett brottsförebyggande råd förväntas kommun och polis kunna få en god 

samverkan. 

Bakgrund 

Motionären menar att den nya polisorganisationen kommer att försämra polisnärvaron i kommunen 

och vill att utredningen också belyser hur ett strategiskt samarbete kan utformas och anpassas till 

Sotenäs. 

Beslutsunderlag  

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-06-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 125 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 127 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

 

Skickas till  

Motionären 
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KF § 89   KA 2016/369 

Strategi mot våldsbejakande extremism 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-04-27 § 97 att en lokal handlingsplan mot 

våldsbejakande extremism ska tas fram.   

 

Ett förslag till strategi för det övergripande arbetet mot våldsbejakande extremism är framtaget samt 

ett stöd till verksamheterna. Dokumenten kan ligga till grund för egna verksamhetsnära 

handlingsplaner för kommunens förvaltningar och verksamheter. 

Bakgrund  

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte 

accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. 

Den våldsbejakande extremismen kan utgöra ett farligt hot mot demokrati, ekonomiska värden samt 

liv och hälsa. Terrorism är en form av våldsbejakande extremism där man genom skräck vill uppnå 

ideologiska mål. 

 

Att förebygga uppkomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra 

att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och 

långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både 

offentliga verksamheter såsom kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och 

säkerhetspolis samt det civila samhällets aktörer såsom idrottsföreningar, ungdomsorganisationer 

och religiösa samfund. 

Beslutsunderlag  

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-06-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 126 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 128 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att implementera strategin. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagen strategi mot våldsbejakande extremism. 

 

Skickas till 

Kommunchef 

Säkerhetssamordnare 

Folkhälsostrateg 
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KF § 90   KA 2016/444 

Motion om att arbeta för att Sotenäs kommun blir en Fairtrade 

certifierad kommun 

Sammanfattning  

Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att ett arbete påbörjas för att Sotenäs ska bli certifierade enligt 

Fairtrade.  

 

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk 

konsumtion. För att bli diplomerad enligt Fairtrade krävs ett bred samverkan i kommunen som 

geografiskt område och ett kontinuerligt arbete för förbättrad information, ökat utbud och 

konsumtion av rättvist handlade varor. 

Bakgrund  

Motionären menar att konsumtion genom medvetna val och kunskap om produktionsmetoder, 

arbetsvillkor och miljöeffekter kan påverka utveckling för ökad hållbarhet och större rättvisa. Ett 

arbetssätt att utveckla hållbar konsumtion är genom Fairtrade. Fairtrade är rättvis handel som bidrar 

till bättre arbetsvillkor för människor och tar hänsyn till miljön, de anställdas situation, löner och till 

den lokala utvecklingen. 

Beslutsunderlag 

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-07-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 128 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 130 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna 

för att ett arbete påbörjas mot en diplomering enligt Fairtrade.  

 

Skickas till 

Motionären 

Folkhälsostrateg 
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KF § 91   KA 2016/243 

Motion – gällande föryngring/nytillskott av förtroendevalda 

Sammanfattning 

Annica Erlandsson (S) har ställt en motion till kommunfullmäktige med förslag om att det ska 

tillsättas en Fullmäktigeberedning som får i uppdrag att presentera åtgärder för att attrahera fler 

yngre i politiken, i uppdraget ska ingå att utreda förutsättningarna för att förlägga gruppmöten i 

nämnder och styrelser på dagtid. 

 

Det partistöd som kommunen fördelar till de politiska partierna är avsett för att stärka partiernas 

ställning i den kommunala demokratin. Därmed finns redan en uttalad strategi för att partierna ska 

ta ansvar att arbeta för att föryngra politikerkåren. 

 

I frågan om att förlägga gruppmöten i nämnder och styrelser på dagtid gjordes en utredning 2013 då 

det i en motion föreslogs att man skulle flytta fullmäktiges sammanträden till dagtid. Vid detta 

tillfälle besvarades motionen med att tiden skulle kvarstå oförändrad.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunallagen reglerar utbetalning av partistöd och syftet med partistödet. Det partistöd som 

årligen lämnas till de politiska partierna är avsett för att stärka deras ställning i den kommunala 

demokratin. Det åligger ett ansvar på de politiska partierna att arbeta med att föryngra 

politikerkåren.  

 

Vid en utredning 2013 då man i en motion föreslog att man skulle flytta kommunfullmäktiges 

sammanträden till dagtid framkom att de ekonomiska konsekvenserna av detta beräknades till 250 

tkr. Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-13 § 58 att tiden skulle kvarstå oförändrad. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att en att en fullmäktigeberedning tillsätts som får i 

uppdrag att föreslå åtgärder för att attrahera fler yngre i politiken, därför föreslår 

Kommunfullmäktiges presidium att beredningen ska kallas Förnyelseberedningen, att 

Valberedningen får i uppdrag att ta fram förslag på ledamöter, en ledamot för varje parti M, L, 

C,KD, S V, MP, SD, utan ersättare, varav en ordförande och en vice ordförande, samt att uppdra 

åt Kommunstyrelsen att ta fram ett reglemente för Förnyelseberedningen. 

Beslutsunderlag  

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2016-05-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-25 § 105 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 132 

Yrkande 

Annica Erlandsson (S), Britt Wall (S), Ola Strand (KD), Mikael Sternemar (L) och Hilbert Eliasson 

(S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag samt till kommunfullmäktiges presidiums 

tilläggsförslag.  

Olof Börjesson (C) och Jeanette Loy (M) föreslår avslag till förslaget. 
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Forts. KF § 91  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Annica Erlandssons (S) med fleras 

bifallsförslag mot Olof Börjessons (C) med fleras avslagsförslag och finner att kommunfullmäktige 

antar Annica Erlandssons (S) med fleras bifallsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget i motionen att utreda möjligheten till att förlägga 

gruppmöten i nämnder och styrelser på dagtid. 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i den delen att en fullmäktigeberedning 

tillsätts som får i uppdrag att föreslå åtgärder för att attrahera fler yngre i politiken, beredningen ska 

kallas Förnyelseberedningen.  

Kommunfullmäktige uppdrar åt Valberedningen att ta fram förslag på ledamöter, en ledamot för 

varje parti M, L, C,KD, S V, MP, SD, utan ersättare, varav en ordförande och en vice ordförande.  

Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att ta fram ett reglemente för 

Förnyelseberedningen. 

Reservation 

Olof Börjesson (C) och Jeanette Loy (M) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

Skickas till  

Motionären 

Valberedningen 

Kansliavdelningen 
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KF § 92   KA 2016/194 

Motion om markanvisningspolicy 

Sammanfattning 

Kajsa Åkesson (M) och Roland Mattsson (M) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ska få i 

uppdrag att skyndsamt tar fram en markanvisningspolicy för att förenkla/tydliggöra processen för 

kommunen och exploatörer. 

Beskrivning av ärendet 

Markanvisningar används när kommunen är markägare och säljer marken för något visst ändamål 

och med angivna villkor. Exploateringsavtal används när en markägare eller exploatör vill förädla 

sin mark i något syfte. Kommunens möjlighet att ställa villkor etc är mer begränsade än vid 

markanvisningsavtal. 

 

Sedan 2015 finns krav på att Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för markanvisning och 

exploateringsavtal. Dessa riktlinjer är inte bindande utan kan i enstaka fall frångås. De avtal som 

ingås innan en policy är antagen är inte ogiltiga. 

 

För Sotenäs del har detta arbete inte prioriterats. Det är dock angeläget att få fram riktlinjer, inte 

minst för att få en likabehandling av olika projekt och aktörer. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

tillstyrker att riktlinjer tas fram. Dessa kan presenteras i november 2016 och gälla från och med 

2017. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2016-05-08 

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal (SKL) 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-06-15 § 44 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 135 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för 

markanvisning och exploatering. 

 

Skickas till 

Motionärerna 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KF § 93   KA 2016/185 

Motion om ett renare Sotenäs 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion att en utredning genomförs för att belysa vad 

kommunen kan göra för att få ett renare Sotenäs. Utredningen bör bland annat belysa om och på 

vilket sätt medvetenheten hos skolelever kan ökas, för- och nackdelar med en informationskampanj, 

behov av fler sopkärl, olika former av samarbeten (Rambo, Håll Sverige Rent etc.) och även om det 

pågår motsvarande aktiviteter i vår omvärld.  

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs har framför allt under sommarhalvåret en stor grupp medarbetare som är engagerade i 

städning och renhållning i våra samhällen. Kommunen deltar också i strandstädning och bistår 

föreningar med flera städaktiviteter. 

 

Trots detta ser det skräpigt ut till exempel utefter större vägar och på sina platser i vissa områden. 

Nerskräpning är ganska vanligt förekommande och det finns relativt många människor som inte ser 

problem med att lämna kvar skräp på badplatser eller promenadstråket. 

 

Det är klart att om fler medarbetare ägnade sin arbetsdag åt att städa efter andra så skulle det se 

bättre ut. Går det att hitta kompletterande eller nya åtgärder och insatser är det värdefullt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker att utredningen genomförs.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande 2016-05-08 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-06-15 § 45 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 138 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

Skickas till 

Motionären 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KF § 94   KA 2016/268 

Motion angående badmöjligheter utomhus för personer med 

funktionsnedsättningar 

Gunnel Berlin (s) föreslår i en motion att en utredning genomförs över var en plats kan skapas som 

möjliggör utomhusbad för människor med funktionsnedsättningar i enlighet med Västra 

Götalandsregionens dokument ”Tillgänglighet och användbara miljöer; riktlinjer och standard för 

fysisk tillgänglighet”, samt att utredningen inklusive kostnadsförslag presenteras senast våren 2017. 

 

Sotenäs kommun arbetar målmedvetet med ”enkelt avhjälpta hinder” för att få ett så tillgängligt 

samhälle som möjligt. 

 

Att kunna skapa ett tillgängligt bad är en spännande utmaning bland kommunens klippor men en 

angelägen uppgift. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker att en utredning genomförs. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2016-05-08 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-06-15 § 43 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 139 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

 

Skickas till 

Motionären 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2016-09-22 §§ 82-100 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
22(28)

 

 

 

KF § 95   KA 2016/725 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden, Anja 

Ferhatovic (S) 

Anja Ferhatovic (S) har lämnat en begäran om avsägelse från uppdrag som ersättare i 

Utbildningsnämnden.  

Valberedningen föreslår Therese Mancini (S) till ny ersättare i Utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Anja Ferhatovic (S) från uppdrag som ersättare i 

Utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige väljer Therese Mancini (S) till ny ersättare i Utbildningsnämnden till och med 

2018. 

 

 

 

Skickas till 

Anja Ferhatovic (S)  

Therese Mancini (S)  

Utbildningsnämnden 

Löneenheten  

Kansliavdelningen 

Troman 
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KF § 96   KA 2016/724 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Lönenämnden, Kristoffer 

Escudeiro (S) 

Kristoffer Escudeiro (S) har lämnat en begäran om avsägelse från uppdrag som ersättare i 

Lönenämnden.  

Valberedningen föreslår Kent Östergren (S) till ny ersättare i Lönenämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Kristoffer Escudeiro (S) från uppdrag som ersättare i 

Lönenämnden. 

 

Kommunfullmäktige väljer Kent Östergren (S) till ny ersättare i Lönenämnden till och med 2018. 

 

 

 

Skickas till 

Kristoffer Escudeiro (S)  

Kent Östergren (S)  

Lönenämnden 

Löneenheten  

Kansliavdelningen 

Troman 
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KF § 97   KA 2016/637 

Avsägelse från uppdrag som ersättare för Överförmyndaren, Robert 

Höij (M) 

Robert Höij (M) har lämnat en begäran om avsägelse från uppdrag som ersättare för 

Överförmyndaren.  

Valberedningen föreslår Göran Hahne (M) till ny ersättare för Överförmyndaren. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Robert Höij (M) från uppdrag som ersättare för Överförmyndaren. 

 

Kommunfullmäktige väljer Göran Hahne (M) till ny ersättare för Överförmyndaren till och med 

2018. 

 

 

 

Skickas till 

Robert Höij (M)  

Göran Hahne (M)  

Överförmyndaren 

Löneenheten  

Kansliavdelningen 

Troman 
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KF § 98     

Inkomna motioner och medborgarförslag  

 Motion från Lars-Erik Knutsson (S) och Britt Wall (S) om bättre tillfartsväg till Sotenäs 

 Medborgarförslag från Lars Svan om Besökshamn i Hovenäset 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om motionen får framställas och kommunfullmäktige beslutar 

detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen och medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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KF § 99    

Meddelanden 

 Länsstyrelsens beslut 2016-06-30 ang. Detaljplan för fastigheten Vägga 4:9 mfl 

Johannesviks camping. 

 Länsstyrelsens meddelande 2016-08-18 ang. Detaljplan för fastigheten Vägga 4:9 mfl 

Johannesviks camping. 

 Avsägelse 2016-07-12 från Robert Höij (M), ersättare för Överförmyndaren 

 Avsägelse 2016-08-29 från Anja Ferhatovic (S), ersättare i Utbildningsnämnden  

 Avsägelse 2016-08-29 från Kristoffer Escudeiro (M), ersättare i Lönenämnden 

 Medborgarförslag om Besökshamn i Hovenäset, inklusive namnlistor.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av ovanstående meddelanden.  
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KF § 100   KA 2015/183 

Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 

Bostadsförsörjningsprogram för Sotenäs kommun under perioden 2016-
2020, strategisk del 

Sammanfattning 

Ett bostadsförsörjningsprogram i form av ett faktaunderlag antogs av kommunfullmäktige (KF) 

2011-08-31. I faktaunderlaget anges att detta dokument ska fungera som utgångspunkt vid 

framtagande av en strategi för boendefrågor i Sotenäs kommun.  

Arbetet med den strategiska delen av ett bostadsförsörjningsprogram (boendestrategi och 

utmaningar) för Sotenäs kommun är nu avslutad. Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller mål 

och strategier med föreslagen handlingsplan som det nu är upp till kommunfullmäktige att besluta 

om.  

  

Bostadsförsörjningsprogrammet har två huvudsyften. Dels skall det vara ett styr- och 

planeringsinstrument för nämnder, förvaltningar och kommunala bolag när det gäller planering och 

beslut kring bostäder och boendeplanering. Dels skall det utgöra ett informationsmaterial som riktar 

sig till allmänheten och till olika intressenter på bostadsmarknaden såsom byggbolag och 

fastighetsförvaltare. 

 

Bostadsförsörjningsprogrammet ger en samlad bild av befolknings- och bostadssituationen och de 

boendebehov som finns nu och i den närmsta framtiden. Bilden av boende har kopplats till politiska 

mål och visioner och idag kända behov. Programmet beskriver vilka utmaningar Sotenäs kommun 

står inför och hur Sotenäs kommun föreslås planera inför detta. 

Programmet innehåller också en handlingsplan med föreslagna konkreta åtgärder med start 2016 

men även förslag till diskussion kring ett kommande förnyelse- och utvecklingsprogram för 

Kungshamns centrum. 

 

Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammets strategiska del är ett mycket viktigt dokument för 

Sotenäs kommun för att kunna planera bostadsbyggandet. Arbetet med framtagandet har pågått 

under många år där förhoppningsvis detta dokument avslutar utredningsarbetet och istället utgör ett 

avstamp inför framtiden.  

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2016-08-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 134 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-22 § 156 
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Forts. KF § 100 

Yrkande 

Ronald Hagbert (M), Britt Wall (S), Tina Ehn (MP), Lars-Erik Knutsson (S), Stellan Welin (S) och 

Gunnel Berlin (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår som tilläggsförslag att kommunstyrelsen ges i uppdrag att 

skyndsamt påbörja översynen av bostadsförsörjningsprogrammet så att tid ges till en grundlig 

politisk process. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Ronald Hagberts (M) med fleras förslag 

och Lars-Erik Knutssons (S) tilläggsförslag finner att kommunfullmäktige antar båda förslagen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anta föreslaget bostadsförsörjningsprogram för Sotenäs kommun 

omfattande perioden 2016-2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att skyndsamt påbörja översynen av 

bostadsförsörjningsprogrammet så att tid ges till en grundlig politisk process. 

 

Skickas till 

Utredaren 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


