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Beslutande  

Namn Parti Namn Parti 
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Ragnhild Selstam M Lars-Erik Knutsson S 
Ronald Hagbert M  Annica Erlandsson S 
Helene Stranne M Jan Ulvemark S 
Peter Hemlin, Ordförande M Birgitta Albertsson S 
Susanne Bergholtz M Hilbert Eliasson S 
Nils Olof Bengtsson M Owe Karlsson § 101 S 
Adam Finn M Vivianne Gustafsson §§ 102-122 S 
Roland Mattsson M Bengt Sörensson S 
Daniel Nordström M Elving Claesson S 
Kajsa Åkesson M Ewa Ryberg V 
Olof Börjesson C Tina Ehn   MP 
Stig-Arne Helmersson  C   
Mikael Sternemar L   
Anne Johansson L   
Kenny Thärnström L   
Ola Strand KD   

Närvarande ersättare  

Namn Parti Namn Parti     
    

Sven-Olof Oresten L Owe Karlsson §§ 102-122 S 
  Luis Morales V 
  Yngve Johansson MP 
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KF § 101    

Allmänhetens frågestund 
Under allmänhetens frågestund ställs följande frågor 
 
Jan Andersson, Smögen, ställer frågor om Sotenäsbostäders bemötande och tillgänglighet och om 
tillhandahållande av vatten med undermålig kvalitet.  
 
Sotenäsbostäders ordförande Roland Hagbert (M) besvarar frågan med att han kommer ta med sig 
frågorna om dåligt vatten, bemötande och tillgänglighet till Sotenäsbostäders styrelse.  
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KF § 102   KA 2016/331 

Revidering av budgetramar 2017  
Förutsättningarna för budgetarbetet har förändrats och budgeten för 2017 måste revideras. 
Den av kommunfullmäktige antagna budgeten 2016-06-02 § 55 innebar ökade budgetramar för 
nämnderna med 10,2 mkr. 
 
Nya prognoser från Sveriges kommuner och Landsting ”SKL” visar att befolkningen och antalet 
nyfödda i Sverige ökar medan andelen människor som arbetar minskar. Detta innebär ett minskat 
skatteunderlag till kommunerna. Förändringar berör 2017 men framför allt kommer det vikande 
skatteunderlaget få konsekvenser under åren 2018-2019.  
 
SKLs prognos visar på ett behov av ökade skatteintäkter motsvarande en genomsnittlig höjning med 
2,0 kr i landets kommuner för att möta kostnadsökningar motsvarande 47 miljarder kronor.   
 
Följande förändringar föreslås i budget 2017: 

• Kommunstyrelsens ram minskas med 0,7 mkr 
• Omsorgsnämndens ram minskar med 1,7 mkr 
• Utbildningsnämndens ram minskar med 1,8 mkr 
• Byggnadsnämndens ram förstärks med 0,3 mkr 
• Sotenäs Rehabcenters driftsbidrag förstärks med 1,3 mkr 

Kommunstyrelsens förslag innebär att nämndernas budgetramar utökas med 5,7 mkr jämfört med 
2016. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-12 § 182 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 194 

Yrkande 

Nils-Olof Bengtsson (M), Britt Wall (S), Mikael Sternemar (L), Roland Mattsson (M) och Annica 
Erlandsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Nils-Olof Bengtssons (M) med fleras förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera budgetramarna för 2017, enligt ovan. 

Skickas till 

Nämnder och styrelser 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 103   KA 2016/331 

Investeringsbudget 2017 samt flerårsplan 2018-2019 i detalj  

Sammanfattning 

Utifrån principen att varje generation själv ska bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens 
finansiella ställning är det finansiella målet för investeringar följande: 
 
- Investeringsvolymen ska i den skattefinansierade verksamheten högst uppgå till 
avskrivningsutrymmet inklusive årets resultat 
 
Avskrivningarna för 2017 beräknas till 28,5 Mkr i den skattefinansierade verksamheten. Årets 
budgeterade resultat för 2017 uppgår till 2,5 Mkr 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 om budgetramar för 2017. Investeringsanslaget i den 
skattefinansierade verksamheten bestämdes till 31,0 Mkr. De totala nettoinvesteringarna för VA-
verksamheten under 2016 bestämdes till 12,2 Mkr.  
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till fördelning av anslagen per projekt som har behandlats 
av budgetberedningen.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-09-27 
Investeringsbudget 2017 och investeringsplan 2018-2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-12 § 185 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 192 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Britt Wall (S), Olof Börjesson (C), Ola Strand (KD), Tina Ehn (MP), Ewa 
Ryberg (V), Ronald Hagbert (M), Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar investeringsbudgeten 2017 samt investeringsplan 2018-2019 enligt 
förslag. 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Nämnderna 
Kommunrevisionen 
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KF § 104   KA 2016/823 

Skattesats 2017 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde i juni budgetramar på nämndnivå, flerårsplan, investeringsbudget 
och mål för 2017.  
I november presenterar nämnder och utskott styrande verksamhetsmål och internbudget för 
kommunstyrelsen.  
Kommunfullmäktige skall under november fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2017. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-12 § 186 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 191 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2017 är oförändrad och fastställs till 21,99 
procent. 
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KF § 105   KA 2016/710 

Begäran om kommunal borgen Sotenäs RehabCenter AB 

Sammanfattning 

Sotenäs RehabCenter AB har inkommit med en begäran om kommunal borgen för ett lån på  
25 000 000 kr för renoveringen av badanläggningen Tumlaren. 

Beskrivning av ärendet 

Tumlaren stod färdigt 1993 och har under åren blivit en viktig mötesplats för människor i 
närområdet, men också för våra turister som kommer från hela världen. Efter 23 års verksamhet har 
det gjorts en statusbesiktning som visar ett behov av omfattande åtgärder för att verksamheten ska 
kunna fortsätta. En renoverad/nybyggd anläggning bör stå klar inom fem år om de löpande 
renoveringskostnaderna inte ska stiga i höjden eller i värsta fall tvinga kommunen att stänga 
anläggningen. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi 
Fördelen med kommunal borgen är att Sotenäs RehabCenter AB kan låna till en lägre ränta än mot 
säkerhet i fastigheten. Dessutom undviks avgift för uttagande av pantbrev (2 procent på 
lånebeloppet). För Sotenäs kommun innebär detta ökade driftskostnader med 1,3 mkr per från och 
med år 2017. Finansieringen av ökade driftskostnader i samband med renoveringen sker genom att 
nämndernas budget minskas proportionerligt med 1,3 mkr utifrån respektive nämnds 
budgetomslutning.     
 
Finansieringen av ökade driftskostnader i samband med renoveringen sker genom att nämndernas 
budget minskas proportionerligt utifrån respektive nämnds budgetomslutning.    

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-09-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-12 § 188 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 193 

Yrkande 

Britt Wall (S), Olof Börjesson (C), Mikael Sternemar (L), Nils Olof Bengtsson (M) föreslår bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Britt Wall (S) med fleras förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar detta. 
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Forts. KF § 105 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Sotenäs RehabCenter ABs 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 25 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp.  
 
  

Skickas till 

Sotenäs RehabCenter AB 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 106   KA 2016/788 

Samordningsförbundet Väst, delårsredovisning 2016 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har lämnat delårsredovisning januari-augusti 2016 med tillhörande 
verksamhetsberättelse. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-05 § 176 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 185 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av Samordningsförbundet Väst delårsredovisning 2016 med tillhörande 
verksamhetsberättelse.  
 

Skickas till 

Samordningsförbundet Väst   
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KF § 107   KA 2016/840 

VA Taxeföreskrifter 2017  

Sammanfattning  

VA taxans årliga brukningsavgifter föreslås vara oförändrad från 2016 till 2017.  
 
Förvaltningen föreslår att anläggningsavgifterna (engångsavgift vid anslutningstillfället) ska höjas 
med 5 procent till 259 100 kr (inkl moms) för att närma sig 100 procent täckningsgrad vid 
utbyggnad. Kommunen står inför utbyggnad av flera s.k. omvandlingsområde där vatten och avlopp 
anläggs i befintliga bebyggelseområde. Detta gör att anläggningsavgifterna totalt sett blir höga i 
kommunen då VA-taxan ska ta höjd för ett medelvärde av kostnad för alla VA-anslutningar. 
Närmast i tur för utbyggnad av VA är området vid Örn och Knutsvik.  
 
En justering i texten är gjord från 2016 till 2017. Det har i nuvarande föreskrift smugit sig in ett 
skrivfel vad gäller beräkning av anläggningsavgift. Detta är nu justerat.  
 
Jämförelse av anläggningsavgifter 2016 för kommuner i närheten:  
Typhus A (villa med 800 m2 tomt)  
Sotenäs  246 675  
Öckerö  229 896  
Tjörn  269 948  
Orust  229 300  
Tanum  264 900  
Kungälv  242 688  
Lysekil  220 500  
Uddevalla  274 275  
Strömstad  257 790 

Beslutsunderlag 

Taxeföreskrifter för vatten och avlopp 2017  
Anläggningsavgifter 2017 Bilaga 1  
Svenskt Vattens kommentar till VA taxa 2016  
VA- och anläggningschefens tjänsteutlåtande 2016-09-22 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-10-07 § 72 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 173 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Hilbert Eliasson (S), Mikael Sternemar (L), Lars-Erik Knutsson (S) föreslår 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Tina Ehn (MP) föreslår bifall till förvaltningens förslag att anläggningsavgifterna ska höjas med 5 
procent till 259 100 kr (inkl moms). 
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Forts. KF § 107  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Tina Ehns (MP) förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxeföreskrifter och att anläggningsavgiften för 2017 ska öka 
till 255 tkr (inkl moms), för att närma sig en 100 procent täckningsgrad.  
 

Skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 108   KA 2016/792 

Taxa 2017 Upplåtelse av offentlig platsmark  

Sammanfattning 

Gällande taxa för upplåtelse av offentlig mark innebär att taxan är lägre på lågsäsong än på 
högsäsong och lägre i samhällenas ytterområde än i centrumkärnorna. Denna taxa har tillämpats 
sedan 2014 och fungerar bra. Senaste prisrevideringen gjordes 2015. Intäkter från denna 
markupplåtelse ska täcka kostnader för att hålla ordning i det offentliga rummet och även kostnader 
för administration och tillsyn av upplåtelse.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunens mark indelas idag i zoner beroende på efterfrågan – ”attraktionskraft” och präglar även 
den lönsamhet som en verksamhet på den upplåtna platsen kan realisera. Zonerna är idag indelade 
enligt nedan och där en procentsats tas ut i förhållande till grundtaxan. 
Zon "Smögenbryggan", zon 1, zon 2 och zon 3 enligt godkännande i KF 2014-04-24.  
Taxan är också indelad i försäsong, högsäsong, eftersäsong och höst/vinter/vår-säsong där priset 
skiljer sig betydligt.  

Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen för användande av offentlig plats till uteserveringar, 
mm eller uppställning av trottoarpratare. 
Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen skickas av sökande till Polisen. Kommunen är 
remissinstans innan Polisen ger tillstånd eller avslår ansökan. När en ansökan fått tillstånd enligt 
ordningslagen fakturerar kommunen det belopp som ansökan gäller och en administrationsavgift för 
hantering av ärendet.  

Ansökan enligt ordningslagen för användande av offentlig plats för andra ändamål  
Kommunen behandlar även ett flertal andra ansökningar som kommer på remiss från polisen. Dessa 
remisser kan gälla byggnadsställningar, containers vid t ex bergvärmeborrning, karnevalståg, 
musikarrangemang, demonstrationer, marknader o dyl. Vid en del av dessa ansökningar nyttjas inte 
kommunal mark mer än en mycket marginell tid på dagen. Andra ansökningar gäller för en mycket 
begränsad yta. Dessa ansökningar genererar dock lika mycket administrationstid som de 
ansökningar som gäller vid ansökan för uteserveringar o dyl. Vid dessa remisser från 
polismyndigheten krävs ett utförligt svar gällande trafiksituation, möjlighet för utryckningsfordon 
att passera, villkor gällande buller o dyl. En administrationsavgift tas ut även för dessa ansökningar. 

Grundtaxa (gäller 2015 och 2016) 
Benämning  Datum   Pris/dag/kvm (ej momspliktigt) 
Försäsong   0501-0619   1,03 kr 
Högsäsong   0620-0810   10,30 kr 
Eftersäsong   0811-0930   1,03 kr 
Höst/vinter/vår  1001-0430   0,515 kr 
Trottoarpratare   1500 kr/ skylt  
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2016-11-10 §§ 101-126 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
14(35)

 

 
 

Forts. KF § 108 

Administrationsavgift  
(engångsavgift per ansökan/remiss från polisen) 1000 kr (inkl moms) 
 
Administrationsavgiften på 1000 kr och den maximala avgiften för upplåtelse under höst/vinter/vår 
på 3000 kr är oförändrad.  
Andel av taxa för zonerna 
Zon Smögenbryggan 105 % 
Zon 1  85 % 
Zon 2  50 % 
Zon 3  25 % 
 
Förvaltningens förslag till taxa är en höjning av grundtaxan "per kvadratmeter och dag" med 10 
procent fr o m 2017-01-01 och att därefter höja med 3 procent per år under 2018 och 2019. 
Administrationsavgift, avgift för trottoarpratare och maxavgift under lågsäsong förblir oförändrad. 

Beslutsunderlag 

Kartbilagor: Zon "Smögenbryggan, Zon 1, Zon 2, Zon 3 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-10-07 § 73 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 174 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att höja grundtaxan "per kvadratmeter och dag" med 10 procent från 
och med 2017-01-01.  
Administrationsavgift, avgift för trottoarpratare och maxavgift under lågsäsong förblir oförändrad. 

 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggning av ärendet på grund av jäv. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 109   KA 2016/793 

Taxa 2017 Småbåtshamnar, landförvaring, kran  

Sammanfattning  

Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser.  
 
Bryggor och tillhörande anläggningar kräver underhåll och reparationer kontinuerligt. Det är lång 
kö för att få båtplats. Ett behov finns för att utöka antalet platser och att hantera de bryggor 
kommunen har idag på ett effektivt sätt. Hamnverksamheten bedrivs idag med små personella 
medel, vilket gör att nödvändigt underhållsarbete inte alltid hinns med, varken administrativt eller 
på platsen. Det finns idag inget bra verksamhetssystem för administration vilket gör arbetet mycket 
tungrott, bryggor nyttjas inte optimalt, mm.  
 
För att effektivt kunna erbjuda och underhålla båtplatser föreslås en höjning av båtplatsavgiften 
med 6 procent 2017 och sedan 3 procent årligen under 2018 och 2019. Ingen höjning gjordes från 
2015 till 2016.  

Beslutsunderlag 

Taxa 2017 Småbåtshamn, landförvaring, kran 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-10-07 § 74 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 175 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Hilbert Eliasson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsförslag att beslutet 
även gäller landförvaring och kran.  
Stig-Arne Helmersson (C) föreslår bifall till Hilbert Eliassons (S) förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Hilbert Eliassons (S) med fleras 
förslag och finner att kommunfullmäktige antar Hilbert Eliassons (S) med fleras förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan med 3 procent för småbåtshamnar, landförvaring, kran 
för år 2017. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 110   KA 2016/794 

Taxa 2017 Arrende - Upplåtelse av mark i Sotenäs kommun, exklusive 
sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun upplåter kommunal mark via arrendeavtal till både företag och privatpersoner till 
olika ändamål. Arrendekostnaderna är olika beroende på var marken ligger i kommunen. Mark i 
attraktivare läge har högre arrendekostnad, medan mark i mindre attraktivt läge har en lägre 
arrendekostnad. Arrendekostnader föreslås höjas med 10 procent för 2017 för att bibehålla önskvärd 
täckningsgrad.  
 
Ettåriga avtal berörs av denna taxa då kostanden för dessa avtal följer vid varje tillfälle gällande 
taxa i kommunen.  
 
För fleråriga arrende gäller uppräkning med KPI. De fleråriga arrende som redan finns idag berörs 
inte av taxehöjningen. Det är endast de arrende som kommer tecknas 2017 som berörs. 

Beslutsunderlag 

Taxa 2017 Arrende av mark exklusive sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde. 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-10-07 § 75 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 176 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan för arrende av mark med 10 procent år 2017, enligt 
förslag. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 111   KA 2016/796 

Taxa 2017 Kommunala gästhamnar  

Sammanfattning 

Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand, Malmön och 
Väjern. I Kungshamn och Hunnebostrand är servicegraden högre än på Malmön och Väjern. Taxan 
är olika för dessa hamnar. 
Taxan är också olika beroende på säsong. Under lågsäsong är det billigare att gästa hamnarna än 
under högsäsong. Kommunens taxa för lågsäsong är betydligt billigare än i grannkommunerna. 
Högsäsongstaxan ligger i samma nivå som grannkommunerna. 
Gästhamnarna är populära utflyktsmål på högsäsong. De slits och behöver underhållas kontinuerligt 
för att vara säkra. Serviceinrättningen på Malmön är i stort behov av upprustning. 
 
Taxan föreslås höjas med i genomsnitt 5 procent från 2016 till 2017 enligt förslag, för att ha 
kostnadstäckning för drift och underhåll av bryggor och serviceinrättningar och även för att matcha 
andra hamnar längs kusten. 

Beslutsunderlag 

Taxa 2017 Gästhamnar 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-10-07 § 77 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 178 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan med 5 procent för kommunala gästhamnar år 2017, 
enligt förslag. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 112   KA 2014/626 

Exploateringsavtal för detaljplan Ellene 1:381 m. fl. 

Sammanfattning 

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Sotenäs kommun och exploatör för att reglera parternas 
ansvar för åtgärder och kostnader vid genomförandet av detaljplan Ellene 1:381 m.fl. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har genom beslut godkänt exploatering för Ellene 1:381 m.fl. Detaljplanen syftar 
till att möjliggöra tillkomst av nya bostäder beläget på en tomt mellan Hunnebostrand och 
Ulebergshamn. Marken är till största delen privatägd men en mindre del äger kommunen och den 
avses avyttras till exploatören. Ett exploateringsavtal har upprättats för att reglera parternas ansvar 
för åtgärder och kostnader vid genomförandet av detaljplanen samt även reglera marköverlåtelser 
och markupplåtelser. 

Beslutsunderlag  

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2016-09-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-05 § 153 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 179 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtalet för Ellene 1:381 m fl. 
 

Skickas till 

Exploatör 
MEX-ingenjör 
Planhandläggare 
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KF § 113   KA 2014/626 

Detaljplan för Ellene 1:381 m fl, Hunnebostrand, Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Planläggningens syfte är att pröva möjligheten till uppförande av tre nya bostadshus inom aktuellt 
område. Planförslaget omfattar den privata fastigheten Ellene 1:381 samt en liten del av den 
kommunalt ägda fastigheten Ellene 1:383. 
 
Granskning av förslag till detaljplan för Ellene 1:381 m.fl. har genomförts i enlighet med 5 kap 21 
§, PBL (2010:900). Detaljplanen arbetas fram enligt reglerna för ett s.k. normalt planförfarande. 
Granskningshandlingar, daterade 2016-05-03, har varit föremål för granskning under perioden 10 
maj till 31 maj 2016.  Berörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt 
fastighetsförteckning, har getts tillfälle att yttra sig. Med anledning av granskningen har 15 
yttranden inkommit, varav 8 utan erinran.  

Inkomna yttranden- sammanfattning 
Länsstyrelsen bedömer att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen har synpunkter på att anslutningen till kommunalt VA 
bör klaras ut angående huvudmannaskap. I avtal behöver även ansvar för rensning av sprängsten 
klaras ut. Länsstyrelsen förutsätter att bullerförordningens (SFS 2015:216) krav klaras.  
 
Några intilliggande fastighetsägare uttrycker oro över sprängnings- och markarbeten under 
byggtiden, dagvatten från planområdet samt att i planen angiven nockhöjd inte ska följas i 
bygglovskedet. 

Planhandlingarna justeras inför antagandet 
Kontoret gör bedömningen att framförda synpunkter inte föranleder några förändringar av 
planförslaget. Ett förtydligande gällande va-lösning förs in i planbeskrivningen. Kontoret gör 
bedömningen att förtydligandet inte kräver någon ny granskning, utan att planhandlingarna kan tas 
till antagande, med endast redaktionella ändringar. 
 
Byggnadsnämnden godkände 2016-09-08 § 64 granskningsutlåtandet daterad 2016-06-16, och.  
godkände antagandehandlingarna daterad 2016-06-20 samt beslutade att vidarebefordra dessa till 
Kommunfullmäktige för att anta detaljplanen. 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2016-11-10 §§ 101-126 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
20(35)

 

 
 

Forts. KF § 113 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 180 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-05 § 155 
BNau § 106 Godkännande av granskningshandlingar och ställa ut   2015-10-06 
BNau §62 Godkännande av samrådshandlingar och samråd              2015-06-09 
KS § 140 Beslut om fortsatt arbete   2014-09-10 
MBN § 140 Godkännande av programsamrådsredogörelse 2011-12-08 
MBNau § 146 Beslut om programsamråd  2011-08-25  
Beslut om att påbörja programarbete   2010-09-09 
KS § 69 Beslut om finansiering   2010-06-02 
KS § 131 Positivt planbesked   2008-10-01 
MBN § 94 Beslut ang. planbesked   2006-04-27 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för fastigheten Ellene 1:381 m.fl. 
 
Upplysning 
Senast dagen efter det att kommunfullmäktiges protokoll om antagande har justerats och  
tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla ska meddelande om tillkännagivande,  
protokollsutdrag och formerna för överklagande översändas till Länsstyrelsen och till dem som 
erinrat mot förslaget och inte fått gehör för sina synpunkter.  
 
 

Skickas till 

Exploatör 
MEX-ingenjör 
Planhandläggare 
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KF § 114   KA 2016/281 

Förslag till Näringslivsstrategi 2016 – 2022  

Sammanfattning  

Denna strategi har tagits fram under 2015-2016 genom dialog med kommunens näringslivsråd, 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens tekniska utskott, 
miljönämnden, byggnadsnämnden, kommunens ledningsgrupp, Svenskt Näringsliv, Fyrbodals 
näringslivsenhet och direkt med Sotenäs företagare på företagarfrukostar, samt genom hemsida och 
via mail. Underlag har även hämtats in genom analys av Svenskt Näringslivs ranking, SKLs 
Insiktsmätning, genom kommunbesök samt genom webbenkät till kommunens företagare, politiker 
och tjänstemän.  
 
Syftet med denna breda förankring är att enas om en gemensam strategi för ett positivt 
företagsklimat. Förslag till näringslivsstrategi som nu presenteras har förändrats efter hänsyn till 
remissvaren från nämnder och utskott. 

Beslutsunderlag 

Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-08-25 
Förslag till Näringslivsstrategi 2016-2022 
Förslag till Handlingsplan 2016-2017 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-05 § 165 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 166 

Yrkande 

Britt Wall (S) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Britt Walls (S) med fleras förslag och 
finner att kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen handlingsplan under förutsättning att fullmäktige 
antar föreslagen näringslivsstrategi. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen näringslivsstrategi.  
 

Skickas till 

Näringslivsutvecklare 
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KF § 115   KA 2016/123 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 2016  
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 17 motioner och 10 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2016-09-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-05 § 161 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 164 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag 2016. 
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KF § 116   KA 2015/487 

Medborgarförslag – Laserdome 

Sammanfattning  

Helen Moberg har inkommit med ett medborgarförslag med förslag att skapa en Laserdome-bana i 
källaren på Abbagårdens fritidsgård. 
 
Laserdome är en actionsport med sensorförsedda västar på kroppen och laservapen jagar man 
varandra genom mörka gångar och labyrinter. Denna verksamhet passar för stora som små vid 
kalas, hippor för att det är roligt.  
 
Om idéerna och engagemanget kommer via fritidsgårdens verksamhet finns möjligheter att stötta en 
satsning på Laserdome, då verksamheten arbetar utifrån ungdomars egna intressen. Kultur och fritid 
har möjligheter att via fritidsgårdens verksamhet stötta engagerade ungdomar i en sådan satsning. 

Beslutsunderlag 

Fritid- och kulturansvariges tjänsteutlåtande 
Utbildningsnämndens protokoll 2016-09-02, § 60 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-05 § 167 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 158 

Yrkande 

Ewa Ryberg (V) föreslår att medborgarförslaget ska avslås.  
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ewa Ryberg (V) avslagsyrkande mot Mikael Sternemars (L) 
bifallsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mikael Sternemars (L) 
bifallsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Utbildningsnämnden om idéerna och engagemanget kommer via 
fritidsgårdens verksamhet finns möjligheter att stötta en satsning på Laserdome då verksamheten 
arbetar utifrån ungdomars egna intressen. 
 

Reservation 

Eva Ryberg (V) reserverar sig mot beslutet. 
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Forts. KF § 116  

Skickas till 

Förslagsställaren 
Utbildningsnämnden 
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KF § 117   KA 2015/486 

Medborgarförslag – Parkour 

Sammanfattning 

Helen Moberg har inkommit med ett medborgarförslag om att Sotenäs kommun skall finansiera en 
utbildning för fyra vuxna ungdomar i Parkour, detta för att kunna leda barn och ungdomar i 
Parkour-träning.  
 
Aktiviteter som genomförs via föreningar har möjligheter att få stöttning av nya verksamheter, detta 
genom det lokala aktivitetsstödet. Om idéerna och engagemanget kommer via fritidsgårdens 
verksamhet finns möjligheter att stötta en satsning på utbildning av ungdomar, då verksamheten 
arbetar utifrån ungdomars egna intressen.  
 
Kultur o fritid har möjlighet att via föreningsbidrag eller fritidsgårdens verksamhet stötta 
engagerade ungdomar i en sådan satsning. I det nya projektet med spontanidrottsplats runt Sotenäs 
Idrottshall är 2 parkour-banor projekterade.  

Beslutsunderlag 
Fritid- och kulturansvarigs tjänsteutlåtande 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-09-02, § 61 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-05 § 168 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 159 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Utbildningsnämnden att genomföra förslaget inom befintlig 
ekonomisk ram, kultur o fritid har idag möjligheter att via föreningsbidrag eller fritidsgårdens 
verksamhet stötta engagerade ungdomar i en sådan satsning, i det nya projektet med 
spontanidrottsplats runt Sotenäs Idrottshall är två parkour-banor projekterade.  
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Utbildningsnämnden 
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KF § 118   KA 2014/792 

Motion om arbete mot rasism och främlingsfientlighet 

Sammanfattning 
Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att det ges möjlighet att inom kommunens utbildningar och 
skolor att aktivt arbeta mot rasism och främlingsfientlighet.   
 
Arbetet mot rasism och främlingsfientlighet är mycket viktigt och är en naturlig del av det 
grundläggande värdegrundsarbetet. Det är alltid viktigt att all personal äger verktyg för att 
professionellt kunna möta dessa frågeställningar.  
 
Frågor runt rasism och främlingsfientlighet väcks i och med att Sotenäs tar emot flyktingar. Sedan 
årsskiftet har skoladministrationen utökats till att varje rektorsområde har en administratör samt att 
det centralt finns en tjänst med uppdrag att möta all administration runt nyanlända. 

Beslutsunderlag 

Skolutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-06-29 
Utbildningsnämndens protokoll 2016-09-02, § 56 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-05 § 169 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 160 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att motionens intentioner är 
uppfyllda. 
 

Skickas till 

Motionären 
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KF § 119   KA 2014/555 

Motion om obligatorisk resa till Auschwitz för åk 9 Sotenässkolan  

Sammanfattning 
Elving Claesson (S) har lämnat en motion med förslag att samtliga avgångsklasser i grundskolan 
anordnar en obligatorisk studieresa till Auschwitz för kunskapsinhämtande, samt att fullmäktige 
ställer ekonomiska medel till Utbildningsnämndens förfogande. 
 
Det är en viktig fråga som hela tiden måste lyftas och levandegöras men det finns också exempel 
som ligger närmare i tid för eleverna och som de eventuellt har lättare att identifiera sig med, som 
exempelvis Serbien och Bosnien. Det är ett stort ekonomiskt åtagande för kommunen att initialt 
finansiera en resa för personal och sedan årligen finansiera en resa för avgångsklasserna på 
Sotenässkolan.  

Konsekvensbeskrivning av ärendet  
Om en resa likt denna genomförs krävs stor kunskap för att ta hand om de reaktioner som elever 
kan uttrycka efter upplevelsen. Det är kunskap som troligen ligger utanför lärarkårens vilket innebär 
att detta är en resa mer omfattande än vad man i första läget inser.  

Ekonomi  

Kostnaden för ca 90 personer innebär två bussar inklusive chaufförer, mat och logi, 
övertidsersättning för personalen, eventuella inträden. Kostnaden beräknas till ca 300 000 SEK per 
år, en exakt kalkyl kommer om motionen bifalls.  

Beslutsunderlag 
Skolutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-06-29  
Utbildningsnämndens protokoll 2016-09-02, § 57 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-05 § 170 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 161 

Yrkande 

Elving Claesson (S) och Annica Erlandsson (S) föreslår avslag på kommunstyrelsens förslag och 
yrkar bifall till motionen. 
Mikael Sternemar (L) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Roland Mattsson (M) Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ärendet återremitteras till 
Utbildningsnämnden i syfte att ta fram en ekonomisk kalkyl och undersöka om förslaget är lagligt. 
Britt Wall (S) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda gällande regelverk för obligatorisk 
resa samt utreda möjligheten att ansöka om EU-medel.  
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Forts. KF § 119 

  
Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om debatten ska fortsätta och finner att debatten ska fortsätta. 
 
Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) återremissyrkande mot Britt Walls (S) 
återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Roland Mattssons (M) 
återremissyrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till Utbildningsnämnden i syfte att ta fram 
en ekonomisk kalkyl och undersöka om förslaget är lagligt. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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KF § 120   KA 2014/786 

Motion om Sotenäs kulturarv 

Sammanfattning 
Mikael Sternemar (L) har lämnat en motion med förslag att Sotenäs kommun undersöker 
möjligheten att köpa, rusta och nyttja en fiskebåt som ett museum och pedagogisk 
undervisningsprojekt och se på möjligheten att finansiera detta genom olika former av offentliga, 
privata och ideella medel.  
 
Kommunen har idag en aktiv förening som arbetar med bevarande av kulturbåtar där ”Asta” är 
deras flaggskepp. Föreningen ansökte 2007-11-30 KA 2016/267 om medel för att bl.a. bevara 
"Marion" i föreningens ägo, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott avslog.  

Beslutsunderlag 
Fritid- och kulturansvariges tjänsteutlåtande 2016-04-12 
Utbildningsnämndens protokoll 2016-09-02, § 58 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-05 § 171 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 162 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Utbildningsnämnden att utreda möjligheten att köpa, rusta och 
nyttja en fiskebåt av denna typ som ett museum och pedagogiskt undervisningsobjekt och 
möjligheten till att finansiera detta genom olika former av offentliga, privata och ideella medel. 
 

Skickas till 

Motionären 
Utbildningsnämnden 
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KF § 121   KA 2014/465 

Motion om att inrätta ett fiskemuseum 

Sammanfattning 

Mats Abrahamsson (M) och Ulla Christensson (M) har inkommit med en motion om att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett fiskemuseum och att göra en 
dokumentation av fiske och fiskeberedning till grund för museets verksamhet.  
 
Denna motion skulle kunna utgöra en gemensam satsning med Mikael Sternemars (L) inlämnade 
motion ang. vårt kulturarv KAA 2014/786.  
 
Förutsättningarna för en satsning skulle vara möjlig genom ett samarbete med kulturföreningarna i 
kommunen. En satsning som denna skulle kräva ganska stora resurser och en organisation som i dag 
inte ryms inom befintliga ramar. Kommunens roll är att stödja de ideella krafter som jobbar med 
bevarandet av kulturarvet.  

Beslutsunderlag 

Fritid- och kulturansvariges tjänsteskrivelse 2016-08-15 
Utbildningsnämndens protokoll 2016-09-02, § 59 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-05 § 172 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 163 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Kommunfullmäktige uppdra åt Utbildningsnämnden att utreda möjligheterna att skapa ett 
fiskemuseum och att göra en dokumentation av fiske och fiskeberedning till grund för museets 
verksamhet.  
 

Skickas till 

Motionärerna 
Utbildningsnämnden 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2016-11-10 §§ 101-126 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
31(35)

 

 
 

KF § 122   KA 2016/994 

Val av styrelse till Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning 

Valberedningen föreslår följande ledamöter till styrelsen för Sotenäs Vatten AB, 7 ordinarie och 
upp till 5 ersättare, samt ordförande och vice ordförande enligt nedan. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till styrelsen för Sotenäs Vatten AB under perioden 
2017-2018: 
 
Ordinarie 
 
Roland Mattsson (M) 

Ersättare 
 
Helene Stranne (M) 

 
Thord Görling (M) 

 
Kajsa Åkesson (M) 

 
Stig-Arne Helmersson (C) 

 
Anne Johansson (L) 

 
Håkan Hansson (L) 

 

 
Hilbert Eliasson (S) 

 
Geraldo Alas (S) 

 
Birgitta Albertsson (S) 

 
Elving Claesson (S) 

 
João Escudeiro (S) 

 

 
Till ordförande utses Roland Mattsson (M) 
Till vice ordförande utses Hilbert Eliasson (S) 
 
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Västvatten AB 
Valda  
Löneenheten  
Troman   
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KF § 123   KA 2016/995 

Val av revisorer till Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning 

Valberedningen föreslår följande revisorer för Sotenäs Vatten AB; 1 ordinarie och 1 ersättare, enligt 
nedan. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige utser följande revisorer Sotenäs Vatten AB under perioden 2017-2018: 
 
Ordinarie 
 
Reine Karlsson (S) 

Ersättare 
 
Håkan Axelsson (M) 

 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Västvatten AB 
Valda  
Löneenheten  
Troman   
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KF § 124   KA 2016/996 

Val av revisionsbolag för Sotenäs Vatten AB 
Valberedningen föreslår att revisionsbolaget KPMG AB anlitas för Sotenäs Vatten AB. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige utser revisionsbolaget KPMG AB under perioden 2017-2018 för Sotenäs 
Vatten AB. 
 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Sotenäs Vatten AB 
Västvatten AB 
KPMG AB 
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KF § 125   KA 2016/997 

Val av styrelseledamöter till Västvatten AB 

Sammanfattning 

Valberedningen föreslår följande ledamöter till Västvatten AB, 2 ordinarie och 1 ersättare, enligt 
nedan. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till styrelsen för Västvatten AB under perioden 2017-
2018: 
 
Ordinarie 
 
Roland Mattsson (M) 

Ersättare 
 
Stig-Arne Helmersson (C) 

 
Hilbert Eliasson (S) 

 
 

 
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Västvatten AB 
Valda  
Löneenheten  
Troman   
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KF § 126   

Meddelanden 
• Protokoll från Sotenäsbostäder AB extra bolagsstämma 2016-10-25. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av ovanstående meddelanden.  
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