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Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn  torsdagen den 13 december kl 17:30-20:45 
Sammanträdet ajourneras efter § 206, kl 18.45-19.10. 
 

Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2.  

Närvarande 
ersättare 

 
Se bifogad närvarolista sidan 2. 

 
 

Övriga deltagare 
 
Maria Vikingsson, kommunchef 
Susanne Thorén, ekonomichef Sotenäs Vatten AB, § 170 
Royne Hansson, VD Sotenäs Vatten AB, § 170 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 

 
 
 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet den 18 december 2018 kl. 10:00 

Sekreterare  
 

  

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Helene Stranne (M)   
Justerare    

 Eva Abrahamsson (M)   Birgitta Albertsson (S) 
 

Anslagsbevis 
Kommunfullmäktige protokoll 2018-12-13 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-12-18 -- 2019-01-09. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Lena Vilhelmsson  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2018-12-13, §§ 167-223 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 2(75)
 

 
 

Beslutande  

Namn  Namn  

Mats Abrahamsson (M)   Therése Mancini (S)  
Ragnhild Selstam (M)  Lars-Erik Knutsson (S)  
Roland Mattsson (M)  Annica Erlandsson (S)  
Helene Stranne (M)ordförande  Gerardo Alas (S)  
Nils Olof Bengtsson (M)  Birgitta Albertsson (S)  
Daniel Nordström (M)  Jan Ulvemark, 1:e vice ordförande (S)  
Eva Abrahamsson (M)  Sanna Lundström Gustafsson (S)  
Göran Hahne (M)  Stellan Welin (S)  
Susanne Bergholtz (M) 
Kajsa Åkesson (M) 

 Ewa Ryberg (V), §§ 168-195, 197-223 
Magnus Johansson (V), § 196 

 

Lars Kinnmalm (M)  Yngve Johansson (MP)  
Mathias Bruno (M)  Pål Ohlzon (SD)  
Mikael Andersson (C) 2:e vice ordförande  Veronica Johansson (SD)   
Olof Börjesson (C) 
Britt Lindgren (C) 

 Torbjörn Johansson (SD)  

Mikael Sternemar (L), §§ 168-209, 211-223    
Michael Sandberg (L) 
Anne Johansson (L) § 210 

   

Robert Yngve (KD)    
    
    

    

Närvarande ersättare  

Namn  Namn      

Rosita Holmström(M)  Lotta Johansson (S)  
Verena Rodin (M)  Vivianne Gustafsson (S)  
Gunnar Selstam (C)  Kent Östergren (S)  
Stig-Arne Helmersson (C) 
Anne Johansson (L), §§168-209, 211-223 

 Magnus Johansson (V), §§ 168-195, 197-222 
Luis Morales (V) 
Lena Linke (MP) 
Tina Ehn (MP) 
Cecilia Simonsson (SD) 
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KF § 167  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med att följande ärenden utgår; 
Valärenden 
Kommunkansliets redovisning av ärenden under beredning till KF 
Ny rubrik till ärende 50:  Renhållningstaxa för 2019 
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KF § 168  

Allmänhetens frågestund 
Vid dagens sammanträde ställdes inga frågor från allmänheten. 
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KF § 169  

Ledamöternas och ersättarnas frågestund 
I anslutning till inledningen av varje ordinarie sammanträde med fullmäktige hålls under högst 30 
minuter en frågestund där ledamöter och ersättare i fullmäktige får ställa frågor till andra ledamöter 
och ersättare i fullmäktige.  
Frågorna ska avse ämnen som hör till fullmäktiges eller en nämnds handläggning. De får dock inte 
avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  
 
En fråga ska ställas muntligen och vara av så enkel beskaffenhet att den omedelbart kan besvaras av 
den tillfrågade. Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, om en fråga är av 
sådan karaktär att den får ställas.  
 
En fråga ska besvaras muntligen under det sammanträde vid vilket den ställs.  
 
Den frågande har en minut på sig att ställa frågan. Normalt får den tillfrågade en minut på sig att 
svara. Den frågande har därefter möjlighet att komplettera sin fråga under ytterligare en minut, 
varefter den tillfrågade får ge ett kompletterande svar under en minut. Inga ytterligare ledamöter får 
delta i debatten. 
 
Frågan protokollförs med frågeställarens namn, frågans ämne och namnet på den som besvarar 
frågan. 

Följande frågor ställs; 
 
Birgitta Albertsson (S) ställer frågan om att kommunen säger att man drabbats av stora kostnader på 
grund av det kommunala utjämningssystemet inom äldreomsorgen, där SKL istället menar att det 
handlar om höga kostnader i skolan. 
 
Mats Abrahamsson (M) besvarar frågan. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen.  
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KF § 170 Dnr 2018/001052  

VA-taxa 2019, samt budget för Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB har inkommit med budget 2019 samt plan 2020 - 2021.  
 
Investeringsbudgeten föreslås uppgå till 38,1 mnkr för 2019 för de kommande två åren är nivån på 
investeringar på 24,4 mnkr respektive 12,5 mnkr. Som konsekvens av föreslagen investeringsbudget 
föreslås en höjning av anläggningsavgiften med 3 procent. Behov av nyupplåning beräknas uppgå 
till 20 mnkr. Med lagda investeringar föreslås att brukningstaxan ökas, inför 2019, med 4 procent 
för att täcka kostnadsökning i budget 2019. 

Beskrivning av ärendet  

Sotenäs Vatten AB har tagit fram ett förslag till budget för verksamheten. Styrelsen behandlade och 
antog budgeten 2018-10-23.  
 
Investeringsbudgeten föreslås uppgå till 38,1 mnkr för 2019, 24,4 mnkr för 2020 och 12,5 mnkr för 
2021.  
 
Investeringarna är uppdelade i följande områden för 2019;  

• Reinvesteringar samt utbyggnad av nät 26,4 mnkr  
• Omvandlingsområden 17,6 mnkr  
• Exploateringsområden 3,5 mnkr  
• Bruttoinvesteringar 47,5 mnkr  

 
Avgår  
Fakturerade anläggningsavgifter -9,4 mnkr  
Nettoinvesteringar 38,1 mnkr 
 
Konsekvensen av föreslagen investeringsbudget innebär en höjning av anläggningsavgiften med 3 
procent. Behov av nyupplåning beräknas uppgå till 20 mnkr.  
 
Med lagda investeringar föreslås att brukningstaxan ökas, inför 2019, med 4 procent för att täcka 
kostnadsökning i budget 2019. Största ökningen av kostnaderna avser elkostnader vilka ökar med ca 
10 procent. Som orsak till denna ökning anges höjd energiskatt 2018. Till det kommer ökade 
kostnader för köp av tjänst av Västvatten AB, ökning med 3,5 procent och i huvudsak avser 
löneökning.  
 
För kommande år sker en markant höjning av avskrivningarna, detta till följd av genomförda 
investeringar.  
 
Tidigare års överuttag uppgår för 2018 till 468 tkr, denna beräknas förbrukas under 2018.  
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Forts. KF § 170 

 
Styrelsen har också behandlat taxeföreskrifter, nya föreskrifter bygger på uppräkning enligt 
budgetförslaget. Förändringar i taxeföreskrifter framgår av taxeföreskrifterna. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-10-31 
Sotenäs Vatten AB Budget 2019 samt plan 2020 – 2021  
Taxeföreskrifter inklusive bilaga 1 och bilaga 2  
Styrelseprotokoll Sotenäs Vatten AB 2018-10-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-14 § 214 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 229 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Lars Erik Knutsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) och Lars Erik Knutssons (S) förslag och 
finner att Kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner upprättad investeringsbudget för 2019 med plan 2020 – 2021. 
  
Kommunfullmäktige beslutar om höjning av brukningsavgift med 4 procent från och med 2019-01-
01. 
  
Kommunfullmäktige beslutar om höjning av anläggningsavgift med 3 procent från och med 2019-
01-01. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxeföreskrift att gälla från och med 2019-01-01. 
  
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
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KF § 171 Dnr 2018/001084  

Bolagsordning Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning 

En översyn av bolagsordning för Sotenäs Vatten AB har genomförts. Förslag till förändring av 
gällande bolagsordning är minska antal ledamöter minskar från sju till fem samt minska ersättare 
från fem till tre. Ett förtydligande har också gjorts avseende att kommunfullmäktige antar 
investeringsbudget samt taxor. Till det kommer förslag på förändring att bolagsstämma hålls senast 
i maj månad. 
 
Förslag till ändring i bolagsordning för Sotenäs Vatten AB har kommunicerats med bolaget. 
Förslaget gäller en ändring/tillägg av nedanstående §§ 5, 8 och 11 i bolagsordningen.  
 
Ytterligare ett förslag har tillkommit, att ersättaren som lekmannarevisor tas bort.  

Ekonomi 

Något sänkt kostnad för bolaget med färre antal ledamöter. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-11-01 
Förslag Bolagsordning Sotenäs Vatten AB, daterat 2018-11-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-14 § 213 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 228 
.  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till bolagsordning för Sotenäs Vatten AB, samt  
att föreslagna ändringar ska gälla från dag då föreslagen bolagsordning beslutats av bolagsstämman. 
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Ekonomichef 
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KF § 172 Dnr 2018/001210  

Val av stämmoombud i RAMBO AB 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 26 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande till stämmoombud i RAMBO AB 2019-2022 
 
Ledamot 
 
Roland Mattsson (M) 

Ersättare 
 
Birgitta Albertsson (S) 

 
 
 

Skickas till  

RAMBO AB 
Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 173 Dnr 2018/001211  

Val av till revisorer i RAMBO AB 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 27 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande till revisorer i RAMBO AB 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Veikko Larsson (C) 

Ersättare 
 
Elving Claesson (S) 

 
 
 

Skickas till  

RAMBO AB 
Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 174 Dnr 2018/001212  

Val av stämmoombud i Sotenäs Rehabcenter AB 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 28 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande till stämmoombud i Sotenäs Rehab-Center AB 2019-2022 
 
Ledamot 
 
Mats Abrahamsson (M) 

Ersättare 
 
Birgitta Albertsson (S) 

 
 
 

Skickas till  

Sotenäs RehabCenter AB  
Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 175 Dnr 2018/001213  

Val av revisorer i Sotenäs Rehabcenter AB 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 29 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande till revisorer i Sotenäs Rehab-Center AB 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Håkan Axelsson (M) 

Ersättare 
 
Elving Claesson (S) 

 
 
 

Skickas till  

Sotenäs RehabCenter AB  
Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2018-12-13, §§ 167-223 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 15(75
)
 

 
 

KF § 176 Dnr 2018/001214  

Val av stämmoombud i Sotenäsbostäder AB  
Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 30 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande till stämmoombud i Sotenäsbostäder AB 2019-2022 
 
Ledamot 
 
Mats Abrahamsson (M) 

Ersättare 
 
Birgitta Albertsson (S) 

 
 

Skickas till  

Sotenäsbostäder AB  
Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 177 Dnr 2018/001215  

Val av revisorer i Sotenäsbostäder AB  
Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 31 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande revisorer i Sotenäsbostäder AB 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Håkan Axelsson (M) 

Ersättare 
 
Veikko Larsson (C) 

 
Elving Claesson (S) 

 
Mats Nilsson (S) 

 
 

Skickas till  

Sotenäsbostäder AB  
Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 178 Dnr 2018/001216  

Val av styrelse för Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun 
Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 32 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun 2019-
2022 
 
Ordinarie 
 
Mats Abrahamsson (M) 

Ersättare 
 
Jeanette Loy (M) 

 
Roland Mattsson (M) 

 
Mikael Sternemar (L) 

 
Olof Börjesson (C) 

 

 
Birgitta Albertsson (S) 

 
Therese Mancini (S) 

 
Lars-Erik Knutsson (S) 

 

 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 179 Dnr 2018/001217  

 
Val av revisorer för Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun 
Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 33 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande revisorer Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Håkan Axelsson (M) 

Ersättare 
 
Veikko Larsson (C) 

 
Elving Claesson (S) 

 
Mats Nilsson (S) 

 

Skickas till 

Ekonomichef 
Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 180 Dnr 2018/001218  

Val av styrelseledamöter i Stiftelsen Sotenäs Turism 
Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 34 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter Stiftelsen Sotenäs Turism 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Mats Abrahamsson (M) 

Ersättare 
 
Olof Börjesson (C) 

Ordinarie 
 
Birgitta Albertsson (S) 

Ersättare 
 
Therese Mancini (S) 

 

Skickas till 

Ekonomichef 
Stiftelsen Sotenäs Turism 
Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 181 Dnr 2018/001219  

Val av revisorer i Stiftelsen Sotenäs Turism 
Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 35 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande revisorer Stiftelsen Sotenäs Turism 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Håkan Axelsson (M) 

Ersättare 
 
Elving Claesson (S) 

 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Stiftelsen Sotenäs Turism 
Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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Sida: 21(75
)
 

 
 

KF § 182 Dnr 2018/001220  

Val av stämmoombud i Sotenäs Vatten AB 
Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 36 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande stämmoombud i Sotenäs Vatten AB 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Roland Mattsson (M) 

Ersättare 
 
Jan Ulvemark (S) 

 

 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 183 Dnr 2018/001221  

Val av revisorer i Sotenäs Vatten AB 
Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 37 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande revisorer för Sotenäs Vatten AB; 1 ordinarie enligt nedan för 
2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Elving Claesson (S) 

 
 

 

 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Vald  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2018-12-13, §§ 167-223 

 Justerares signatur: 
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KF § 184 Dnr 2018/001222  

Val av revisionsbolag för Sotenäs Vatten AB 
Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 38 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser revisionsbolaget Ernst & Young under perioden 2019-2022 för Sotenäs 
Vatten AB.  
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Ekonomichef 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 24(75
)
 

 
 

KF § 185 Dnr 2018/001061  

Val av stämmoombud vid Kommuninvest ekonomisk förenings 
årsstämma 
Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 39 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande ombud i Kommuninvest ekonomisk förening 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Helene Stranne (M) 

Ersättare 
 
Birgitta Albertsson (S) 

 

Skickas till 

Kommuninvest ek för 
Valda 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 186 Dnr 2018/001223  

Val av kommunens ombud i samfällighetsföreningar 
Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 40 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande ombud i samfällighetsföreningar 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Olof Börjesson (C) 

Ersättare 
 
Lars-Erik Knutsson (S) 

 

 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Valda 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 187 Dnr 2018/001193  

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar med kännedom om jord 
och skogsbruk och tätortsförhållande, enligt Fastighetsbildningslag 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 41 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande gode män vid lantmäteriförrättningar 2019-2022 
 
 
Roland Mattsson (M) 

 
 

 
Stig-Arne Helmersson (C) 

 

 
Kjell Andersson (S) 

 

 
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Valda 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 188 Dnr 2018/001224  

Val av ledamöter i Carl Martins Engbloms donationsfond 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 42 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare i Carl Martins Engbloms donationsfond 
2019-2022 
 
Ordinarie 
 
 Mikael Sternemar (L) 

Ersättare 
 
Stig-Arne Helmersson (C) 

 
Klaes Mattsson (M) 

 
Verena Rohdin (M) 

 
Susanne Bergholtz (M) 

 
Rosita Holmström (M) 

 
Liselott Arvidsson (S)  

 
Jan Ulvemark (S) 

 
Gösta Arvidsson (S) 

 
Kenth Östergren (S) 

 

Skickas till 

Ekonomichef 
Valda 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 189 Dnr 2018/001225  

Val av revisorer i Carl Martins Engbloms donationsfond 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 43 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande revisor och ersättare Carl Martins Engbloms donationsfond 
2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Mats Nilsson (S) 

Ersättare 
 
Håkan Axelsson (M) 

 

Skickas till 

Ekonomichef 
Valda 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 190 Dnr 2018/001226  

Val av revisorer i 3 donationsfonder 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 44 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande revisor och ersättare i 3 donationsfonder 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Elving Claesson (S) 

Ersättare 
 
Håkan Axelsson (M) 

 

Skickas till 

Ekonomichef 
Valda 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 191 Dnr 2018/001227  

Val av representant till styrelsen till Samordningsförbundet Väst 
Samordningsförbundet Väst svarar för finansiell samordning (FINSAM) inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen 
och Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla kommuner.  
 
Samordningsförbundet Väst leds av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 4 ledamöter en från varje 
part. Varje part utser dessutom en ersättare, förutom kommunerna som utser sju ersättare en från 
varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. 
 
Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen 
bestämmer. Kommunerna kommer överens om fördelningen av kommunernas styrelseposter. 
Ledamöter och ersättare väljs för tiden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 45 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande representant till Samordningsförbundet Väst 2019-2022 
 
Representant 
 
Nils Olof Bengtson (M) 

 
 

 

Skickas till 

Samordningsförbundet Väst 
Vald 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 192 Dnr 2018/001227  

Val av revisorer i Malmöns Folkets Husförening 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 46 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande revisor och ersättare Malmöns Folketshusförening 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Veikko Larsson (C) 

Ersättare 
 
Mats Nilsson (S) 

 

Skickas till 

Malmöns Folketshusförening  
Vald 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 193 Dnr 2018/001229  

Val av revisorer i Föreningen Smögengården 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 47 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande revisor och ersättare Föreningen Smögengården 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Mats Nilsson (S) 

Ersättare 
 
  Björn Hartvigsson (L) 

 

Skickas till 

Föreningen Smögengården 
Valda 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 194 Dnr 2018/001230  

Val av ledamöter i Folketshusföreningen Hav och Land i 
Hunnebostrand ekonomisk förening 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 48 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare Folketshusföreningen Hav och Land i 
Hunnebostrand ekonomisk förening 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Mikael Sternemar (L) 

Ersättare 
 
Kjell Andersson (S) 

 
 

Skickas till 

Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand ek för  
Valda 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 34(75
)
 

 
 

KF § 195 Dnr 2018/001231  

Val av revisorer i Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand 
ekonomisk förening 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 49 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande revisor och ersättare Folketshusföreningen Hav och Land i 
Hunnebostrand ekonomisk förening 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Håkan Axelsson (M) 

Ersättare 
 
Veikko Larsson (C) 

 
 

Skickas till 

Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand ek för  
Valda 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 196 Dnr 2018/001232  

Val av revisorer i Kungshamns Folkets Husförening 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 50 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande revisor och ersättare Kungshamns Folketshusförening 2019-
2022 
 
Ordinarie 
 
Håkan Axelsson (M) 

Ersättare 
 
Mats Nilsson (S) 

 

Protokollsanteckning 

Ewa Ryberg (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 

Skickas till 

Kungshamns Folketshusförening  
Valda 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 197 Dnr 2018/001233  

Val av revisorer i Evja Folkets Husförening 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 51 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande revisor och ersättare i Evja Folketshusförening 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Veikko Larsson (C) 

Ersättare 
 
Björn Hartvigsson (L) 

 

 

Skickas till 

Evja Folketshusförening 
Valda 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 198 Dnr 2018/001234  

Val av ledamot i LAG-gruppen för Leader Bohuskust och Gränsbygd 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 52 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare i LAG-gruppen för Leader Bohuskust 
och Gränsbygd 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Ragnhild Selstam (M) 

Ersättare 
 
Mattias Larsson (S) 

 

Skickas till 

Leader Bohuskust och Gränsbygd  
Valda 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 199 Dnr 2018/001235  

Val av stämmoombud för Leader Bohuskust och Gränsbygd 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 53 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande stämmoombud och ersättare för Leader Bohuskust och 
Gränsbygd 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Olof Börjesson (C) 

Ersättare 
 
Birgitta Albertsson (S) 

 

Skickas till 

Leader Bohuskust och Gränsbygd  
Valda 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2018-12-13, §§ 167-223 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 39(75
)
 

 
 

KF § 200 Dnr 2018/001236  

Val av ledamot i Sotenäs jaktvårdskrets 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 54 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare i Sotenäs jaktvårdskrets 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Roland Mattson (M) 

Ersättare 
 
Hilbert Eliasson (S) 

 

Skickas till 

Sotenäs jaktvårdskrets  
Valda 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 201 Dnr 2018/001237  

Val av ledamot i nätverket "Fiskekommunerna" 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 55 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamot i nätverket Fiskekommunerna 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Göran Hahne (M) 

 
 

 

Skickas till 

Fiskekommunerna 
Valda 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 202 Dnr 2018/001238  

Val av ledamot i direktionen i Kommunalförbundet Fyrbodal 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 56 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare till Direktionen i Kommunalförbundet 
Fyrbodal 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Mats Abrahamsson (M) 

Ersättare 
 
Birgitta Albertsson (S) 

 

Skickas till  

Kommunalförbundet Fyrbodal 
Valda 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 203 Dnr 2018/001239  

Val av stämmoombud till Stiftelsen Gerlesborgsskolan   

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-11-30 § 57 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande stämmoombud till Stiftelsen Gerlesborgsskolan 2019-2022 
 
Ordinarie 
 
Olof Börjesson (C) 

Ersättare 
 
Birgitta Albertsson (S) 

 

Skickas till  

Stiftelsen Gerlesborgsskolan 
Valda 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 204 Dnr 2018/001085 

Ekonomiska styrprinciper 

Sammanfattning 

Uppdatering av styrprinciperna sker nu till följd av ny mandatperiod samt efter översyn av 
målstyrning. Förtydligande avser budgetprocess samt övergång till tertialbokslut. Ytterligare 
förändring avser hantering av eget kapital. Styrprinciperna föreslås att nämndernas resultat inte 
tillförs nämndens eget kapital.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-11-13  
Ekonomiska styrprinciper, förslag 2018-11-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-14 § 208 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 224 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna ekonomiska styrprinciper att gälla from 2019-01-01. 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Nämnder och styrelser 
Kansliavdelningen 
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KF § 205 Dnr 2018/000001 

Investeringsbudget 2019, plan 2020-2022 

Sammanfattning  

Enligt det finansiella målet ska investeringsvolymen uppgå till högst avskrivningsutrymmet 
inklusive årets budgeterade resultat. Investeringarna för 2019 uppgår till 21,9 mnkr. Avskrivningar-
na, beräknas till 29,4 mnkr och det budgeterade resultatet uppgår till -7,5 mnkr.  
 
För perioden 2019 – 2022 budgeteras för självfinansieringsgrad av investeringar på 100 procent. 
Detta bevarar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden i form av bibehållna finansiella 
nettotillgångar och att Sotenäs budgeterar att finansiera sina investeringar med skatteintäkter under 
perioden. Detta innebär vidare att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende 
investeringsvolymen kommer att uppnås. 
 
Investeringarna för 2019 med plan 2020 - 2022 uppgår till 136,0 mnkr över planperioden.  
 
mnkr 2019 2020 2021 2022 
Investeringar 21,9 30,1 37,6 46,4 

 
Ett förslag är framtaget av förvaltningen för investeringsplan 2019 – 2023. Uppdraget att anpassa 
investeringsvolymen är därmed uppfyllt för 2019 och 2020. Däremot inte för de kommande åren. 
Nytt omtag bör göras i samband med kommande budgetprocess 2020. 

Bakgrund  

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på en lägre investeringsvolym. Bifogad framgår 
nytt förslag efter omprioritering. Till varje projekt finns en beskrivning av investeringen.  

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
För perioden 2019 – 2022 budgeteras för självfinansieringsgrad av investeringar på 100 procent. 
Detta bevarar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden i form av bibehållna finansiella 
nettotillgångar och att Sotenäs budgeterar att finansiera sina investeringar med skatteintäkter under 
perioden. Detta innebär vidare att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende 
investeringsvolymen kommer att uppnås för åren 2019 och 2020. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-11-21  
Investeringsbudget med beskrivning, daterad 2018-11-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-14 § 209 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 225 
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Forts. KF § 205 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad investeringsbudget 2019, plan 2020-2022, 
daterad 2018-11-21. 
 
 

Skickas till 

Nämnderna 
Ekonomiavdelningen 
Räddningstjänst 
Kansliavdelningen 
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KF § 206 Dnr 2015/000980 

Exploateringsavtal Vägga 2:408 m fl, Förålarna 
Sammanfattning 
Ett förslag till exploateringsavtal är upprättat för detaljplan Vägga 2:408 m fl, 
Förålarna. Avtalet reglerar parternas ansvar för åtgärder och kostnader vid 
genomförande av detaljplanen med samma namn. Exploateringsavtalet gäller endast 
under förutsättning att detaljplanen antas och vinner laga kraft. 

Bakgrund  
Detaljplan Vägga 2:408 m fl, Förålarna är under framtagande och beräknas antas 
under vintern 2018. Marken ägs dels av kommunen och dels av exploatören. Syftet 
med detaljplanen är att tillskapa bostäder, ca 50 lägenheter fördelade på två 
femvåningshus samt ca 17 villatomter. Ett exploateringsavtal ska tecknas som 
reglerar genomförandet av detaljplanen när detaljplanen är antagen.  

Beskrivning av ärendet 
En detaljplan för bostäder för Vägga 2:408 m fl, Förålarna är under framtagande och 
beräknas antas under vintern 2018. Marken inom området ägs dels av kommunen och 
dels av exploatören. Detaljplanen föreslår kommunalt huvudmannaskap för allmän 
plats inom detaljplanen, vilket innebär att kommunen svarar för drift och underhåll av 
allmän plats när denna är utbyggd. 
Ett förslag till exploateringsavtal är upprättat som reglerar villkoren för 
genomförandet av antagen detaljplan. Exploatören anlägger och bekostar 
utbyggnaden av allmän plats och va inom området och överlämnar detta till 
kommunen/Västvatten för framtida förvaltning. Avtalet gäller bara under 
förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Bedömningen är att upprättat 
exploateringsavtal uppfyller krav och kriterier enligt gällande lagstiftning. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-20  
Förslag till exploateringsavtal 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 235 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtalet. 
 

Skickas till 

PLEX-chef 
MEX-ingenjör 
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KF § 207 Dnr 2015/000980 

Detaljplan för Vägga 2:408, Förålarna, Väjern  

Sammanfattning 

Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2018-06-01, har varit utställda för granskning 
under tiden 11 juni - 2 juli 2018. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i Kommunhuset, 
Kungshamn samt har även funnits utlagda på kommunens hemsida.  
 
Med anledning av granskningen har 18 yttranden inkommit från 8 remissinstanser, 7 sakägare och 3 
övriga. De 7 sakägare som yttrat sig motsätter sig delar av planförslaget. Yttrandena har 
sammanställts i ett granskningsutlåtande daterat 2018-09-11. 

Bakgrund 

Planområdet ligger i Väjerns sydöstra del, direkt väster om vägen Lindalskogen. Planområdet 
nås från Gräsholmsgatan i norr och Jaktholmsgatan i söder. 
Syftet med detaljplanen är att tillskapa bostäder, ca 50 lägenheter fördelade på två 
femvåningshus samt ca 17 villatomter. Området anges i kommunens översiktsplan som lämpligt 
för bostadsutveckling. 

Beslutsunderlag 

Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2018-09-26  
Utlåtande efter granskning daterat 2018-09-11.  
Planbeskrivning daterad 2018-06-01 reviderad 2018-09-17  
Plankarta med illustration daterad 2018-06-01 reviderad 2018-09-17  
Fastighetsförteckning daterad 2017-01-09 reviderad 2018-04-09  
Byggnadsnämndens protokoll 2018-10-18 § 157 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-14 § 194 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 236 
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Yrkande 

Robert Yngve (KD) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Robert Yngves (KD) och Olof Börjessons (C) förslag och finner 
att Kommunfullmäktige antar detta.   

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Vägga 2:408, Förålarna, Väjern. 

 

Skickas till 

PLEX-chef 
MEX-ingenjör 
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KF § 208 Dnr 2010/000569 

Detaljplan för Gamla Hunnebo, Hunnebostrand, Sotenäs kommun  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram granskningsutlåtande samt antagandehandlingar. I 
den kommande detaljplanen kommer flera motstridiga intressen att hanteras. Under hösten 2017 
sändes granskningshandlingar ut till sakägare, myndigheter och intresseorganisationer för att ge 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Kommunen har besvarat yttrandena i ett 
granskningsutlåtande, reviderat planhandlingarna och har nu tagit fram antagandehandlingar.  
Granskningshandlingarna har reviderats enligt granskningsutlåtandet och antagandehandlingar har 
upprättats. Berörda myndigheter och sakägare, enligt fastighetsförteckning, har fått tillfälle att yttra 
sig. I samband med granskningen har totalt 43 yttranden inkommit från myndigheter, sakägare och 
andra medborgare. Yttrandena har sammanställts i ett granskningsutlåtande daterat 2018-05-21. 
Flertalet sakägare har kvarstående invändningar mot planförslaget eller delar av planförslaget.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfattningen att justeringarna av planen inför antagande är 
av sådan art att det inte krävs en ny granskning. Synpunkter har föranlett justeringar av 
planhandlingarna.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att förslaget är genomarbetat, att 
granskningsutlåtande kan godkännas och att kommunfullmäktige kan anta detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2018-08-29  
Granskningsutlåtandet daterat 2018-05-21 
Planbeskrivning daterade 2017-08-15, justerade 2018-05-21  
Plankarta 1-4 daterade 2017-08-15, justerade 2018-05-21   
Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-12 § 159 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-03 § 173 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att ärendet ska återremitteras med motivering att, 
 
- För Bella Gästis bör det åter prövas att införa punktprickad kvartersmark för hela det område som 
varit uteservering väster om restaurangen de senaste åren samt ge byggrätt för mindre nödvändig 
utbyggnad för kök och toalett samt för restaurang Kanten bör punktprickat område utsträckas till 
hela nuvarande uteservering. 
- Det av KF beslutade införandet av nytt sopsorteringssystem bör på ett mycket tydligare sätt än vad 
som framgår av planhandlingarna planeras in i detaljplanen såväl avseende gemensamma depåer 
som möjligheter till placering av mindre sophus på fastigheterna, 
- Nödvändigheten av att för fastigheterna på Norra Strandgatan 2 – 14 införa helt punktprickat 
område runt husen ifrågasätts och bör åter prövas. 
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Forts KF § 208 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
Kommunfullmäktige antar att ärendet ska återremitteras.   

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet detaljplan för Gamla Hunnebo, 
Hunnebostrand, Sotenäs kommun med motivering att, 
 
- För Bella Gästis bör det åter prövas att införa punktprickad kvartersmark för hela det område som 
varit uteservering väster om restaurangen de senaste åren samt ge byggrätt för mindre nödvändig 
utbyggnad för kök och toalett samt för restaurang Kanten bör punktprickat område utsträckas till 
hela nuvarande uteservering. 
- Det av KF beslutade införandet av nytt sopsorteringssystem bör på ett mycket tydligare sätt än vad 
som framgår av planhandlingarna planeras in i detaljplanen såväl avseende gemensamma depåer 
som möjligheter till placering av mindre sophus på fastigheterna, 
- Nödvändigheten av att för fastigheterna på Norra Strandgatan 2 – 14 införa helt punktprickat 
område runt husen ifrågasätts och bör åter prövas. 
. 
 
 

Skickas till 

PLEX-chef 
MEX-ingenjör 
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KF § 209 Dnr 2018/000895  

Orrvik – Vansvik verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 2017-04-28 förelagt, med stöd av 6 och 51 § lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Sotenäs kommun att för 48 fastigheter vid Orrvik-Vansvik 
bestämma verksamhetsområde för spillvatten, vatten och dagvatten, samt se till att området 
tillgodoses med allmän va-anläggning senast 2018-12-31   

Beskrivning av ärendet 

Området som skall ingå i verksamhetsområdet är beläget i Orrvik - Vansvik och består totalt av 48 
fastigheter varav 37 fastigheter förslås ingå i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten fastighet. Resterande 11 fastigheter förslås ingå i verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten. Inom området finns en samfällighetsförening som ansvarar för dagvatten från 
gaturummet. Entreprenadarbetet för anläggande av VA ledningar påbörjats våren 2018 och 
färdigställas samt slutbesiktigas under 2019.  
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 2017-04-28 förelagt, med stöd av 6 och 51 § lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Sotenäs kommun att för 48 fastigheter vid Orrvik - Vansvik 
bestämma verksamhetsområde för spillvatten, vatten och dagvatten, samt se till att området 
tillgodoses med allmän va-anläggning senast 2018-12-31. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2018-10-31  
Förteckning över ingående fastigheter  
Karta, daterad 2018-05-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-14 § 196 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 210 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att antaga allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvattenfastighet gällande fastigheterna: 
Hovenäs 1:285 - 1:289 
Hovenäs 1:291 
Hovenäs 1:292 
Hovenäs 1:300 – 1:328 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar att antagna allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
gällande fastigheterna: 
Hovenäs 1:250 
Hovenäs 1:251 
Hovenäs 1:278 
Hovenäs 1:290 
Hovenäs 1:293 – 1:299 
 
 

Skickas till 

PLEX-chef 
MEX-ingenjör 
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KF § 210 Dnr 2018/001015  

Taxa 2019 för upplåtelse av kommunal offentlig platsmark och 
offentlig tillställning 

Sammanfattning 

Ärendet avser revidering av den taxa som gäller upplåtelse av kommunal platsmark och offentlig 
tillställning.  
 
Taxan föreslås även fortsättningsvis vara konstruerad så att avgiften avser dels markupplåtelse, dels 
avgift för handläggningstid. För att tydliggöra att den administrativa avgiften avser att täcka 
kostnader för handläggningstid föreslås ordet administrativ avgift ersättas med ordet 
handläggningsavgift. Handläggningsavgiften föreslås förändras så att den bättre motsvarar de 
kostnader handläggningen genererar. 
 
Taxan föreslås också differentieras utifrån om syftet med upplåtelsen eller tillställningen är av 
samhälleligt eller kommersiellt intresse och om ansökan gagnar kommunens medlemmar och/eller 
kommunens ideella föreningar. För kommersiella tillställningar föreslås taxan differentieras utifrån 
högsta tillåtna antal besökare. 
 
Taxan avseende upplåtelse av mark är genomarbetad när det gäller uppdelning i zoner, liksom den 
prisskillnad som gäller för olika delar av säsongen. Någon förändring i denna konstruktion föreslås 
inte.  
 
Förslaget har uppdaterats efter beslut i kommunstyrelsen den 7 november 2018 att återremittera 
ärendet och uppdra åt samhällsbyggnadschefen att se över hur höjning av taxor för ej kommersiella 
arrangemang och installationer kan införas gradvis.  

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2018-11-21 
Förslag till taxa markupplåtelse 2019, jämförd med gällande taxa 2018 samt kolumner för politiska 
förslag och beslut, bilaga 1. 
Jämförelse taxa kustnära kommuner 2018, bilaga 2 
Schablonmall uträkning handläggningsavgifter, bilaga 3 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 237 
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Forts. KF § 210 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att taxa för ideella organisationer gällande tex vår och julmarknad 
ska kosta 1900 kr per tillfälle utan föreslagen upptrappning, att ingen avgift ska tas ut för 
konstinstallationer och att taxan inte räknas upp årligen utan att beslut ska tas vid varje tillfälle. 
 
Ewa Ryberg (V), Yngve Johansson (MP), Gerardo Alas (S), föreslår bifall till Lars-Erik Knutssons 
(S) förslag. 
 
Torbjörn Johansson (SD) föreslår bifall till Lars-Erik Knutsson (S) förslag vad gäller att ingen 
avgift ska tas ut för ideella organisationer. 
 
Mikael Sandberg (L) föreslår att avgift för konstinstallationer tas bort ur förslaget. 
 
Roland Mattsson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag, förutom att inte ta ut någon 
avgift för konstinstallationer. 
Britt Lindgren (C) föreslår bifall till Roland Mattssons (M) förslag. 
 
Pål Ohlzon (SD) föreslår avslag på avgifter till alla former av ideella föreningar för upplåtelse på 
kommunal mark 
 
 

Propositionsordning 1 

Ordföranden ställer proposition på Pål Ohlzons (SD) förslag och Lars-Erik Knutssons (S) med flera 
förslag och finner att kommunfullmäktigen antar Lars-Erik Knutssons (S) med flera förslag. 
 

Propositionsordning 2 

 
Ordföranden ställer proposition på om att avgift inte ska tas ut för konstinstallationer och  
finner att kommunfullmäktigen antar detta. 
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Propositionsordning 3 

 
Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med flera förslag att taxa för ideella 
organisationer gällande tex vår och julmarknad ska kosta 1900 kr per tillfälle utan föreslagen 
upptrappning och att taxan inte räknas upp årligen utan att beslut ska tas vid varje tillfälle mot 
Roland Mattssons (M) med flera förslag enligt kommunstyrelsens förslag exklusive taxa för 
konstinstallationer och finner att Roland Mattssons (M) med flera förslag antas. 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige antar taxa för markupplåtelse att gälla från den 1 januari 2019 och tills vidare 
med justeringen att konstinstallationer tas bort.  
 
Taxan ska, om inte annat beslutas, därefter räknas upp med 3 % vid varje årsskifte. Höjning med  
3 % avseende kalas ej kommersiellt syfte samt vår- julmarknader införs dock först från och med 
2021. 
 

Skickas till 

Administratör 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Räddningschef 
 
 

Reservation 

Pål Olzon (SD), Veronica Johansson (SD), Torbjörn Johansson (SD) reserverar sig skriftligt mot 
förslaget om avgifter för ideella föreningar. 
Lars-Erik Knutsson (S), Therese Mancini (S), Annica Erlandsson (S), Birgitta Albertsson (S),  
Sanna Lundström-Gustafsson (S), Stellan Welin (S) Ewa Ryberg (V) och Yngve Johansson (MP) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggning av ärendet pga jäv. 
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Skriftlig reservation 

 
 
Sverigedemokraterna Reserverar sig mot förslaget om avgifter för ideella föreningar. 
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KF § 211 Dnr 2018/001079 

Avtal om gemensam lönefunktion inom SML   

Sammanfattning  

Munkedals-, Lysekils- och Sotenäs kommuner har sedan 2014-01-01 inrättat en gemensam 
Lönenämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Genom ändring i kommunallagen (2017:725) 
ges kommunerna från och med den 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan.  
 
Genom avtalssamverkan kan kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan 
kommun. Kommunfullmäktige i samtliga tre kommuner, Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommun 
beslutar att den fortsatta samverkan inom löneområdet sker genom avtalssamverkan från och med 
2019-01-01, och att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Munkedals kommuns 
förvaltningsorganisation.   

Bakgrund  

Munkedals-, Lysekils- och Sotenäs kommuner har sedan 2014-01-01 inrättat en gemensam 
Lönenämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Samgåendet syftar i huvudsak till att skapa 
förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet, ökad effektivitet, 
optimerat resursutnyttjande med hög kompetens och service. 
 
Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med  
den 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan 
kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun. 
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har med anledning av ändringen 
av kommunallagen fattat likalydande beslut enligt nedan.   
 
I Sotenäs kommun skedde detta vid kommunfullmäktiges möte den 2018-06-14, KF § 69 Dnr 
2018/000361. Ny samverkansform i SML-kommunerna inom löneområdet innebärande:  
att den gemensamma lönenämnden upphör 2018-12-31, att den fortsatta samverkan inom 
löneområdet sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och att den överenskomna 
avtalssamverkan organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation.   
 
Tidigare överenskommelse om gemensam funktion ersätts från och med 2019-01-01 av detta avtal 
om samverkan. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
Övergången från en nämndsorganisation för Löneenheten till avtalssamverkan inom Munkedals 
kommuns förvaltningsorganisation innebär i sig inga förändrade kostnader. En viss 
kostnadsminskning uppstår då nämndverksamheten utgår. 
Nettokostnaden för lönefunktionens verksamhet fördelas mellan samverkanskommunerna enligt 
följande princip: Andel beräknade löner per kommun perioden april-mars, samt kostnad för 
lönechef och PA-system 1/3 per kommun. 
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Beslutsunderlag 

Personalchefens tjänsteutlåtande 2018-10-19  
Avtal om gemensam lönefunktion, daterat 2018-10-30 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-14 § 198 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 215 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till avtal om gemensam löne-funktion gällande 
från 2019-01-01. 
 

Skickas till  

Kansliavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
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KF § 212 Dnr 2018/001080 

Avtal om gemensam IT-funktion inom SML   

Sammanfattning  

Sotenäs, Munkedals, och Lysekils kommuner har sedan 2014-01-01 haft en gemensam IT-nämnd 
med tillhörande förvaltningsorganisation.  
Nämnden ska enligt tidigare beslut i fullmäktige avvecklas och samarbetet regleras i avtal.  
Ett avtalsförslag har därför tagits fram som stämts av mot övriga två SML-kommuner. 

Beskrivning av ärendet 

Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner har sedan 2014-01-01 haft en gemensam IT-nämnd 
med tillhörande förvaltningsorganisation. Samgåendet syftade i huvudsak till att skapa 
förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet, ökad effektivitet, 
optimerat resursutnyttjande med hög kompetens och service. För att utveckla verksamheterna 
samverkar kommunerna även inom ramen för Digital Agenda.  
 
Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med  
1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommunerna 
överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun. 
 
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har med anledning av ändringen 
av kommunallagen fattat likalydande beslut, innebärande 
att den gemensamma IT-nämnden upphör 2018-12-31,   
att den fortsatta samverkan inom IT-området sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-
01, och   
att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Lysekils kommuns 
förvaltningsorganisation.   
 
Tidigare överenskommelse om gemensam funktion från och med 2014-01-01 ersätts från och med 
2019-01-01 av detta avtal om samverkan. 
 
Avtalet gäller till och med 2022-12-31. Därefter förlängs avtalet med fyra år i taget om det inte sägs 
upp. Avtalet ska sägas upp senast 12 månader för gällande avtalsperiods utgång. Avtalet är giltigt 
först då samtliga fullmäktigeförsamlingarna i samverkanskommunerna godkänt avtalet. 

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi 
Kostnadsfördelning; nettokostnaden för IT-funktionens verksamhet fördelas mellan samverkans-
kommunerna enligt följande princip:  
Antal digitala verktyg per kommun. 
Kostnad för IT-chef och central infrastruktur 1/3 per kommun. 
Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna månadsvis för de digitala verktygen.   
Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna med 1/12 av årskostnaden per den siste varje 
månad. 
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Forts. KF § 212 

 
Slutlig årlig reglering av kommunbidrag från samverkande kommuner sker senast den 15 februari 
närmast efterföljande år. Slutlig reglering ska erläggas senast 30 dagar från fakturans 
utställningsdag. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen enligt gällande räntelag.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-11-05  
Avtal om gemensam It-funktion, daterat 2018-10-30 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-14 § 199 
Översikt detaljbudget 2019 SML-IT 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 216 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till avtal om gemensam IT-funktion gällande 
från 2019-01-01. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att SML-kommunerna fattar likalydande beslut. 
 
 

Skickas till  

Kansliavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
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KF § 213 Dnr 2018/000701 

Digital Agenda för SML 2019-2022 

Sammanfattning 

På uppdrag av kommuncheferna inom SML har ett förslag till gemensam digital agenda tagits fram 
i samverkan med ISG (IT samverkansgrupp) och SML-IT, genom intervjuer med utvalda chefer och 
ett remissförfarande till berörda förvaltningar inom SML.  
Syftet med detta förslag är att beskriva kommunernas strategiska förhållningssätt till digitalisering. 

Bakgrund 

Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan kommunen skapa en effektiv verksamhet 
med hög kvalitet och därigenom frigöra tid och resurser till att bättre möta krav och förväntningar 
från alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Digitalisering är också ett sätt att möta 
framtidens rekryteringsutmaning, att få tag i och behålla resurser genom att vara en attraktiv 
arbetsgivare där det som kan digitaliseras ska digitaliseras för att skapa tid för det mänskliga mötet 
och att använda kompetensen i organisationen på rätt sätt. För att lyckas behöver kommunen 
utveckla digitala tjänster och ett digitalt förhållningssätt.  

Beskrivning av ärendet  

SML:s digitala agenda ska bidra till en:  
• enklare vardag för privatpersoner och företag 
• smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 
• högre kvalité och effektivitet i verksamheten 

Beslutsunderlag 

Näringslivsansvarigs tjänsteutlåtande 2018-10-15  
Digital Agenda för SML 2019-2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-14 § 203 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 217 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet Digital agenda för 
Sotenäs/Lysekils/Munkedals kommun 2019 - 2022. 
 

Skickas till 

Kansliavdelningen 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
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KF § 214 Dnr 2018/001082 

Reglemente för Överförmyndaren 

Sammanfattning 

Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget 
till förändringar i den politiska organisationen 2019-2022 och förändringar i Kommunallagen 
(2017:725). 
 
Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal funktion. Överförmyndaren ansvarar för att 
kommunens överförmyndarverksamhet bedrivs i enlighet med föräldrabalken samt 
förmynderskapsförordningen. 
 
Överförmyndarens myndighetsfunktion utgörs av en överförmyndare och en ersättare. 
Överförmyndaren ska utöva tillsyn över förmyndarnas, de gode männens och förvaltarnas 
verksamhet.  
 
Överförmyndarens förvaltningsfunktion och administration utförs av Samverkande överförmyndare 
och finns i Uddevalla.  

Regelverk 
 6 kap. 2 § kommunallagen 
"Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas 
verksamhetsområden och inbördes förhållanden.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-11-05  
Reglemente för Överförmyndaren, daterat 2018-11-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-14 § 204 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 218 
 
   

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Överförmyndaren att gälla från och med 1 
januari 2019. 
 

Skickas till 

Kansliavdelningen 
Samverkande Överförmyndare i Uddevalla kommun 
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KF § 215 Dnr 2018/001152 

Budget kommunrevisionen 2019 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium har 2018-10-31 samrått med revisionens presidium angående 2019 
års budget. 
 
Enligt kommunallagens 11 kap. 8 § ska kommunfullmäktiges presidiums förslag föreläggas 
kommunfullmäktige senast vid samma tidpunkt som styrelsen upprättar förslag till budget.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-12-04                  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer revisionens budget för 2019 till 615 tkr.             
 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Kommunrevisionen 
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KF § 216 Dnr 2018/000806  

Renhållningstaxa för 2019 

Sammanfattning 

Lokala avfallsföreskrifter med nytt insamlingssystem som möjliggör fastighetsnära insamling av 
matavfall, förpackningar och tidningar via Hemsortering i 4-fackskärl beslutades av 
kommunfullmäktige 2017-02-16 § 7.  
 
Avfallsföreskrifterna medger nytt insamlingssystem där Rambo på uppdrag av Sotenäs kommun 
under 2017 och i början av 2018 genomfört tre upphandlingsomgångar. 
 
Vid utvärderingen av upphandlingen 2018-06-14 konstaterades att upphandlingen skall avbrytas 
pga bristande konkurrens och ett oacceptabelt högt pris. Ägarna uppmanade då Rambo att istället 
lämna självkostnadspris för utförande av entreprenaden i egen regi. Rambo har utifrån detta lämnat 
förslag föreliggande renhållningstaxa för Sotenäs kommun 2019. 

Analys 
Lokala avfallsföreskrifter med nytt insamlingssystem som möjliggör fastighetsnära insamling av 
matavfall, förpackningar och tidningar via Hemsortering i 4-fackskärl beslutades av 
kommunfullmäktige 2017-02-16 § 7.  Övergången till en mer rationell och miljövänlig entreprenad 
att samla in vårt avfall är något som följer programförklaringen och Sotenäs kommuns målsättning, 
men är även lagstyrt. 
 
Nuvarande insamlingsentreprenad gäller till 2019-09-30. Nytt insamlingssystem, enligt denna 
föreslagna renhållningstaxa beräknas införas i Sotenäs kommun från 2019-10-01. 
 
Bedömda investeringar och driftkostnader, och förslag till renhållningstaxa, är framtagen utifrån 
Rambos erfarenhet av att driva insamlingen i egen regi i Lysekils kommun. 
 
Slutligen skall påpekas att tillkommande entreprenad genom egenregi skulle väsentligt underlätta 
kundkontakten. Företagsmässigt skulle också substansvärdet på Rambo öka markant samt 
möjliggöra en centralisering av verksamheten vilket på sikt är nödvändigt. Detta påpekas också i 
kommande avfallsplan för Sotenäs kommun. 
 

Slutsats  
Kommunledningskontoret anser utifrån bristande konkurrens och ett oacceptabelt högt pris 
rekommenderas att entreprenaden för hushållsavfall utförs i egen regi genom det gemensamägda 
renhållningsbolaget Rambo AB. Viktigt i sammanhanget blir då att uppföljningen av entreprenaden 
genomförs systematiskt (enligt förslag av kommunledningskontoret angående ägarsamråd) med 
utgångspunkten att stämma av kostnadsutvecklingen men även att fullfölja uppsiktsplikten i 
enlighet med kommunallagen. 
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Forts. KF § 216 

Kommunledningskontoret vill särskilt påpeka att Regeringen har beslutat om förordningsändringar 
om producentansvaren för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av 
matavfall. Syftet och uppdraget är ett enklare och mer lättillgängligt och rationellt insamlingssystem  
 
för hushållen. Naturvårdsverket har fått uppdraget vilket ännu inte har påbörjats. Viktigt i detta 
sammanhang är speciellt ersättningsnivån till kommunerna vilket bör påpekas till 
intresseorganisationen Avfall    
Sverige under utredningens gång. Oavsett utredningens resultat anser 
kommunledningsförvaltningen inte att konsumenten kan erhålla ett mer fastighetsnära system än 
hemsortering i 4-fackskärl, särskilt om man beaktar Sotenäs kommuns byggnadsstruktur.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2018-09-26 § 84 att lämna följande synpunkter på 
avsnitt 1.9;  
- framdragning av kärl tur och retur, tas bort 
- det är inte skäligt att ta ut avgift för framdragning av kärl placerat inom 3 m från tomtgräns 
- är placering inom 3m från tomtgräns ej möjlig på grund av tomtförhållanden skall dialog med           
kund ske om en praktisk lösning, ingen extra kostnad tas ut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott lämnar följande synpunkter på avsnitt 2.2; 
- avgift för extra slang sätts till 100 kr per påbörjat 10-tal meter över 10 meter  
Utvärdering görs sedan taxan införts.  

Beslutsunderlag 

Utredaren kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-08-14 
Renhållningstaxa Sotenäs 2019 
Jämförelse 
Nytt insamlingssystem för hushållsavfall 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-08-29 § 31 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-12 § 160  
Kommunstyrelsens tekniska utskottets protokoll 2018-09-26 § 84 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-12 § 238 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med skillnaden att punkten 4 i 
avsnitt 2.2 gällande avgift för extra slang, ska utgå. 
     
Olof Börjesson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag som bifalls av Olof Börjessons (C) 
förslag och Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att kommunfullmäktige antar 
kommunstyrelsens förslag.  
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Forts. KF § 216 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagen renhållningstaxa för Sotenäs kommun. 
 
Kommunfullmäktige medger att Rambo får rätt att en gång per år i, likhet med övriga 
ägarkommuner, justera taxan med avfallsindex A12:1MD enligt punkt 4.3 
 
Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan börjar gälla från 2019-01-01. 
 
Abonnemangsavgifterna börjar gälla först vid den tidpunkt då insamlingssystem införts gentemot 
kund enligt punkt 4.15. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att gällande taxa för Sotenäs kommun beslutad 2011-11-24 med 
justering 2013-11-14 samt 2017-12-07 debiteras med extra avgift upphör att gälla i sin helhet när 
nytt insamlingssystem är infört i hela kommunen. 

 
Kommunfullmäktige beslutar att gränsen till sopkärl ska vara 3 m, samt att avgift för extra slang 
sätts till 100 kr per påbörjat 10-tal meter över 10 meter. 

 

Skickas till 

RAMBO AB 
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KF § 217 Dnr 2017/001595 

Motion - Kött som köps in av Sotenäs kommun skall uppfylla Svenska 
djurskyddsregler 

Sammanfattning 

Olof Börjesson (C) och Stig-Arne Helmersson (C) föreslår i en motion att endast kött som uppfyller 
svenska djurskyddsegler ska köpas in till särskilda boenden och skolor i Sotenäs kommun. Förslaget 
föreslås i detta ärende hanteras inom ramen för kommunens målarbete under kommande 
mandatperiod. 
 
Det föreslås att kommunstyrelsen beaktar och utvärderar förslaget inom ramen för pågående arbete 
med programförklaring och målstyrning. 

Beslutsunderlag 

Kostchefens tjänsteutlåtande 2018-10-11 
Motionen 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2018-10-31 § 111 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 211 

Yrkande 

Mikael Andersson (C) föreslår att motionen bifalls. 
Jan Ulvemark (S), Mikael Sandberg, (L), Torbjörn Johanson (SD) och Robert Yngve (KD) föreslår 
bifall till Mikael Andersons (C) förslag. 
 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mikael Anderssons (C) med flera 
yrkanden om att motionen bifalls och finner att motionen bifalls.   
 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 

 

Skickas till 

Motionärerna 
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KF § 218 Dnr 2017/001545 

Motion - Utveckling av måltider i äldreomsorgen 

Sammanfattning 

Eva Abrahamsson (M) och Nils-Olof Bengtsson (M) föreslår i en motion att man ska ge 
Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad det innebär att  

• Att skapa ett restaurangliknande måltidskoncept för våra äldrecentrum 
• Att arrangera regelbundna aktiviteter som tex pubkvällar och fredagsmys på våra 

äldrecentrum, där även underhållning av olika slag kan ingå och som är öppna för alla äldre 
i kommunen 

• Att erbjuda möjlighet för dem som har hemtjänst i ordinärt boende att kunna delta i 
restaurangmåltid på äldrecentrum 2 gånger per vecka, där transporthjälp ingår vid behov  

• Att få frivilligorganisationer, anhöriga eller andra ideella aktörer att medverka i  
genomförandet 

• Att följa de nya råden för ”Bra måltider i äldreomsorgen” som beräknas komma från 
Livsmedelsverket i början av 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Det pågående arbetet med ombyggnad av Hunnebohemmet omfattar idéskisser till 
restaurangliknande miljöer där verksamhet kan bedrivas med olika huvudmän. I samband med 
ombyggnationen utreder omsorgsförvaltningen verksamheten i de nya lokalerna i samarbete med 
kostverksamheten. Motionärernas förslag förslås hanteras i dessa processer men också i 
omsorgsnämndens pågående mål- och budgetarbete inför kommande mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Kostchefens tjänsteutlåtande 2018-10-11 
Motionen 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2018-10-31 § 112 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 212 

Yrkande 

Torbjörn Johansson (SD) och Veronika Johansson (SD) föreslår att motionen avslås. 
Eva Abrahamsson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Propositionsordning 

 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen som bifalls av 
Eva Abrahamsson (M) samt Torbjörn Johanssons (SD) och Veronika Johanssons (SD) förslag att 
avslå motionen och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.  
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Forts. KF § 218 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

 

Skickas till 

Motionärerna 
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KF § 219  

Inkomna interpellationer och frågor 
 
Fråga spolning av is i Kungshamn 
 
Annica Erlandsson (S) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande om spolning av is i 
Kungshamn vid idrottsplatsen enligt följande; 
 
Förra året vart det ingen is för de hade byggt den fel och vattnet rann av. Det var naturligtvis väldigt 
tråkigt för alla skolbarn som kunde åkt skridskor oftare på gymnastiken men även på fritiden för 
alla åldrar. Jag tog upp frågan på Utbildningsnämnden under året som gått vid olika tillfällen och 
svaret var alltid. Till nästa vinter, dvs nu när frosten kommer, så kommer isen bli spolad för era 
barn. Jag frågade sista gången den 25 oktober 2018 på Utbildningsnämnden och svaret var, Så klart 
blir det is till vintern för era barn. Döm om min förvåning när en vän till mig fick detta;  
20181017 Hej Vi har tittat över möjligheterna för att bygga en is på grusytan intill idrottshallen. 
Vad vi kommit fram till är att det inte är möjligt att göra varken med egen personal eller med hjälp 
av frivilliga. Detta grundas på att möjligheterna med vattentillgång spolutrustning mm helt enkelt 
inte finns och inte på ett enkelt sätt går att tillgodose. Vi kommer försöka hålla is i Hunnebo om 
vädret och temperaturerna så tillåter. (Slut citat) Samma dag. 
20181017 Ja det är en sak till i ekvationen vi får inte ta omätt vatten längre vad jag har förstått. Det 
är iaf i gråzonen. Vi får inte göra det för t.e.x bevattning mm heller längre men det gick förr. (Slut 
citat) Så min fråga är: Kommer barn, unga och gamla få någon spolad isbana vid idrottshallen i 
Kungshamn denna vintern?  
 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar frågan enligt följande; 
 
Möjligheten finns att spola isbanan vid idrottshallen om det är vinter väderlek. 
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KF § 220 

Fråga om rätt till arbetskläder  
 
Annica Erlandsson (S) ställer fråga till omsorgsnämndens ordförande rätt till arbetskläder enligt 
följande;  
Nu har en ny lag trätt i kraft och alla inom vården skall ha rätt till arbetskläder. De skall även tvättas 
av arbetsgivaren. Detta kommer troligtvis kräva en ny organisation med kostnader som medföljer. 
Men min fråga idag handlar inte om det specifikt, utan hur det fungerar med arbetskläder i stort till 
vår personal? Jag har en enkel och rak fråga. Om en anställd jobbar inom hemtjänsten och blir av 
med sin vinterjacka eller om den går sönder. Får då den anställde en ny jacka? Eller ska denne då 
själv bekosta en ny? Om det samma händer inom en annan verksamhet inom kommunen, gäller då 
samma regler där?  
 
Omsorgsnämnden ordförande Nils Olof Bengtson (M) besvarar frågan enligt följande; 
 
Omsorgsnämnden kommer att budgetera medel för arbetskläder och omsorgsförvaltningen har 
uppdraget att ta fram rutiner för arbetskläder. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får framställas och godkänner kommunstyrelsens 
ordförandes svar. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får framställas och godkänner Omsorgsnämndens 
ordförandes svar. 
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KF § 221   Dnr 2018/000139 

 
Inkomna motioner och medborgarförslag 

1. Motion från Ewa Ryberg   - angående inrättande av en kollektivtrafik-
/infrastrukturtjänst 

2. Motion från Pål Ohlzon – ekonomiskt bokslut för asylinvandringen. 
3. Medborgarförslag från Cecilia Larsson med flera från Bovallstrands skola angående; 

Sotenäs kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställning. 
4. Medborgarförslag från Bert Sivertsson ang. ställa upp containers för trädgårdsavfall 

på lämpliga ställen i våra samhällen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 1 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 2 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 3 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 4 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KF § 222 

Meddelanden 
1. Arvodesreglementet bilaga 1, uppräknad 1 november 2018. 
2. Valberedningens protokoll 2018-11-30 
3. Kvartalsrapport IVO 2018-10-05. 

Kommunfullmäktiges förslag 

Kommunfullmäktige tar del av informationen.  
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KF § 223 

God Jul och Gott Nytt År 
Kommunfullmäktiges ordförande Helene Stranne (M)  önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
Vice ordförande Jan Ulvemark (S) önskar även ordföranden en God Jul och ett Gott Nytt År. 
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