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Plats och tid

Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn onsdagen den 16 januari 2019 kl. 08.35-12.00.

Beslutande

Mats Abrahamsson (M), ordförande
Roland Mattsson (M)
Nils Olof Bengtson (M)
Jeanette Loy (M)
Daniel Nordström (M)
Olof Börjesson (C), 1:e v ordf
Mikael Sternemar (L), §§ 2-7, 9-27
Robert Yngve (KD)
Michael Sandberg, § 8

Birgitta Albertsson (S), 2:e v ordf
Lars-Erik Knutsson (S), §§ 2-6, 9-27
Therese Mancini (S)
Bengt Sörensson (S)
Pål Ohlzon (SD)
Jan Ulvemark, § 8

Närvarande
ersättare

Susanne Aronsson de Kinnaird (M)
Lars Kinnmalm (M)
Pär Eriksson (C)
Stig-Arne Helmersson (C)
Michael Sandberg (L), §§ 2-6, 9-27
Mikael Andersson (C)
Mathias Bruno (M), §§ 8-27

Jan Ulvemark (S), §§ 2-6, 9-27
Ewa Ryberg (V)
Yngve Johansson (MP)
Torbjörn Johansson (SD)

Övriga deltagare

Martin Andersson, projektledare § 3
Daniel Jarnrot, anläggning §§ 4-6
Elinor Östlin, alkoholhandläggare § 8
Håkan von Dolwitz, byggchef §§ 9-10
Eveline Savik, samhällsbyggnadschef §§ 4-6,
9-11

Ulrika Gellerstedt, ekonomichef §§ 14-15
Gunnar Erlandsson, tf förvaltningschef, § 14
Britt Wall, kultursekreterare § 16
Amanda Jansson, PLEX-chef § 18
Maria Vikingsson, kommunchef
Lena Vilhelmsson, sekreterare

Justerare

Bengt Sörensson (S)

Justering

Protokollet justeras på kommunkansliet den 18 januari kl 09.00.

Sekreterare

Lena Vilhelmsson
Ordförande

Mats Abrahamsson (M)
Justerare

Bengt Sörensson (S)
Anslagsbevis

Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-16 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2019-01-18 – 2019-02-11.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Lena Vilhelmsson
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KS § 2

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen godkänns.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 3

Dnr 2017/001587

Laddstolpar - Sotenäs kommun
Sammanfattning

Sotenäs kommun har beviljats ett klimatinvesteringsstöd om 710 000kr (max 50% av kostnaden)
från Naturvårdsverket att uppföra 24 (12 stolpar) normalladdande icke publika laddningspunkter
och 4 (2 stolpar) snabbladdande laddningspunkter för publik laddning.
Arbetet med att uppföra de icke publika laddstolparna för kommunens egna bilar pågår och för
närvarande är 7 laddstolpar driftsatta.
De 2 publika laddstolparna skall enligt bidragsansökan placeras i Kungshamn och på Smögen. Det
finns även fler platser som skulle kunna vara aktuella.
Bakgrund

Ärendet behandlades i KSTU 2018-09-26 § 85 och förvaltningen fick då i uppdrag att se över
möjligheterna för självfinansierad lösningar och placeringar av de publika laddstolparna.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har noterat följande alternativ när det gäller att uppföra publika laddstolpar.
Alt.1.
Elbolag eller annan privat aktör bygger, äger och ansvarar för driften av laddstolparna på
kommunens mark. Kommunen upprättar nyttjanderättsavtal på 5 år för marken och tar ingen eller
en låg avgift. Aktören tar betalt för laddning av elbilar. Kommunen tar i förekommande fall ut pavgift för parkeringen.
Lämpliga platser för laddstolpar läggs upp på kommunens hemsida där intresserade kan anmäla sig.
Det sökta bidraget faller då bort eftersom kommunen inte äger laddstolparna.
Modellen används i Stockholm och mer kan läsas på deras hemsida: www.stockholm.se/laddgator
Alt.2.
Laddstolpar uppförs om intresse finns på centralt belägen arrendemark där arrendatorn tar över
drift, kostnader och ev. intäkter. Arrendeavgifter anpassas så att självfinansiering uppnås.
Alt.3.
Äga och driva dem i kommunal regi. Avgifter tas ut så man uppnår självfinansiering.
Ekonomi

Av ovanstående är nr 1 och 2 minsta ekonomiska risken för kommunen, Men det privata intresset är
oklart i dagsläget.
För alternativ 3 är det fördelaktigt att hitta en plats där det redan finns ett kommunalt elabonnemang för att hålla nere de fasta avgifterna. Det har visat sig vara svårt och samtidigt finna en
plats som är lämplig. Om man behöver starta ett nytt abonnemang får man årliga höga fasta
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Forts. KS § 3

kostnader som för 63A ligger på 16 800kr/år. Prisbilden för de som laddar sina bilar kommer därför
naturligtvis bli hög för att uppnå självfinansiering. Osäkerhet finns också om hur många som
kommer att ladda bilar under vinterhalvåret.
Beslutsunderlag

Projektledarens tjänsteutlåtande 2018-11-08
Tekniska utskottets protokoll 2018-11-21 § 122
Yrkande

Roland Mattsson föreslår bifall till alternativ 1 med kompletteringen att kommunen vänder sig även
till anda aktörer.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen
antar detta.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att uppföra laddstolpar enligt följande;
Alt 1; Elbolag eller annan privat aktör bygger, äger och ansvarar för driften av laddstolparna på
kommunens mark. Kommunen upprättar nyttjanderättsavtal på 5 år för marken och tar ingen eller
en låg avgift. Aktören tar betalt för laddning av elbilar. Kommunen tar i förekommande fall ut pavgift för parkeringen. Lämpliga platser för laddstolpar läggs upp på kommunens hemsida där
intresserade kan anmäla sig. Det sökta bidraget faller då bort eftersom kommunen inte äger
laddstolparna. Modellen används i Stockholm och mer kan läsas på deras hemsida:
www.stockholm.se/laddgator
Skickas till

Projektledare

Justerares signatur:
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KS § 4

Dnr 2018/000404

Medborgarförslag om cykelväg genom kommunen-Ja tack
Sammanfattning

Enligt inkommande medborgarförslag från David Helge, finns önskemål om att anlägga cykelväg
som binder ihop Hunnebostrand, Bovallstrand, Väjern och Kungshamn.
Bakgrund

Landsvägarna som binder samman våra samhällen inom Sotenäs kommun tillhör Trafikverket och
de är således väghållare samt har väghållaransvaret. Idag finns det ett antal etapper som är anlagda
och det pågår ständigt ett samarbete mellan kommunen och Trafikverket för att projektera samt
bygga ut nya sträckningar. Det finns en prioriteringslista på de gång- och cykelvägar som kan
komma att anläggas i framtiden (KS 2011-01-12 §21).
I nuläget pågår projektering gällande en ny etapp norr om Bovallstrand och in mot centrum.
Beslutsunderlag

Projektledarens tjänsteutlåtande 2018-11-08
Tekniska utskottets protokoll 2018-11-21 § 124
Yrkande

Roland Mattsson (M): föreslår att medborgarförslaget är besvarad med motivationen att
att kommunen redan arbetar med denna frågeställningen i det befintliga arbetet.
Lars-Erik Knutsson (S): föreslår bifall till medborgarförslaget med att intentionerna i förslaget ska
inarbetas inför pågående arbete med cykelvägar.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag mot Lars-Erik Knutssons (S)
förslag och finner att kommunstyrelsen antar Roland Mattssons (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren och anser att frågan är besvarad med motivationen att
kommunen redan arbetar med denna frågeställningen i det befintliga arbetet.

Skickas till

Kommunfullmäktige
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KS § 5

Dnr 2018/000873

Medborgarförslag gällande hundrastgård i Hunnebostrand
Sammanfattning

Margareta Ekdal har inkommit med ett medborgarförslag om önskemål att anlägga en hundrastgård
i Hunnebostrand.
Bakgrund

Enligt förslagsställaren så finns behovet av en hundrastgård för att vissa människor inte vågar
släppa sina hundar på grund utav jaktinstinkt eller olydnad. Förslagsställaren påtalar även i sitt
medborgarförslag att det idag finns det en hundrastgård anlagd mellan Kungshamn och Hovenäset.
Denna hundrastgård är anlagd på privat mark samt drivs i privat regi.
Drift- och projektenheten har inga resurser eller finansiella medel att anlägga och sköta en
hundrastgård på kommunal mark, därför föreslås att ärendet avskrivs.
Beslutsunderlag

Projektledarens tjänsteutlåtande 2018-11-08
Tekniska utskottets protokoll 2018-11-21 § 125
Yrkande

Mikael Sternemar (L): föreslår att frågan är besvarad med motivationen att kommunen inte har
resurser eller ekonomiska medel för att genomföra åtgärden.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att kommunstyrelsen
antar detta.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren och anser frågan besvarad med motivationen att
kommunen inte har resurser eller ekonomiska medel för att genomföra åtgärden.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:
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KS § 6

Dnr 2018/000873

Motion om strategi för mer cykelvänlighet
Sammanfattning

Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att Sotenäs kommun tar fram en cykelstrategi för att öka
cykelvänligheten inom kommunen. Motionären har angett i sin skrivelse en del exempel på olika
former av sådant som går att genomföra för att öka säkerheten.
Bakgrund

Ärendet har tidigare varit uppe för behandling i kommunstyrelsen 2018-05-30 § 96 och blev då
återremitterat för att arbeta fram en strategi för cykelvägar och cykelleder.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag som är kopplat till handlingsplanen för
näringslivsstrategin (KA2016/281). Formalisera ett förslag på hur ett strategiskt dokument kring
kommunens vägnät, plan för asfaltering, gång och cykelbanor samt hamnar skall se ut. Målet är att
den skall färdigställas under 2019.
Frågeställningen som motionären har föreslagit kommer att ingå i detta arbete och prioritering
kommer att göras på de gång- och cykelbanor som finns i det kommunala gaturummet. De vägar
som länkar samman Sotenäs kommuns olika samhällen tillhör Trafikverket och de är ansvariga för
exempelvis utformning, asfaltering och gång- och cykelbanor.
Beslutsunderlag

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-08
Tekniska utskottets protokoll 2018-11-21 § 126
Yrkande

Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på tekniska utskottets förslag att motionen ska avslås mot
Birgitta Albertssons (S) förslag om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen antar att
motionen avslås.

Justerares signatur:
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KS forts § 6

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige tackar motionären för förslaget och avslår motionen, då en infrastrukturplan är
under behandling och med beaktande av ovanstående överväganden.

Protokollsanteckning

Yngve Johansson (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning. Se bilaga.

Skickas till

Kommunfullmäktige
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Bilaga till KS § 6
Protokollsanteckning

Yngve Johansson (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning enligt följande;
Miljöpartiet har i en motion lyft upp behovet av en cykelstrategi, motionen
innehåller flera förslag för att främja cykelvänlighet i Sotenäs. Motionens förslag handlar både om
cykelvägar och leder, men även flera andra åtgärder.
Förslaget till beslut i ks är att avslå motionen, med hänvisning till att en infrastrukturplan är under
behandling via det uppdrag som finns att beakta i näringslivsstrategin – handlingsplan KA2016/281.
Flera förslag som finns i motionen omhändertas inte i svaret, förslag som skulle kunna ingå i en
cykelstrategi. Vi anser att motionen ska bifallas.
För Miljöpartiet de gröna i Sotenäs
Yngve Johansson (MP)
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KS § 7

Dnr 2017/000166

Motion om program för stensättning inom Sotenäs kommun
Sammanfattning

Lars-Erik Knutsson har gett olika förslag i sin motion på vilka typer av ytor i kommunen som borde
kunna stensättas, så som exempelvis vägar, gångvägar, offentliga platser, torg och trottoarer. Han
tycker att man borde skyndsamt genomföra detta då han ser samordningsvinster med
fiberåterställningen.
Lars-Erik Knutsson föreslår i motionen att ett program för stensättning i Sotenäs kommun tas fram.
Ärendet

Att ta fram denna form av program samt utförande av förslag är både tidskrävande och kostsamt, så
kommunen ser det inte möjligt att prioritera detta arbete i nuläget då det saknas både resurser och
finansiella medel. Det finns möjligheter att till vissa delar lägga in dessa synpunkter i det påbörjade
arbetet med en infrastrukturplan för våra gator, vägar och gångvägar.
Beslutsunderlag

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-07
Tekniska utskottets protokoll 2018-11-21 § 128
Yrkande

Lars Erik Knutsson (S) föreslår bifall till motionen med intentionen att motionen beaktas i pågående
arbete med infrastrukturplanen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om att avslå motionen mot Lars-Erik Knutsons (S) förslag att
bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen antar att motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige tackar motionären och avslår motionen med motivationen till resurser,
finansiella läget och med beaktande av ovanstående överväganden.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:
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KS § 8

Dnr 2018/000995

Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen
Sammanfattning

Förslag på justering av befintliga taxa för ansökningsavgifter och tillståndsavgifter gällande
alkoholtillstånd och folköl utifrån ett behov av att utöka resurserna för framför allt yttre tillsyn.
Bakgrund

En översyn och en processkartläggning av nuvarande 50% tjänst har påbörjats.
I jämförelse med omkringliggande kommuner är resurserna lågt tilltagna i förhållande till antal
serveringstillstånd och försäljningsställen.
Beskrivning av ärendet

För kunna erbjuda våra krögare en god servicenivå i form av snabb, effektiv och korrekt
handläggning av ärenden och utöka tillsynsverksamheten krävs det mer resurser.
I jämförelse med omkringliggande kommuners taxor framkommer det att Sotenäs kommun ligger
klart lägre på vissa avgifter. Resursmässigt ligger Sotenäs väldigt lågt i jämförelse med
omkringliggande kommuner. 50% tjänst till 57 st serveringstillstånd, ca 14 st återkommande
tillfälliga tillstånd per år och 12 st ställen som säljer folköl.
Koppling till vision, programförklaring och mål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål gällande goda betingelser för företagande främjas hos
krögarna genom att de får god service och stöd från kommunen. Ökad tillsyn leder till ökad andel
skötsamma företagare och därmed konkurrens på lika villkor. En tätare kontakt mellan handläggare
och krögare främjar dessutom servicenivån och ett gott samarbete.
Konsekvensbeskrivning av ärendet

Taxejusteringen innebär att kommunen kan göra fler inspektioner enligt alkohollagen. Samt höja
servicenivån ut mot krögarna.
Ekonomi

De ökade intäkterna under 2019 skall användas till att finansiera timavlönade inspektörer.
Beslutsunderlag

Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande 2018-10-24
Tillståndsavgifter 2019, rev 2018-12-12
Jämförelse avgifter alkohol 2018
Jämförelse resurser alkoholhandläggning 2018
Resursberäkning alkoholhangläggning Sotenäs
Resursberäkning alkoholhandläggning Kungsbacka
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-12 § 216
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Forts. KS § 8
Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget om avgiftstaxa.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen
antar detta.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att justera nuvarande taxa för ansökningsavgifter och
tillståndsavgifter i enlighet med 8 kap 10§ Alkohollagen.

Jäv

Mikael Sternemar (L) och Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund
av jäv.

Skickas till

Kommunfullmäktige
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KS § 9

Dnr 2019/74

Konsekvensbeskrivning med anledning av vissa ändringar i plan- och
bygglagen
Sammanfattning

Ärendet gäller konsekvensbeskrivning med anledning av vissa ändringar i plan- och bygglagen
(2010:900), förkortad PBL och i plan- och byggförordningen (2011:338), förkortad PBF.
Ändringarna innebär att i de fall handläggningen av ärenden om lov, förhandsbesked eller
anmälningsärenden överskrider lagstadgade tidsfrister med fem veckor, så ska byggnadsnämnden
inte ta ut avgifter. Reduktionen ska avse den del av avgiften som är hänförlig till det beslutet som
ärendet avser, expediering och kungörelse och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens protokoll 2018-10-18 § 130
Byggchefens tjänsteutlåtande 2018-11-27
Byggnadsnämndens protokoll 2018-12-06 § 175
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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KS § 10

Dnr 2017/001548

Medborgarförslag om att förenkla/avskaffa bygglov för installation av
solcellsanläggningar
Sammanfattning

Yngve Andreasson föreslår i ett medborgarförslag att bygglovsplikten för installation av solceller
eller för solfångare i Sotenäs kommun helt avskaffas.
Beskrivning av ärendet

I medborgarförslaget föreslås att bygglovsplikten för installation av solceller eller för solfångare i
Sotenäs kommun helt avskaffas. Som det förstås avses i medborgarförslaget att kommunen i ett
beslut helt ska avskaffa lovplikten för solceller och solfångare.
Solcellspaneler och solfångare som installeras på byggnader kan, trots nyligen införd
bygglovsbefrielse i vissa fall fortfarande kräva bygglov.
Att genomföra förslaget är visserligen olagligt men kommunen kan i sitt planarbete införa
planbestämmelser som minskar lovplikten. Delar av förslaget kan därför ändå gå att genomföra där
det är lämpligt.
Det finns inga möjligheter att genomföra förslaget eftersom lovplikten regleras i plan- och
bygglagen (2010:900).
Kommunen bör överväga att använda sig av möjligheten i 4 kap 15 § PBL att i sitt planarbete
minska lovplikten.
Beslutsunderlag

Byggchefens tjänsteutlåtande 2018-10-21
Byggnadsnämndens protokoll 2018-12-06 § 173
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget men avslår förslaget eftersom den
generella lovplikten regleras i Plan- och bygglagen.
Skickas till

Kommunfullmäktige
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KS § 11

Dnr 2018/000430

Redovisning av uppdrag att utreda rättsläget angående
sjöbodsägarnas ansvar och skyldighet att hålla aktuell arrendemark
säkrad för olycksfall
Sammanfattning

Förvaltningen slutredovisar här uppdrag att utreda rättsläget angående sjöbodägares ansvar och
skyldighet att hålla aktuell arrendemark säkrad för olycksfall.
Med bifall till en motion beslutade kommunfullmäktige den 24 april 2018 att utreda rättsläget
angående sjöbodsägares ansvar och skyldighet att hålla aktuell arrendemark säkrad för olycksfall.
Utredningsuppdraget lämnades till Advokat Måns Ahlqvist som redovisat sitt uppdrag.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2018-06-26
PM om rättsläget från M Ahlqvist
Tekniska utskottets protokoll 2018-09-26 § 95
Yrkande

Lars-Erik Knutsson: (S) föreslår att kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott för att diskutera frågan i sin helhet.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Kommunstyrelsen hänskjuter frågan till kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera frågan
vidare om konsekvenser och ansvarsfördelning i ärendet.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 12

Dnr 2018/000941

Förlängning av samverkansavtal ungdomsmottagning för 2019-2022
Sammanfattning

Sotenäs kommun har ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionen, norra hälso- och
sjukvårdsnämnden gällande ungdomsmottagningsverksamhet (UM), detta löper ut 31 dec 2018. Det
avtal som Kommunstyrelsen tog beslut om 2018-11-07 § 194 har ändrats då utföraren Närhälsan
inte har resurser att utföra allt i avtalet.
Föreslagna förändringar i det nya avtalet innebär bland annat;
• Erbjuda digitala tillgänglighetslösningar och e-tjänster,
• Erbjuda kvällsöppna mottagningar till minst kl. 18,00 minst en kväll per vecka.
• I möjligaste mån, vara öppen minst en dag per vecka för fysiskt besök i varje kommun under
semesterperioden.
Omsorgschefen och utbildningschefen föreslår att ett nytt samverkansavtal med Västra
Götalandsregionen, norra hälso- och sjukvårdsnämnden gällande ungdomsmottagningsverksamhet
tecknas.
Sotenäs kommun delfinansierar verksamheten och bidrar med 184 000 kr per år.
Bakgrund

Sotenäs kommun samverkar med Västra Götalandsregionen, norra hälso- och sjukvårdsnämnden
gällande ungdomsmottagningsverksamhet. Ett samverkansavtal reglerar samverkan och avtalet
löper ut den 31 dec 2018. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har för avsikt att teckna nya avtal
med kommunerna och har under året genomfört flera dialoger kring förutsättningarna. Utföraren
Närhälsan vill nu ändra vissa delar av avtalet då de inte har resurser att utföra tjänsterna enl. de
förra avtalet. Vissa delar av avtalet har också förtydligats och vissa tillägg har gjorts som gynnar
ungdomarna och ger en mer likvärdig vård för alla.
Beslutsunderlag

Samverkansavtal ungdomsmottagningsverksamhet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-12 § 222

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts KS § 12
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att teckna nytt samverkansavtal för ungdomsmottagningsverksamhet att
gälla för 2019-2022.
Skickas till

Kommunchefen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 13

Dnr 2018/001151

Avslut av Tillväxt Norra Bohusläns verksamhet
Sammanfattning

Styrgruppen för Tillväxt norra Bohuslän föreslår 2018-10-15 att Tillväxt norra Bohuslän ska
avvecklas vid årsskiftet 2018/19 i samband med den nya mandatperiodens början.
Befintlig styrgrupp upplöses och ersätts fram till 191231 av en interim-styrgrupp bestående av
tjänstemän från respektive kommun som hanterar kvarvarande projektrapporter och
avvecklingsfrågor.
Eventuella avvecklingskostnader hanteras solidariskt mellan de fyra kommunerna.
Beslutsunderlag

Protokoll Tillväxt norra Bohuslän 2018-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-12 § 226
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka att ”Tillväxt norra Bohuslän” avvecklas vid årsskiftet
2018/19 i samband med den nya mandatperiodens början.
Kommunstyrelsen beslutar att befintlig styrgrupp upplöses och ersätts fram till 191231 av en
interim-styrgrupp bestående av tjänstemän från respektive kommun som hanterar kvarvarande
projektrapporter och avvecklingsfrågor, samt att eventuella avvecklingskostnader hanteras
solidariskt mellan de fyra kommunerna.
Skickas till

Ekonomichefen
Lysekils kommun
Strömstads kommun
Tanums kommun
Tillväxt Norra Bohuslän (Carl Dahlberg, processledare)

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 14

Dnr 2018/000002

Åtgärdsplan omsorgsnämndens underskott
Sammanfattning

Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden
vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram.
Omsorgsnämnden har under året visat på stora underskott, senaste prognosen från oktober 2018
uppgick underskottet till -8,6 mnkr. Nämnden har äskat att ta del av Kommunstyrelsens ofördelade
medel med 2,3 mnkr. Detta beviljades av kommunstyrelsen 2018-11-28 §230.
Kommunstyrelsen uppmanade, på sitt möte 2018-11-07 § 199, omsorgsnämnden att inkomma med
åtgärdsplan, enligt de ekonomiska styrprinciperna, för att komma tillrätta med nämndens
underskott.
Nämnden har nu inkommit med åtgärdsplan. Nämnden räknar med att nå budgetbalans inom
samtliga verksamheter förutom inom Individ- och familjeomsorgen. Här bedömer nämnden, trots
tilläggsanslag på 2,3 mnkr, en omöjlighet att nå balans.

Åtgärder

Nedanstående åtgärder genomförs för att nå balans inom äldreomsorg;
• Nattbemanningen ses över.
• Hemtjänsten har fått i uppdrag att se över schema utifrån beviljade timmar. Grupperna
kommer att flytta ihop för ökad effektivitet.
• Särskilda boende har fått i uppdrag att se över schema utifrån det täthetsschema man har per
plats.
• IFO arbetar med hemmaplanslösningar.
• Anhörigsamordnaren kommer inte att ersättas.
• Funktionen Syn-och hörselinstruktör avvecklas.
Beslutsunderlag

Omsorgschefens tjänsteutlåtande 2018-11-05
Budgetförslag 2019
Beslutsprotokoll ON 2018-11-22 § 137
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-12-07
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-12 § 227

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KS § 14
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar Omsorgsnämndens åtgärdsplan och uppmanar Omsorgsnämnden att
fortsätta arbetet med att vidta åtgärder för att nå av Kommunfullmäktige tilldelad ram.
Skickas till

Omsorgsnämnden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 15

Dnr 2016/000425

Behörighet att underteckna handlingar
Sammanfattning

Personalbyte på olika tjänster innebär att nuvarande behörigheter att underteckna handlingar bör
justeras.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-12-04
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-12 § 228
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att revidera behörighet att underteckna handlingar enligt följande:
1.Mats Abrahamsson, Olof Börjesson, Birgitta Albertsson med endera Maria Vikingsson, Ulrika
Gellerstedt, Anna-Lena Höglund, Eveline Savik, Peter Bergman och Erika Hassellöv - minst två i
förening - bemyndigas att å kommunens vägnar underteckna kontrakt, låne- och
borgensförbindelser, fullmakter, och liknande handlingar.
2. Ulrika Gellerstedt, Susanne Grundhall, Petra Hassellöv, Ann-Catrine Holst, Helena Amandusson,
Eva Bergqvist, Marina Bragd Karlsson och Helena Jonsson bemyndigas, två i förening, att på
kommunens vägnar utfärda betalningshandlingar för bank- och plusgiro samt utkvittera medel hos
bank.
3. Gunnar Erlandsson, Mariann Lundin, Maria Edlund, Erika Krylberg, Katarina Wallander,
Björn Bengtsson, Charlotte Westerhult, Dan Engberg, Anna Hermansson, Camilla Hansson,
Victoria Johansson, Mette Kronhoff, Therese Ernstsson, Karin Skoog, Susanne Anteskog,
Karin Sörqvist, Ann Forssén, Marie Jonsson bemyndigas - minst två i förening - att på kommunens
vägnar utfärda betalningsorder avseende försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.

4. I övrigt gäller att handläggande tjänsteperson äger rätt att underteckna övriga handlingar i
enlighet med delegation (skrivelser, brev, deklarationer etc.).
Skickas till

Kansliavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 16

Dnr 2018/000499

Information om projekt Stenens Hus Udden
Sammanfattning

Information lämnas om projekt Stenens Hus på Udden i Hunnebostrand.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 17

Dnr 2019/000007

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §§ 215-230/2018
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll §§ 117-135/2018
Personalärenden

Kommunstyrelsen, förteckning över anställningar 2018, månad 11,12
Utbildningsnämnden, förteckning över anställningar 2018, månad 11,12
Omsorgsnämnden, förteckning över anställningar 2018, månad 11, 12
Samhällsbyggnadsförvaltningen, förteckning över anställningar 2018, månad 11, 12
Delegationsbeslut

Lista på delegationsbeslut daterad 2019-01-09
Övriga protokoll

Sotenäs RehabCenter AB protokoll 2018-09-11
Hälsorådets protokoll 2018-11-27
Sotenäsbostäder AB protokoll 2018-11-29
Samordningsförbundet Väst protokoll 2018-11-30
RAMBO AB Stämmoprotokoll 2018-09-21
RAMBO AB protokoll 2018-10-19
Centrala Samverkansgruppen protokoll 2018-01-31
Centrala Samverkansgruppen protokoll 2018-03-07
Centrala Samverkansgruppen protokoll 2018-09-26
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegationsbeslut.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 18

Dnr 2019/0000

Detaljplan för Hovenäs 1:61, Hovenäset
Sammanfattning

Det föreslås att detaljplanen för fastigheten Hovenäs 1:61 ska ändras från hamnändamål till
bostadsändamål och att byggrätten utökas inom fastigheten.
Beskrivning av ärendet

Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2018-09-13, har varit utställda för granskning
under tiden 27 september - 11 oktober 2018.
Under granskningen har 15 yttranden inkommit från 8 remissinstanser, 5 sakägare och 2 övriga.
3 sakägare och 2 övriga intressenter motsätter sig planförslaget med hänsyn till påverkan på
bebyggelsemiljön utifrån kulturhistoriska värden samt utifrån påverkan på utsikt.
Med anledning av inkomna synpunkter behöver följande ändring göras:
Plankartan och illustrationskartan förtydligas med befintliga +höjder.
Den aktuella fastigheten ligger i södra Hovenäset inom ett område som enligt gällande detaljplan
från 1949 får användas för fiskeri-, handels, -hantverks- och hamnändamål. Huset ligger också till
största delen på punktprickad mark (mark som inte får bebyggas). Planområdet är en del av en
bebyggelsemiljö med höga kulturhistoriska värden. Detaljplanens syfte är att ändra gällande
detaljplan så att befintlig byggnad får användas för bostadsändamål, att byggrätten utökas något
samt att kulturvärdena säkerställs.
Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2018-11-06
Utlåtande efter granskning daterad 2018-11-06
Planbeskrivning daterad 2018-09-13 justerad 2018-11-12
Plankarta daterad justerad 2018-09-13 justerad 2018-11-12
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beredningsprotokoll 2018-11-22 § 141
Byggnadsnämndens protokoll 2018-12-06 § 165
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Hovenäs 1:61.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 19

Dnr 2019/000076

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till arbetsutskottet under tiden 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)
Till ordförande väljs Mats Abrahamsson (M)
Till 1:e vice ordförande väljs Olof Börjesson (C)
Till 2:e vice ordförande väljs Birgitta Albertsson (S)

Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 20

Dnr 2019/000078

Val av förhandlingsdelegater i arbetsutskottet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott till
förhandlingsdelegater under tiden 2019-2022;
Ordinarie
Olof Börjesson (C)

Ersättare
Birgitta Albertsson (S)

Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 21

Dnr 2019/000077

Val av kommunstyrelsens tekniska utskott
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till tekniska utskottet under tiden 2019-2022;
Ordinarie
Pär Eriksson (C)
Lars Kinnmalm (M)
Susanne Aronsson de Kinnaird (M)
Jan-Olof Larsson (S)
Bengt Sörensson (S)
Till ordförande väljs Pär Eriksson (C)
Till vice ordförande Jan-Olof Larsson (S)

Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 22

Dnr 2019/000079

Val till Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor
Enligt reglementet ska 4 ordinarie ledamöter utses från KS, ON, MimB och BN, vidare ska 4
ersättare utses av KS, ON, BN och UN.
Kommunstyrelsen ska utse 1 ordinarie och 1 ersättare.
Ordförande och vice ordförande utses av Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor under
tiden 2019-2022;
Ordinarie
Pär Eriksson (C)

Ersättare
Bengt Sörensson (S)

Till ordförande väljs Pär Eriksson (C)
Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 23

Dnr 2019/000080

Val till Kommunala pensionärsrådet
Enligt reglementet ska 4 ordinarie ledamöter utses från KS, ON, UN och BN, vidare ska 4 ersättare
utses av KS, ON, BN och MimB.
Kommunstyrelsen ska utse 1 ordinarie och 1 ersättare.
Ordförande och vice ordförande utses av omsorgsnämnden, andre vice ordförande utses av
pensionärsorganisationerna.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till Kommunala pensionärsrådet under tiden
2019-2022;
Ordinarie
Jeanette Loy (M)

Ersättare
Lars-Erik Knutson (S)

Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 24

Dnr 2019/000081

Val till Råd för hållbarhet och hälsa
Enligt reglementet ska nämnderna KS, ON, UN, MimB och BN nominera representanter till Råd för
hållbarhet och hälsa.
Kommunstyrelsen ska utse representanter från samtliga kommunala nämnder 5 ordinarie ledamöter
och 5 ersättare, efter att nämnderna har nominerat representanter.
Vid dagens sammanträde utses representant från Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ledamot till Råd för hållbarhet och hälsa under tiden 2019-2022;
Ordinarie
Jeanette Loy (M)

Ersättare
Birgitta Albertsson (S)

Till ordförande väljs Eva Abrahamsson (M)

Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 25

Dnr 2019/000084

Val till Rådet för konst i offentlig miljö
2+0
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till Rådet för konst i offentlig miljö under tiden 20192022;
Ordinarie
Ragnhild Selstam (M)

Ersättare
Gunnel Berlin (S)

Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 26

Dnr 2019/000026

Val av politisk representant till KIMO
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska utse en politisk representant att representera Sotenäs kommun i KIMOs
arbete under kommande mandatperiod. Enligt KIMO Sveriges stadgar ska varje kommun efter val
till kommunfullmäktige utse en politiker att vara kommunens politiska representant.
KIMO, Kommunernas Internationella Miljöorganisation, är en organisation där kommuner runt
Nordostatlanten samverkar för en renare havsmiljö. KIMO Sverige är det svenska nätverket inom
KIMO International. KIMO är främst en lobbyorganisation som för in kommunernas perspektiv på
internationell nivå.
Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-01-09
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Mats Abrahamsson (M) att vara politisk representant i KIMO under
mandatperioden 2019-2022.
Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 27

Dnr 2019/000006

Anmälningsärenden - Meddelanden
1. Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2018-12-05 § 70 ang. Facklig samverkan,
justerade tider.
2. Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2018-12-05 § 69 ang. Budgetuppföljning
januari-oktober.
3. Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2018-12-05 § 68 ang. Behovsutredning.
4. Byggnadsnämndens protokoll 2018-12-06 § 172 ang. Ekonomi - budgetuppföljning jan-okt.
5. Byggnadsnämndens protokoll 2018-12-06 § 169 ang. Ändring av detaljplan för Gravarne
3:41, 3:1 del av Guleskär.
6. Byggnadsnämndens protokoll 2018-12-06 § 162 ang. Justerade tider för facklig samverkan.
7. Munkedals kommun, Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-29 § 105 ang , Revidering av
reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän.
8. Munkedals kommun, Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-29 § 101 ang ,
Samverkansavtal lön.
9. Munkedals kommun, Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-29 § 100 ang ,
Samverkansavtal IT.
10. Utbildningsnämndens protokoll 2018-11-29 § 90 ang. Redovisning av nämndens
internkontroll 2018.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida 34(34)

