Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2017-12-07 §§ 139-158

Plats och tid

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 7 december 2017 kl. 17.30-20.30
Sammanträdet ajourneras kl 18.05-18.25, 20.15-20.20.

Beslutande

Se bifogad närvarolista sidan 2.

Närvarande
ersättare

Se bifogad närvarolista sidan 2.

Övriga deltagare

Maria Vikingsson, kommunchef
Anna-Lena Höglund, sekreterare

Justering

Kommunhuset, kommunkansliet den 8 december 2017 kl. 10.00

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Peter Hemlin (M)
Justerare

Stig-Arne Helmersson (C)
Anslagsbevis

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-07 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2017-12-08 - 2017-12-30.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Anna-Lena Höglund

Vivianne Gustafsson (S)
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Beslutande
Namn

Parti

Namn

Parti

Mats Abrahamsson
Jeanette Loy
Ronald Hagbert
Ulla Christensson Ljunglide
Peter Hemlin, ordförande
Ragnhild Selstam
Nils Olof Bengtsson
Eva Abrahamsson
Roland Mattsson
Daniel Nordström § 139-140,
142-155
Kajsa Åkesson
Olof Börjesson
Stig-Arne Helmersson
Mikael Sternemar
Anne Johansson
Kenny Thärnström
Robert Yngve

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Britt Wall §§ 139-156,158
Lars-Erik Knutsson §§ 139-156,158
Annica Erlandsson §§ 139-155
Jan Ulvemark, §§ 139-156,158
Birgitta Albertsson, §§ 139-156,158
Hilbert Eliasson §§ 139-154
Vivianne Gustafsson, §§ 139-156,158
Stellan Welin, §§ 139-156,158
Birgitta Granström, §§ 139-156,158
Elving Claesson, §§ 139-156,158
Ewa Ryberg, §§ 139-156,158
Tina Ehn

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
MP

M
C
C
L
L
L
KD

Närvarande ersättare

Adam Finn
Rosita Holmström
Gunnar Selstam

M
M
C

Bengt Sörensson
Luis Morales
Lena Linke
Yngve Johansson

Justerares signatur:

S
V
MP
MP

Rätt utdraget intygar:
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Parentation

Kommunfullmäktiges ordförande höll en kort minnesstund för bortgångna Sven Olof Oresten och
Morgan Nilsson.
Under ceremonin tändes två ljus samt det lystes frid över de bortgångna genom en tyst minut.
KF § 139

Utdelning av Kulturpris och Idrotts- och fritidspris
Utbildningsnämndens ordförande Mikael Sternemar (L) delar ut följande pris;
Kulturpris utdelas till My Bäckström, ordförande i Sotenäs Slöjd och Konsthantverksförening, med
följande motivering;
Med sina vävda motiv gör My unika tolkningar av varierande teman.
Verkens uttryck och detaljrikedom gör dom till attraktiva dekorationer som fascinerar betraktaren.
My har även med sitt engagemang i Sotenäs Konstförening stärkt konstintresset i kommunen.
Idrotts- och fritidspris utdelas till Dennis Ljungquist, föreningen Historisk fäktning med följande
motivering;
Dennis har genom ett gediget intresse, kunskap och vilja lyckats nå framgångar inom sporten
HEMA (Historical European Martial Arts). Dennis är bland dom bästa i Sverige och
internationellt.
Dennis är drivande i Kungshamns Historiska fäktskola, och har genom sitt engagemang gett
ungdomar möjligheter till aktiviteter.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen och tackar Kulturskolans blåsorkester ”Västpusten”
för underhållningen i samband med prisutdelningen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 140

KA 2016/331

Delårsbokslut januari-september 2017 för Sotenäs kommun
Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per siste september samt en helårsprognos för
2017. Periodens resultat uppgår till 3,3 mnkr jämfört med 18,8 mnkr för samma period föregående
år. I resultatet ingår överskott från exploateringsverksamhet och vinster från försäljning av anläggningstillgångar med 5,2 mnkr (f. år 11,5 mnkr).
Totalt för kommunen pekar prognosen i den skattefinansierade verksamheten på ett årsresultat på
5,7 mnkr vilket är 3,0 mnkr bättre än budget.
I prognosen har medräknats 6,3 mnkr i intäkter från exploateringsverksamhet och övrig
fastighetsförsäljning.
Den egentliga nämndverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med 4,9 mnkr. Största
avvikelsen är hänförligt till omsorgsnämnden, främst inom äldreomsorg och individ- och
familjeomsorg.
Nettokostnaderna har ökat 7,4 procent jämfört med föregående år. Nettokostnadernas andel av
skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår för perioden till 99,8 procent, jämfört med 94,8
procent föregående år. Skatteintäkter, utjämning, statsbidrag och fastighetsavgift ökat med 2
procent.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-09-29
Delårsbokslut januari-september 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-11-01 § 196
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 224
Yrkande

Kenny Thärnström (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Kenny Thärnströms (M) förslag finner att Kommunfullmäktige
beslutar anta detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut januari-september 2017.
Skickas till

Nämnderna
Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 141

KA 2017/314

Investeringsbudget 2018 flerårsplan 2019-2020
Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslog för kommunfullmäktige en investeringsvolym på 39,0 mnkr avseende
budget 2018. Budgetberedningen har därefter behandlat förslag till investeringsbudget.
Beskrivning av ärendet

Utifrån principen att varje generation själv ska bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens
finansiella ställning är det finansiella målet för investeringar följande:
- Investeringsvolymen ska i den skattefinansierade verksamheten högst uppgå till
avskrivningsutrymmet inklusive årets resultat
Avskrivningarna för 2018 beräknas till 28,5 Mkr i den skattefinansierade verksamheten. Årets
budgeterade resultat för 2018 uppgår till 5,5 Mkr
Enligt ekonomistyrningsprinciperna ska investeringsanslaget fastställas av kommunfullmäktige för
varje enskilt investeringsprojekt. Kommunfullmäktige beslutar i november 2017 om budgetramar
för 2018. Investeringsanslaget i den skattefinansierade verksamheten föreslås uppgå till 39,0 mnkr.
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till fördelning av anslagen per projekt. I handlingarna
följer en sammanställning per investeringsprojekt samt en kompletterande handling avseende
beskrivning av samtliga investeringsprojekt.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänstelåtande 2017-10-30
Investeringsbudget 2018 med plan 2019-2020
Beskrivning av Investeringsanslag, daterad 2017-11-14
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-11-01 § 189
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 218
Yrkande

Mats Abrahamsson (M), Britt Wall (S) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Tina Ehn (MP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag samt som ändringsförslag att nytt konto
Ställplatser 250 tkr år 2018 och 320 tkr år 2019 istället satsas på cykelvägar.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag finner att
Kommunfullmäktige beslutar anta detta.
Ordföranden ställer proposition på Tina Ehn (MP) ändringsförslag finner att Kommunfullmäktige
beslutar avslå detta.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KF § 141
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar investeringsbudget 2018 med plan 2019-2020 enligt förslag.
Protokollsanteckning

Daniel Nordström (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Reservation

Tina Ehn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
Skickas till

Kommunchef
Ekonomiavdelning
Nämnderna
Kommunledningsgruppen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 142

KA 2017/1538

Ianspråktagande av eget kapital Utbildningsnämnden, avseende
upphandling skolskjutsar
Sammanfattning

Utbildningsnämnden har inkommit (2017-09-28 § 73) med begäran hos kommunfullmäktige att få
ta i anspråk eget kapital för upphandling av skolskjutstrafik med 0,376 mnkr.
Beskrivning av ärendet

Utbildningsnämnden har inkommit (2017-09-28 § 73) med begäran hos kommunfullmäktige att få
ta i anspråk eget kapital för upphandling av skolskjutstrafik med 0,376 mnkr.
Utbildningsnämnden visar för perioden jan-sept på ett underskott motsvarande -1,330 mnkr. Delar
av underskottet avser kostnader i samband med upphandling av skolskjutsar i egen regi. Kostnaden
för 2017 bedöms uppgå till 0,376 mnkr.
Kommunfullmäktige fastställer nämndens resultaträkning och egna kapital (balanserat resultat) i
samband med att årsredovisningen behandlas. I bokslut 2016 beslutade kommunfullmäktige att till
utbildningsnämndens egna kapital överförs ett underskott på -287 tkr. Utbildningsnämndens
samlade egna kapital uppgår därefter till 4 348 tkr.
Av styrprinciperna framgår att om en nämnd redan i sitt budgetförslag planerar ta i anspråk medel
av väsentlig storlek ur det balanserade egna kapitalet (balanserade resultatet) skall nämnden
redovisa och kommentera detta i budgetförslaget.
Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens protokoll 2017-09-28 § 73
Protokoll Utbildningsnämnden 2016-10-20 § 80
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-10-26
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-11-01 § 188
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 215
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar Utbildningsnämndens begäran om att ta i anspråk 0,376 mnkr av
nämndens egna kapital.
Kommunfullmäktige hänför frågan till bokslut 2017 när kommunfullmäktige fastställer nämndens
resultaträkning samt eget kapital.
Skickas till

Utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 143

KA 2017/1140

Budget och investeringsbudget 2018 för Sotenäs Vatten AB
Sammanfattning

Sotenäs Vatten AB har inkommit med budget 2018 samt plan 2019-2020.
Investeringsbudgeten föreslås uppgå till 25,7 mnkr för 2018, 18,0 mnkr 2019 samt 18,0 mnkr för
2020. Nettoinvesteringar över 9 mnkr påverkar brukningstaxan. Styrelsens föreslår en ökning av
brukningstaxan med 3 procent för 2018 och 2 procent av de respektive följande åren.
Anläggningsavgiften föreslås ökas med 2 procent för 2018.
VA-verksamheten 2016 uppvisade ett överuttag på 2 064 tkr. Prognosen för året pekar på ett
underuttag motsvarande -1.0 mnkr. VA-verksamhetens överuttag bör användas för att balansera de
befarade ökade kostnaderna för 2018. Ökning av brukningstaxan föreslås därför till 1 procent.
Beskrivning av ärendet

Inkommen handling innehåller budgetförslag för Sotenäs Vatten AB. Styrelsen behandlade och
antog budgeten 2017-10-24.
Investeringsbudgeten föreslås uppgå till 25,7 mnkr för 2018, 18,0 mnkr 2019 samt 18,0 mnkr för
2020. Investeringarna har delats upp i följande områden för 2018.
Reinvesteringar samt utbyggnad av nät
Omvandlingsområden
Exploateringsområden
Bruttoinvesteringar

18,0 mnkr
16,7 mnkr
34,7 mnkr

Avgår beräknade anläggningsavgifter
Nettoinvesteringar

-9,0 mnkr
25,7 mnkr

I förslaget ingår också att höja anläggningsavgiften med 2 procent.
Årets frigjorda egna kapital på 9 mnkr föreslås att användas för nyinvesteringar. Då
investeringsbudgeten netto överstiger årets frigjorda egna kapital på innebär det att behov av
nyupplåning. Behovet av nyupplåning 2018 beräknas till ca 13,0 mnkr.
Med lagda förslag till investeringar föreslås att brukningstaxan ökas för att täcka den del vilken
överstiger dagens avskrivningsnivå samt ökning av övriga kostnader. I förslaget innebär det en
ökning av brukningstaxan med 3 procent för 2018, 2 procent 2019 och 2 procent 2020. En
uppräkning av brukningstaxan med 3 procent innebär intäktsökning motsvarande 1,5 mnkr.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KF § 143

VA-verksamheten 2016 uppvisade ett överuttag på 2 064 tkr. Prognosen för året pekar på ett
underuttag motsvarande -1.0 mnkr. VA-verksamhetens överuttag bör användas för att balansera de
befarade ökade kostnaderna för 2018. Ökning av brukningstaxan föreslås därför till 1 procent.
Styrelsen har också behandlat taxeföreskrifter. Nya föreskrifter bygger på uppräkning av
budgetförslaget. Föreskrifterna kompletteras med punkt 5.8. "Tillkommer bortledande av Df till den
allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, skall avgift erläggas enligt 5.1 e"
Taxeföreskrifterna kompletteras till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänstelåtande 2017-10-19
Sotenäs Vatten AB Protokoll 2017-10-24
SVAB budget 2018, förslag 2019-2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-11-01 § 190
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 219
Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag finner att Kommunfullmäktige
beslutar anta detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för 2018 med plan 2019 – 2020.
Kommunfullmäktige godkänner ökning av brukningstaxan med 2 procent för 2018.
Kommunfullmäktige godkänner ökning av anläggningsavgift 2 procent för 2018.
Kommunfullmäktige godkänner taxeföreskrifterna, inklusive komplettering med punkt 5.8
Skickas till

Sotenäs Vatten AB
Kommunchef
Ekonomiavdelning
Samhällsbyggnadschef

Justerares signatur:
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KF § 144

KA 2017/1323

Samordning och styrning av gemensamma nämnder (Miljönämnden,
lönenämnd och IT-nämnd)
Sammanfattning

Ekonomicheferna fick i uppdrag av kommuncheferna (september 2015) att förbättra samordningen
av de gemensamma nämnderna för Lysekil, Munkedal och Sotenäs avseende budgetprocess,
budgetuppföljning (delårs-/årsbokslut), internkontroll och styrning.
Det framarbetade förslaget beskriver de olika processerna och ger också förslag på vilka olika
grupperingar som behövs i styrning och ledning utöver de politiska nämnderna.
Förslaget har förankrats vid ägarsamråd 2016-12-09.
Förvaltningen kan konstatera att behovet av en strukturerad och dokumenterad process för styrning
och ledning av de gemensamma nämnderna har saknats och det har lett till oklarheter avseende
förväntningar och leverans för de gemensamma nämnderna.
Förvaltningen menar att detta är ett steg i rätt riktning för att få till en gemensam process och
samsyn kring hur de gemensamma nämnderna ska samordnas och ledas. För de gemensamma
nämnder ges också mer tydliga förutsättningar om vad som gäller.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-10-23
Samordning och styrning av gemensamma nämnder
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-11-01 § 187
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 216
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det framarbetande förslaget till ledning och styrning av
gemensamma nämnder samt att bifoga detsamma till nämndernas reglemente.
Skickas till

Lysekils kommun
Munkedals kommun
Kommunchef
Ekonomichef
Lönenämnden
IT-nämnden
Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Justerares signatur:
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KF § 145

KA 2017/21

Komplettering av renhållningstaxa för Sotenäs kommun
Sammanfattning

Rambo AB har inkommit med en begäran om att renhållningstaxan för Sotenäs kommun höjs och
kompletteras till vissa delar. Kommunfullmäktige gav 2017-02-16 § 6 Rambo rätt att årligen justera
taxan med ”avfallsindex”.
Beskrivning av ärendet

Miljöbalkens 27 kapitel 4–6 §§ stadgar att avgift får tas ut för den avfallshantering som utförs
genom kommunens försorg. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att
miljöanpassad avfallshantering främjas.
Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella och Sotenäs kommuns miljömål inom
avfalls- och arbetsmiljöområdet. Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala
renhållningsansvaret.
Kommunledningskontoret vill understryka vikten av samordning med miljöenheten så att
felaktigheter vad gäller tex slangdragning åtgärdas i samband med att inventering sker av befintliga
avlopp i Sotenäs kommun. Idag har betalar 160 abonnenter för extra slangdragning. Antalet som
tillkommer om gränsens sänks till 10 meter är i dagsläget oklart.
Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2017-10-10
RAMBO skrivelse
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2017-11-09 § 135
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 231

Justerares signatur:
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Forts. KF § 145
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar ge Rambo AB möjlighet att höja nuvarande renhållningstaxa med
2,5 % för år 2018.
Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att ta ut självkostnadspris gentemot kund för
behandling av det slam som lämnas på reningsverk.
Kommunfullmäktige beslutar att Rambo AB ges rätt att ta ut 50 kr för extra slang per påbörjat
10-tal meter utöver 20 m vid tömning av enskilda avloppsanläggningar.
Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut avgift enligt
självkostnad för de arbeten som kräver extra personal eller utrustning, utöver kostnaden för
ordinarie tömning av enskilda avloppsanläggningar.
Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut 925 kr för akuttömning
utöver ordinarie hämtningsavgift under ordinarie arbetstid.

Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut 2 775 kr för
akuttömning utöver ordinarie hämtningsavgift under jourtid och helgdag.
Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att ta ut 200 kr per handlagt ärende.
Kommunfullmäktiges beslut om komplettering av gällande renhållningstaxa gäller från och med
2018-01-01.
Skickas till

RAMBO AB
Utredare

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
13(31)

Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2017-12-07 §§ 139-158

KF § 146

KA 2017/1624

Revidering av Hälsorådets reglemente
Hälsorådets reglemente föreslår ändras i punkt 15 så att Kommunstyrelsen väljer ordförande.
Beslutsunderlag

Hälsorådets reglemente, förslag 2017-11-20
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 232
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Hälsorådets reglemente enligt förslag 2017-11-20.
Skickas till

Hälsorådet
Kansliavdelningen

Justerares signatur:
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KF § 147

KA 2017/1301

Motion – frukt till skolan varje dag
Sammanfattning

Annica Erlandsson (S) och Vivianne Gustafsson (S) föreslår i en motion att man ska utreda
kostnaden för att ge kommunens elever en frukt varje skoldag och därmed skapa en kostnadsfri
skola.
Beslutsunderlag

Motion gällande frukt med till skolan/förskoleklass varje dag
Förvaltningschef tjänsteutlåtande 2017-10-01
Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-12 § 89
Utbildningsnämndens protokoll 2017-10-26 § 85
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 204
Yrkande

Vivianne Gustafsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Vivianne Gustafsson (S) förslag finner att Kommunfullmäktige
beslutar anta detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Skickas till

Motionären
Utbildningsförvaltningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 148

KA 2014/154

Motion - Obligatorisk resa till Auschwitz
Sammanfattning

Elving Claesson (S) har lämnat en motion med förslag att samtliga avgångsklasser i grundskolan
ges möjlighet att via en obligatorisk resa till Auschwitz få en ökad förståelse för konsekvenserna av
främlingsfientlighet och rasism, samt att ekonomiska medel avsätts för detta ändamål.
Ärendet återremitterades till Utbildningsnämnden från Kommunfullmäktige 2016-11-10 i syfte att
ta fram en ekonomisk kalkyl och undersöka om förslaget är lagligt. En jurist har kontaktats och
uttalat sig i frågan. Resan kan inte vara obligatorisk, utan måste vara frivillig. Alla elever har inte
möjlighet att åka. Det krävs resurser för att möta elevernas reaktioner efter studiebesöket. I övrigt
finns det inga lagliga hinder för en sådan resa.
Ekonomin är svår att bedöma men ett pris att utgå ifrån är 3500 sek/person.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-10 § 119
Utlåtande från jurist 2017-02-17
Förvaltningschef tjänsteutlåtande 2017-04-20
Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-27 § 44
Utdrag protokoll Utbildningsnämnden 2017-05-11 § 66
Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 57
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 205
Yrkande

Annica Erlandsson (S), Elving Claesson (S), Britt Wall (S) och Ewa Ryberg (V) föreslår att
motionen ska bifallas.
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska avslås.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Mikael Sternemar (L) förslag mot
Annica Erlandssons (S) med fleras förslag att motionen ska bifallas och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Votering

Omröstning begärs.
Omröstningen utfaller med 17 JA-röster mot 12 NEJ-röster och därmed har kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens och Mikael Sternemar (L) förslag. Se omröstningsbilaga.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation

Britt Wall (S), Lars-Erik Knutsson (S), Annica Erlandsson (S), Jan Ulvemark (S), Birgitta
Albertsson (S), Hilbert Eliasson (S, Vivianne Gustafsson (S), Stellans Welin (S), Birgitta Granström
(S), Elving Claesson (S), Ewa Ryberg (V) och Tina Ehn (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
Skickas till

Motionären

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Omröstningsbilaga

Namn, ledamöter

Parti

Ja

1 Mats Abrahamsson
2 Jeanette Loy
3 Ronald Hagbert
4 Ulla Christensson Ljunglide
5 Ragnhild Selstam
6 Nils Olof Bengtsson
7 Kristina Frigert
8 Roland Mattsson
9 Daniel Nordström
10 Kajsa Åkesson
11 Olof Börjesson
12 Stig-Arne Helmersson
13 Mikael Sternemar
14 Anne Johansson
15 Kenny Thärnström
16 Robert Yngve
17 Britt Wall
18 Lars-Erik Knutsson
19 Annica Erlandsson
20 Jan Ulvemark
21 Birgitta Albertsson
22 Hilbert Eliasson
23 Vivianne Gustafsson
24 Stellan Welin
25 Birgitta Granström
26 Elving Claesson
27 Ewa Ryberg
28 Tina Ehn
29 Peter Hemlin

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
FP
FP
FP
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
MP
M

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

Summa (29)

Nej

Avstår

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

12

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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" Motion angående Obligatorisk resa till Auschwitz"
Vi anser att det är viktigt att våra elever ges möjlighet att besöka koncentrationsläger såsom tex
Auschwitz. På plats kan eleverna få kunskaper, upplevelse och intryck om den systematiska
förföljelsen och utrotningen av judar och andra oönskade under andra världskriget.
De elever som inte kan delta på en sådan resa kan på hemmaplan fokusera och arbeta med
koncentrationslägernas roll och konsekvenser under tex en temavecka.
Samtliga elever kan sedan på hemmaplan delge varandra sina kunskaper och upplevelser utifrån
lämpliga pedagogiska former.
Det framgår att skälen till avslag på motionen är att det inte fins ekonomiska medel.
Socialdemokraterna anser att kostnaderna täcks in i budgetramarna för utbildningsnämnden. I
jämförelse med andra kommuner ligger Sotenäs ca 15 miljoner högre i kostnader när det gäller
skolverksamheten.
Britt Wall (S), Lars-Erik Knutsson (S), Annica Erlandsson (S), Jan Ulvemark (S), Birgitta
Albertsson (S), Hilbert Eliasson (S), Vivianne Gustafsson (S), Stellans Welin (S), Birgitta
Granström (S), Elving Claesson (S), Ewa Ryberg (V) och Tina Ehn (MP).

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 149

KA 2017/834

Motion – utredning av framtidens bibliotek i Sotenäs
Sammanfattning

Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att Sotenäs kommun påbörjar en utredning, som kan vara
grunden till en plan för framtidens bibliotek i Sotenäs. Sotenäs kommun har en gällande
biblioteksplan 2015–2018 som under nästa år skall omarbetas så denna motions intentioner kommer
bra i tiden. En motion om att införa en "Boken kommer verksamhet" bör ingå i samma utredning.
Beslutsunderlag

Motion om utredning av framtidens bibliotek i Sotenäs 2017-05-31
Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande 2017-10-01
Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-12 §90
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 206
Yrkande

Tina Ehn (MP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Tina Ehns (MP) förslag finner att Kommunfullmäktige beslutar
anta detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Skickas till

Motionären
Kultur- och fritidschefen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2017/1564

Styrelsen i Sotenäs RehabCenter AB efter förvärv av samtliga aktier
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att förvärva samtliga aktier i Sotenäs RehabCenter AB vilket
leder till att styrelsen för bolaget behöver ses över.
Beskrivning av ärendet

I det hittills samägda bolaget har styrelsen varit bemannad med tre ordinarie och tre suppleanter från
kommunen och övriga styrelsemedlemmar varit bemannade från Procordia Food:s personalstiftelse och
Orkla Foods Sverige AB.
Kommunfullmäktige har fattat beslut 2017-09-21 och 2017-11-09 att förvärva samtliga aktier i Sotenäs
RehabCenter AB. Detta innebär att Sotenäs kommun får det fulla ansvaret för bolaget och därmed
snarast efter tillträdet av samtliga aktier skall välja en ny styrelse som motsvarar det fulla ägandet av
bolaget.
Styrelsen föreslås efter tillträdet av samtliga aktier bestå av 5 ordinarie ledamöter och fem suppleanter.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-07 § 237
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att styrelsen efter tillträdet av samtliga aktier skall bestå av fem ordinarie
ledamöter och fem suppleanter.

Skickas till

Sotenäs RehabCenter AB

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 151

KA 2017/1564

Val till Sotenäs Rehabcenter AB styrelse
Kommunfullmäktige har fattat beslut 2017-09-21 och 2017-11-09 om att förvärva samtliga aktier i
Sotenäs RehabCenter AB. Förslaget är att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och fem
suppleanter när samtliga aktier har tillträtts och Sotenäs RehabCenter AB är ett helägt bolag.
Valberedningen föreslår att man utöver tidigare invalda ledamöter och suppleanter ska dessutom
följande ledamöter och suppleanter väljas till styrelsen i Sotenäs RehabCenter AB för resterande del
av mandatperioden dvs till årsstämman efter 2018 års utgång:
Helene Stranne (M)
vakant (S)
Nils Olof Bengtson (M)
vakant (S)

ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2017-12-07 § 1
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar, att efter tillträdet av samtliga aktier i Sotenäs RehabCenter AB, skall
för tiden till årsstämman efter 2018 års utgång, till styrelsen utses följande ledamöter och
suppleanter:
Ordinarie ledamöter:
Jan Gustafsson (M) ordförande
Helene Stranne (M)
Anette Thärnström (L)
Britt Wall (S)
vakant (S)

Suppleanter:
Nils Olof Bengtson (M)
Johan Liljeholm (M)
Kerstin Johansson (C)
Ove Svanberg (S)
vakant (S)

Skickas till

Valda
Sotenäs Rehabcenter AB
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2017/

Fyllnadsval efter S-O Oresten, (L)
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige ska begära ny röstsammanräkning hos
Länsstyrelsen efter Sven-Olof Oresten (L), till ny ersättare i Sotenäsbostäder föreslås Ronny Malm
(L), till Valberedningen föreslås att Anne Johansson väljs till ordinarie och Thomas Malm (L) till
ersättare, till Valnämnden föreslås Håkan Hansson (L), och till kommunens ombud för
vägsamfälligheten föreslås Håkan Hansson (L)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att begära ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen efter Sven-Olof
Oresten (L).
Kommunfullmäktige beslutar att välja Ronny Malm (L) till ny ersättare i Sotenäsbostäder tom 2018.
Kommunfullmäktige beslutar att välja Anne Johansson (L) till ordinarie ledamot i Valberedningen
och Thomas Malm (L) till ersättare tom 2018.
Kommunfullmäktige beslutar att välja Håkan Hansson (L) till Valnämnden tom 2018.
Kommunfullmäktige beslutar att välja Håkan Hansson (L) till kommunens ombud för
vägsamfällighet tom 2018.
Skickas till

Valda
Länsstyrelsen
Sotenäsbostäder
Valberedningen
Valnämnden
Kommunens vägsamfällighet
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Avsägelse från uppdrag som ersättare i Byggnadsnämnden och
ersättare i Hälsorådet, Petra Sundbladh (S)
Petra Sundbladh (S) har lämnat en begäran om avsägelse från uppdrag som ersättare i
Byggnadsnämnden och ersättare i Hälsorådet.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Petra Sundbladh (S) från uppdrag som ersättare i
Byggnadsnämnden och ersättare i Hälsorådet.

Skickas till

Petra Sundbladh (S)
Byggnadsnämnden
Hälsorådet
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 154

KA 2017/1566

Interpellation om skolutredningen
Tina Ehn (MP) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om skolutredningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-09 § 135 att interpellationen får framställas och att
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) kommer besvara interpellationen vid dagens
sammanträde.
2014 är de första besluten tagna runt initiativ till en skolutredning i Sotenäs kommun. En
skolutredning som jag tror många efterfrågat. Sotenäs har förhållandevis många skolbyggnader
utifrån barnantal, dessutom skolbyggnader i behov av underhåll. Det finns dessutom nya
utmaningar, och krav som rör den pedagogiska verksamheten, och lärares behörigheter.
Skolverksamhet inkluderar så mycket och är inte endast byggnader, det är att organisera
skolan, lärarkåren och undervisningen för framtiden. Skollag, läroplan, behöriga lärare, och den
pedagogiska miljön. Allt påverkar skolans verksamhet. Med många skolbyggnader på få elever
riskerar skolan inte kunna leva upp till ökade krav och nya utmaningar, samtidigt som det finns
vissa fördelar i små skolmiljöer, och kanske speciellt för små barn. Skolutredningen i Sotenäs skulle
även ut på remissrunda, till de politiska partierna. I kommunstyrelsens arbetsutskott beslut från den
2016-01-20 står det att Utredningen ska behandlas internt inom utbildningsförvaltningen och ska
vara klar for partiremiss 30 juni 2016. Men 2016-12 -07 finns ett beslut från Kommunstyrelsens
arbetsutskott En utredning ska presenteras for arbetsutskottet den 22 februari 2017, for att därefter
remitteras till de politiska partierna.
Men den 2017-02-22 står det i beslutet från kommunstyrelsens arbetsutskott att: förvaltningschefen
ges i uppdrag att komplettera skolutredningen på följande punkter: dagens organisation presenteras i
anslutning till de fyra förslagen, en fullständig redovisning av kostnader och minskade kostnader for
personal, lokaler, skolskjutsar, måltider presenteras av de olika organisationsförslagen, att det ska
finnas med en tidsplan, att elevperspektivet skall belysas ytterligare i utredningen, samt att ärendet
tas upp på arbetsutskottets sammanträde den 22 mars. Skolutredningen skickades på remiss till de
politiska partierna den 2017-06-12 med önskan om svar senast 31 oktober 2017. Under tiden har
tiden för remissvaret förlängts till årsskiftet. Information om att kommunen skulle arrangera
informationsmöten har framkommit. Och vi har i miljöpartiet och förmodligen hos en del
kommuninvånare inväntat och sett fram emot att delta på informationsmöten, lyssna och ställa
frågor och utifrån en demokratisk process ta del av olika åsikter och tankar runt frågan om Sotenäs
skolor och dess verksamheter. Men vi vet ännu inte om den informationen som utlovats av
kommunen kommer genomföras eller är inställd. Moderaterna, kristdemokraterna och centerpartiet
har haft egna, gemensamma informationskvällar och meddelat hur de ser på hur och vilka skolor
som de bestämt sig för ska vara Sotenäs skolverksamhet. Liberalerna har precis i dagarna bjudit in
till egna informationsmöten. På sociala medier har information spridits om att det blir ingen
information via kommunen. Mina frågor blir: hur ska kommuninvånare och politiska partier utan
insyn i kommunstyrelsens arbetsutskott kunna medverka i en process som handlar om Sotenäs
kommuns skolverksamhet och framtid? Hur ska frågorna runt skolverksamheten demokratiskt
förankras, när tre, av fyra nuvarande majoritetspartier förekommer den aviserade
informationsprocessen. Och redovisar ett eget framarbetat förslag? Hur ska Sotenäs kommuns
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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elever få en jämlik skola? Och hur är processen runt skolutredningen egentligen menad att
genomföras?
Mats Abrahamsson (M) besvarar interpellationen enligt följande;
Tina Ehn ställer ett antal frågor om skolutredningen men även om hur de politiska partierna arbetar
med frågan. De delar som rör det politiska partierna och dess arbete kommer jag inte att besvara då
det inte är upp till kommunfullmäktige att ha synpunkter på enskilda politiska partiers arbete med
olika frågor och hur de väljer att driva opinion.
Utbildningsförvaltningen planerar in två offentliga möten under början av december för att där
redogöra för förvaltningens utredningsförslag. Under decembermånad har de politiska partierna
möjlighet att diskutera förvaltningens förslag och andra synpunkter som kommer fram i den process
som pågår. Den 31/12 ska de politiska partierna lämna in sina remissvar på skolutredningen.
Därefter kommer svaren att beredas och förslag till framtida skolorganisation kan förväntas komma
under våren 2018.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger Kommunstyrelsens ordförandes Mats Abrahamsson (M) svar till
handlingarna.

Justerares signatur:
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Inkommen motion
Motion från Eva Abrahamsson (M) och Peter Hemlin (M) ang utveckling av Sotenäs kommuns
hållbarhetsarbete.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Meddelanden
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 212, ang Mål och strategi för Sotenäs
besöksnäring, Visit Smögen/Sotenäs.
Förnyelseberedningens protokoll 2017-11-13 §§ 16-18.
Avsägelse 2017-10-02 från Petra Sundblad, ersättare i Byggnämnden och Hälsorådet.
Länsstyrelsens meddelande 2017-12-06 ang. valbarhetshinder.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av ovanstående meddelanden.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 157

KA 2016/245

Förlängning av ”Taxa 2017 för arrende för sjöbodstomt med eller utan
vidbyggd brygga, egen brygga, båtplats vid egen brygga samt övrigt
vattenarrende”
Sammanfattning

Kommunfullmäktiges beslutade 2016-06-16 § 75 följande:
Kommunfullmäktige antar förslag till ”Taxa 2017 Arrende för sjöbodstomt med eller utan vidbyggd
brygga, egen brygga, båtplats vid egen brygga samt övrigt vattenarrende”. Beslutet träder ikraft
2017-01-01.
Förvaltningens ursprungliga förslag ska genomföras mot bakgrund av att budgeten för 2016 inte
medger att ytterligare personer kan anställas.
Taxan har under 2017 varit under beredning inför ny taxa 2018. Denna taxa är ännu inte färdig att
föreläggas Kommunfullmäktige för beslut varför Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
att förlänga Taxa 2017 att gälla som längst till och med mars månad 2018.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-11-30
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-07 § 240
Yrkande

Britt Wall (S) föreslår att förslaget avslås och att taxa 2018 för sjöbod och brygga eller endast
brygga sätts till 40 kr kvm från 2018-01-01. Gäller alla bodar även de som är belägna invid
kommunala bryggor. Gäller all mark som är bebyggd och uppmätt runt bodar. Egen bryggaexklusive båtplats. Avgift 1- 6 m2 480 kr. Avgift per m2 utöver 6 m2 40 kr. Båtplats vid egen
brygga “vattenarrende”. Sjöbodar belägna i områden där det inte finns möjlighet till elanslutning
eller kommunalt vatten i området, skall slippa betala båtplatsavgift vid egen brygga. Om
vattendjupet vid egen brygga understiger en meter vid medelvatten, skall inte någon båtplatsavgift
debiteras. Att administrationsavgift nuvarande 625 kr endast debiteras vid nytecknande av arrenden.
Att den inte debiteras vid eventuella ändringar av befintliga arrenden.
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden medger inte att proposition kan ställas på om Britt Walls (S) yrkande då detta utgjorde
ett nytt ärende som inte har beretts och föreslagits av Kommunstyrelsen. Dagens ärende avser att
förlänga 2017 års taxa med 3 månader.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Mikael Sternemars (L) förslag finner att
Kommunfullmäktige beslutar anta detta.
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Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga "Taxa 2017 för arrende för sjöbodstomt med eller utan
vidbyggd brygga, egen brygga, båtplats vid egen brygga samt övrigt vattenarrende" att gälla som
längst till och med mars månad 2018.
Protokollsanteckning

Britt Wall (S), Lars-Erik Knutsson (S), Jan Ulvemark (S), Birgitta Albertsson (S), Vivianne
Gustafsson (S), Stellans Welin (S), Birgitta Granström (S), Elving Claesson (S) och Ewa Ryberg
(V) deltar inte handläggning eller beslut av ärendet på grund av att Britt Walls (S) yrkande inte fick
framställas.

Skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerares signatur:
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God Jul och Gott Nytt År

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Hemlin (M) tackar all personal och alla förtroendevalda för
väl utfört arbete under året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Vice ordförande Jan Ulvemark (S) tackar ordföranden och önskar även honom en God Jul och ett
Gott Nytt År.
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