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Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, onsdagen den 28 september 2022, kl 09.30-15.15. 
Sammanträdet ajourneras efter § 104, kl 12.25-13.25. 
 

Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2.  

Närvarande 
ersättare 

 
Se bifogad närvarolista sidan 2.  
 

 
 

Övriga deltagare 
 
Mats Andrésen, RAMBO AB § 100 
Elisabet Fjellman, plankonsult § 102 
Amanda Jansson, planarkitekt § 102 
Johan Fransson, MEX-ingenjör § 102 
Eva-Maria Persdotter, MAS § 103-104 
Ulrica Constin, sekretariat 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

 
 
 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet den 3 oktober 2022 kl. 08.30. 
 
 

Sekreterare  
 

  

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Helene Stranne (M)    
Justerare    

 Robert Yngve (KD)   Jan Olof Larsson (S)  
 

 
 

   

    
 

 

Anslagsbevis 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-09-28 justerat. 
Paragrafen är anslagen under tiden 2022-10-03 – 2022-10-25 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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 Beslutande  Beslutande 

Mats Abrahamsson (M)  Therése Mancini (S)  
Jeanette Loy (M) distans Lars-Erik Knutsson (S)  
Roland Mattsson (M)  Jan-Olof Larsson (S) 
Helene Stranne (M) Ordförande Gerardo Alas (S) 
Nils Olof Bengtson (M)  Birgitta Albertsson (S) 
Ragnhild Selstam (M)  Jan Ulvemark (S) 
Eva Abrahamsson (M)  Sanna L Gustafsson (S) 
Ronald Hagbert (M)  Vivianne Gustafsson (S) 
Rosita Holmström (M) Ewa Ryberg (V) 
Kajsa Åkesson (M) Yngve Johansson (MP)  
Lars Kinnmalm (M) Cecilia Simonsson (SD) distans, §§ 99-114 
Verena Rodin (M) Veronica Johansson (SD) distans  
Mikael Andersson (-) Sebastian Andersson (SD) distans 
Olof Börjesson (C)  
Britt Lindgren (C) 

 

Mikael Sternemar (L) §§ 98-101,   
103-122  
Gunilla Ohlin (L) § 102  
Michael Sandberg (L)  
Robert Yngve (KD)  
  
  

Närvarande ersättare  Närvarande ersättare  

Namn Namn 

Klaes Mattsson (M) §§ 99-104 Kent Östergren (S) 
Gunnar Selstam (C) Bengt Sörensson (S) distans 
Stig-Arne Helmersson (C) Magnus Johansson (V) 
Gunilla Ohlin (L) §§ 98-101, 103-122 Tina Ehn (MP) 
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KF § 99 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen, med att följande ärenden utgår; 

• Interpellationer och frågor 
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KF § 100 Dnr 2022/000019 

Information från RAMBO AB 

Sammanfattning 

VD Mats Andrésen lämnar information om RAMBO AB:s verksamhet enligt följande; 
 

• Inpasseringssystem vid återvinningscentraler 
• Införande av 4-fackssystem 
• Delårsrapport per augusti 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen.   
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KF § 101 Dnr 2022/000150 

Inkomna motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 

1. Medborgarförslag från Elisabeth Johansson om Hundbadplats i Dövik, Kungshamn 
2. Medborgarförslag från Monica Kjellson om översyn skyddsrum 
3. Medborgarförslag från Monica Kjellson om parkeringsdekal båtplatsägare 
4. Medborgarförslag från Annette Rönnblom QR kod för badtemperatur 
5. Medborgarförslag från Annette Rönnblom Luftpumpstationer för cykel 
6. Medborgarförslag från Agneta Trolle-Lindgren om Västtrafikkort för pensionärer 
7. Medborgarförslag från Elisabeth Johansson angående Greta Mattssons önskan avseende 

Döviks badplats 
8. Medborgarförslag från Gunilla Andreasson, Begränsa trafiken gamla Hunnebostrand 
9. Medborgarförslag från Carl-Johan Starck, Släck gatubelysningen och därmed öka 

säkerheten och spar el 
10. Medborgarförslag från Carl-Johan Starck, skapa förutsättningar för torghandel 
11. Medborgarförslag, från Carl-Johan Starck, behov av riktlinjer för informationsskyltning vid 

infarterna till kommunen och våra samhällen. 
12. Motion från Olof Börjesson (C) och Britt Lindgren (C) förbered platser för vindkraftverk 

och batteripark i Sotenäs. 
13. Motion från Mikael Andersson (-) Utreda förutsättningarna för P-zoner samt P-tillstånd för 

kommuninvånare. 
14. Motion från Mikael Andersson (-) Slopad kommunal avgift för ideella föreningar. 
15. Motion från Eva Abrahamsson (M), Nils Olof Bengtson (M), Ronald Hagbert (M) om ökade 

möjligheter till installation av solceller. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 1-7, 9-11 till Kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 8 till Byggnadsnämnden för beredning och 
beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 12-14 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 15 till Byggnadsnämnden för beredning. 
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
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KF § 102 Dnr 2012/000299 

Detaljplan för Gamla Smögen 

Sammanfattning 

Detaljplan för Gamla Smögen syftar till att miljöns kulturhistoriska värden ska bevaras samtidigt 
som samhället kan leva vidare, utvecklas och utgöra ett levande samhälle året runt.  
 
Den gamla delen av Smögen utgör en sammanhängande bebyggelse där sjöbodar, bostadshus och 
andra element tillsammans bildar en kulturhistorisk miljö av stort värde. Kulturvärdet ligger både i 
miljön som helhet men också i vissa enskilda byggnader. Sammantaget bildar alla byggnader en 
miljö av högt värde där även utformningen av varje enskild byggnad har betydelse för helheten.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-14 § 151 att godkänna antagandehandlingar daterade 2022-
05-20 justerade 2022-05-17. 

Beskrivning av ärendet 

Granskningshandlingar har varit utställda för granskning under tiden 15 juli till den 23 oktober 
2020. I samband med granskningen har 100 yttranden inkommit från 12 remissinstanser, 79 berörda 
fastighetsägare och hyresgäster samt 9 övriga. De berörda fastighetsägarna representerar ca 120 
fastigheter. Efter granskningen upprättades ett granskningsutlåtande som delgavs de som inte fått 
sina synpunkter tillgodosedda. Därefter inkom synpunkter om att kommentarerna i 
granskningsutlåtandet bitvis är otydliga. Byggnadsnämnden fattade därför beslut om att svaren i 
granskningsutlåtandet ska förtydligas vilket medfört att granskningsutlåtande2 upprättats och 
beslutats om. I granskningsutlåtande2 framgår vilka justeringar som ska genomföras innan 
detaljplanen kan antas.  
 
Den geotekniska utredningen har uppdaterats. Beräkningar visar att större delen av planområdet 
uppfyller dagens krav på stabilitet, med undantag av Fiskauktionen och en del av kajen väster om 
Fiskauktionen. Dessa områden föreslås därför utgå ur detaljplanen. Övriga justeringar i 
antagandehandlingarna är följande: 
-  Rivningsförbud på sjöbodar tas bort förutom på Lännudden. 
-  Mindre korrigeringar i byggrätter, kvartersmark och allmän plats. 

Planbestämmelser korrigeras: 
-  Park ersätts med Natur. Natur har betydelsen ”naturområde, inklusive 
   gångstigar, trappor etc”. 
-  W1 ”öppet vattenområde” anges för de 3 öppna vattenspeglarna utmed 
   bryggan. 
-  Utformning av fasader ändras så att liggande panel också tillåts där det 
   finns eller har funnits. 
-  Övrig korrektur i planhandlingarna. 
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Forts. KF § 102 

Beslutsunderlag 

Fastighetsjusteringar, daterade 2020-05-20 justerade 2022-05-17 
Plankartor blad 1-4, daterade 2020-05-20 justerade 2022-05-17 
Planbeskrivning, daterade 2020-05-20 justerade 2022-05-17 
Granskningsutlåtande 2, daterat 2022-02-25 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-19 
Byggnadsnämnden protokoll 2022-06-02 § 76 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-14 § 151 

Yrkande 

Ronald Hagbert (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Michael Sandberg (L) föreslår bifall till planen med följande tilläggsyrkande; 
På fastigheterna Smögenön 99:3 och Smögenön 99:5 har det förekommit parkering sedan 
åtminstone 1975. Markanvändningen i gällande plan har varit väg som aldrig har byggts ut. Vägen 
består av en återvändsväg på ca 15 meter. I nytt förslag till plan är marken prickad och markerad 
som naturmark natur, vilket hindrar möjligheten till infart och parkering. Möjligheten till infart och 
parkering på det aktuella området försvinner där med. Varför skall möjligheten att parkera skyddat 
intill sin fastighet försvinna och man i stället hänvisa till parkering på befintlig gatumark där det 
redan är trångt idag? Synpunkter från fastighetsägarna har inte beaktats av kommunen vilken vi i 
Liberalerna anser är fel, därför yrkar jag på att nuvarande markanvändning bekräftas och 
möjligheten till infart och parkering kvarstår avseende Smögenön 99:3 och 99:5. 
Robert Yngve (KD) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag och avslag på Michael Sandbergs 
(L) tilläggsyrkande. 
Vivianne Gustafsson (S), Mats Abrahamsson (M), Sebastian Andersson (SD) och Gerardo Alas (S) 
föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ronald Hagberts (M) med fleras förslag finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Michael Sandbergs (L) tilläggsförslag mot Robert Yngves (KD) 
avslagsförslag finner att Kommunfullmäktige antar Robert Yngves (KD) avslagsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Gamla Smögen. 
 

Jäv 

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



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2022-09-28 §§ 99-122 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 9(39)
 

 
 

Forts. KF § 102 

Reservation 

Michael Sandberg (L) och Gunilla Ohlin (L) reserverar sig  skriftligt mot beslutet.  
 
 

Skickas till 

Plan och byggenheten 
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Forts. KF § 102  Skriftlig reservation 

 
Reservation inför antagande av DP för Gamla Smögen: 
På fastigheterna Smögenön 99:3 och Smögenön 99:5 har det förekommit parkering sedan 
åtminstone 1975. Markanvändningen i gällande plan har varit väg som aldrig har byggts ut. Vägen 
består av en återvändsväg på ca 15 meter. I nytt förslag till plan är marken prickad och markerad 
som naturmark natur, vilket hindrar möjligheten till infart och parkering. 
Möjligheten till infart och parkering på det aktuella området försvinner där med.  
Varför skall möjligheten att parkera skyddat intill sin fastighet försvinna och man i stället hänvisa 
till parkering på befintlig gatumark där det redan är trångt idag? 
Synpunkter från fastighetsägarna har inte beaktats av kommunen vilken vi i Liberalerna anser är fel. 
DÄRFÖR RESERVERAR VI OSS FÖR ATT NUVARANDE MARKANVÄNDNING 
BEKRÄFTAS OCH MÖJLIGHETEN TILL INFART OCH PARKERING KVARSTÅR 
AVSEENDE  
SMÖGENÖN 99:3 och 99:5. 
 
Michael Sandberg (L) 
Gunilla Ohlin (L) 
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KF § 103 Dnr 2022/000582 

Färdplan – länsgemensam strategi för God och Nära vård 

Sammanfattning 

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård har under det gångna året varit på remiss.  
Färdplanen den länsgemensamma utvecklingsstrategin är en övergripande strategi som ska bidra till 
Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som 
vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka 
fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett 
kraftfullt genomförande.  
 
Synpunkter är lämnade och sammanfattningsvis har kommunernas framförda önskemål i stort tagits 
tillvara. Vikten av samverkan poängteras ytterligare i revideringen där kommunens socialtjänst även 
lyfts fram som en part. 
 
Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige respektive kommun-
fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Omsorgschefens tjänsteutlåtande 2022-05-02 
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård 
Protokollsutdrag RF 2022-06-13 § 138 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 60 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-14 § 134 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M), Yngve Johansson (MP), Sanna Gustafsson (S), Mikael Sternemar (L), 
Kajsa Åkesson (M), Veronica Johansson (SD) och Jan-Olof Larsson (S) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
Mikael Sternemar (L)  föreslår som tilläggsförslag att kommunens kostnader ska finansieras inom 
Omsorgsnämndens budgetram. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) tilläggsförslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära 
vård.  
 
Kommunens kostnader ska finansieras inom Omsorgsnämndens budgetram. 
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Forts. KF § 103 

 

Skickas till  

Omsorgschef 
MAS  
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KF § 104   Dnr 2022/000583 

Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser 

Sammanfattning 

Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser har under det gångna året varit 
på remiss.  
 
Avtalet ska ligga till grund för en god och säker vård för de personer som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och VGR. Avtalet beskriver ansvarsförhållandet mellan 
VGR och kommunerna i Västra Götaland samt avser stärka och främja samverkan och samarbete 
mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för den 
enskilde.  
 
Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst 
och vissa andra områden/grupper av betydelse för samverkan.  
Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens grunduppdrag, 13a kap. 1§ 
HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan 
utföras utan särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6§ 
HSL (2017:30). Kommunens hälso- och sjukvård ingår i begreppet primärvård, kommunal 
primärvård.  
 
Synpunkter är lämnade och sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter både avseende 
innehåll och modernisering av innevarande gemensamma hälso- och sjukvårdsavtalet till stor del 
tagits tillvara. Exempelvis avvikelsesystemet som nu uppgraderats för att kommuner ska kunna ta ut 
statistik vilket var en synpunkt från bl a Sotenäs.  
I avtalet tydliggörs det ekonomiska ansvaret. Patientens vård och behandling sker efter beslut eller 
ordination. Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för beslut, 
ordinationer eller förskrivningar som görs av respektive huvudman.  
 
Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige respektive kommun-
fullmäktige.  

Beslutsunderlag  

Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
RF protokollsutdrag 2022-06-13 § 137 
Omsorgschefens tjänsteutlåtande 2022-05-02 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 61 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-14 § 135 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S), Nils Olof Bengtson (M), Mikael Sternemar (L), Robert Yngve (KD), 
Sebastian Andersson (SD) och Yngve Johansson (MP) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Mikael Sternemar (L) föreslår som tilläggsförslag att kommunens kostnader ska finansieras inom 
Omsorgsnämndens budgetram. 
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Forts. KF § 104  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) tilläggsförslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser.  
 
Kommunens kostnader ska finansieras inom Omsorgsnämndens budgetram. 

Skickas till 

Omsorgschef 
MAS  
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KF § 105   Dnr 2022/000664 

Handlingsplan psykisk hälsa – förlängning av befintligt avtal 

Sammanfattning 

Sedan några år finns en regionsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa, framtagen i samverkan 
mellan regionens kommuner och Västra Götalandsregionen. Den regionsgemensamma 
handlingsplanen har därefter brutits ned till delregionala och lokala handlingsplaner.  
Med jämna mellanrum ska handlingsplanen ses över och eventuella revideringar göras varefter 
beslut om planen fattas för två år i taget. Efter en fördjupad analys under 2019 beslutades att 
förlänga handlingsplanen till och med 2022. I juli 2020 fick Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för en nationell strategi kring psykisk 
hälsa. Myndigheterna ska senast 1 september 2023 presentera förslag till nationell strategi och 
nationell handlingsplan. På grund av detta föreslås att det inte görs någon revidering denna gång 
utan att handlingsplanen förlängs i två år, att gälla 2023-2024.  
 
Socialchefsnätverket är i stort nöjda med handlingsplanens innehåll gällande det faktiska arbetet 
med området psykisk hälsa. I den fördjupade analys som genomfördes 2019 framfördes synpunkter 
och önskemål gällande samordningen i form av tjänsten som regionsamordnare för kommunerna. 
De synpunkter socialchefsnätverket framfört handlar om att man anser att samordningen bör ske i 
befintliga, ordinarie strukturer, inte att den ska upphöra.  
Man har önskat en översyn av detta i kommande revidering av handlingsplanen. Med detta sagt 
beslutade Fyrbodals kommuner att förlänga handlingsplanen att gälla 2021-2022. När det nu är dags 
för översyn av handlingsplanen inför 2023-2024 kvarstår kommunernas synpunkter i sak. Mot 
bakgrund av pågående arbete med nationell strategi och nationell handlingsplan ställer sig 
socialchefsnätverket bakom förslaget om en förlängning av nuvarande regionsgemensam 
handlingsplan för åren 2023-2024. Det är bra att synkronisera regionens arbete med den nationella 
processen.  

Beslutsunderlag  

Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa 2018-2024 
Handlingsplan, Nationell strategi psykisk hälsa 
Tjänsteutlåtande VästKom 
Protokollsutdrag VästKom §26, 22-05-10 
Tjänsteutlåtande Fyrbodals kommunalförbund 22-05-24 
Protokollsutdrag Fyrbodals kommunalförbund 22-06-17§ 76  
Omsorgschefens tjänsteutlåtande 22-06-30 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 96 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-14 § 136 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M), Sanna Gustafsson (S) och Robert Yngve (KD) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2022-09-28 §§ 99-122 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 16(39)
 

 
 

Forts. KF § 105 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förlängning av handlingsplan psykisk hälsa till att gälla 
även 2023-2024 för att invänta nationell strategi och handlingsplan.  

 

Skickas till  

Omsorgschef 
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KF § 106 Dnr 2022/000777 

Budgetjustering mellan Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Ärendet avser en budgetjustering från Byggnadsnämnden till Kommunstyrelsen för innevarande 
budgetår inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde.  

Beskrivning av ärendet 

I december 2021 beslutade Kommunfullmäktige om ett tillfälligt budgettillskott år 2022 om 500 tkr 
till Byggnadsnämnden i fråga om trafikutredning för Smögen. Inom ramen för översiktsplanearbetet 
har en mobilitetstutredning genomförts och finansierats via Kommunstyrelsens budget. Det saknas 
anledning att gå vidare med ytterligare utredningsarbete innan åtgärder som föreslagits i 
mobilitetsutredningen kunnat utvärderas. Beslut finns också om en trafikutredning för 
Hunnebostrand vilket också berörs i översiktsplanearbetet. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för översiktsplanebudgeten. Vissa av åtgärderna i mobilitetsutredningen 
kan genomföras 2022. Ansvaret för dessa ligger hos Kommunstyrelsen.  
 
Budgettillskottet föreslås därför att flyttas från Byggnadsnämnden till Kommunstyrelsen, dels för 
finansiering av mobilitetsutredningen, dels för genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i 
mobilitetsutredningen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-07-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-31 § 129 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-14 § 126 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) förslag finner att Kommunfullmäktige antar 
detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att minska Byggnadsnämndens ramanslag för 2022 med 500 tkr och 
höja Kommunstyrelsens ramanslag med motsvarande belopp.  
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
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KF § 107 Dnr 2022/000457 

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Sammanfattning 

En översyn av Kommunfullmäktiges arbetsordning har genomförts inför ny mandatperiod.  
 
Översynen har utgått från SKR:s Arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala 
bedömningar, rev januari 2021.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med administrativ chef genomfört en översyn av 
Kommunfullmäktiges arbetsordning inför ny mandatperiod 2023-2027 i syfte att anpassa den till 
SKR:s rekommendationer.  
 
I förslaget är revideringar markerade enligt följande; 
Svart text – gällande text 
Röd text – ändringar och ny föreslagen text. 
 
Förutom anpassningar till SKR:s rekommendationer föreslår Kommunfullmäktiges presidium att 
följande läggs till; 
§ 38 Politisk diskussion utan beslut 
Då ett politiskt beslut av principiell betydelse eller av större vikt väntas komma upp på fullmäktiges 
dagordning, kan fullmäktige ta upp detta ärende till diskussion utan att fatta beslut. Varje 
gruppledare vars parti är representerat i fullmäktige har rätt att hos ordföranden begära att en fråga 
önskas debatteras. Ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförandena om frågan är av den 
betydelse att en politisk diskussion skall genomföras och i så fall när den skall äga rum. 
 
Övriga förslag som inkommit under mandatperioden kring förändringar av arbetsordningen är;  
 

• Motion ökad demokrati, dnr 2019/001394, KF 2020-06-11  § 81. Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad genom att motionärens förslag får 
utvärderas i samband med den översyn av hela arbetsordningen som är planerad i syfte att 
anpassa den till SKR:s rekommendationer.  

• Motion om Demokrati och transparens nämnder, dnr 2021/809, KF 2021-11-11 § 121. 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Gällande arbetsordning 
SKR, Arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala bedömningar, rev januari 2021 
Förslag Arbetsordning 2022-05-17 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-05-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-06-08 § 121 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-14 § 143 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringen av Kommunfullmäktiges arbetsordning, daterad 
2022-05-17. 
   

Skickas till 

Administrativ chef 
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KF § 108 Dnr 2022/000771 

Sammanträdestider 2023 

Sammanfattning   

Kansliavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag på sammanträdestider 
för 2023. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska 
tidplanen och för att minska handläggningstiden.   
 
I början av år 2023 ska nämnderna välja ledamöter till utskotten och förslaget är framtaget med 
hänsyn till detta. 
 
En utbildningsplan för nya och gamla förtroendevalda bereds av kommunledningsgruppen. 

Bakgrund  

Ett förslag på sammanträdestider för 2023 är framtaget för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 
och dess utskott. Förslaget är anpassat efter regler i kommunallagen och den ekonomiska tidplanen 
samt samordnade för att minska handläggningstiden i så stor utsträckning som möjligt. Enligt 
gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Under år 2023 tillträder nya nämnder efter valet 2022 och i början av året ska nämnderna välja 
förtroendevalda till utskotten och förslaget är framtaget med hänsyn till detta. 
 
Kommunalförbundet Fyrbodal har sammanträden på torsdagar och då det tidigare krockade med 
fullmäktige, så hålls fullmäktige istället på onsdagar.  
Västra Götalandsregionens Regionfullmäktige har möten på måndagar och tisdagar. 
Förvaltningarna har ofta egna interna möten då.  
 
Sammanträden är främst inplanerade på onsdagar och torsdagar, men en anpassning har gjorts av 
sammanträdesplanen till den ekonomiska årsprocessen, detta har inneburit att nämnderna måste 
hålla möten samma vecka. Med anledning av detta och för att det är viktigt att sekreterarna vid 
behov ska kunna ersätta varandra vid eventuell frånvaro, har några nämnder och utskott möten även 
på tisdagar. Kommunstyrelsens tekniska utskott har sina möten på tisdagar, liksom även 
Utbildningsnämnden. Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har mötesdag på onsdagar, medan 
Omsorgsnämnden och Byggnadsnämnden brukar förlägga sammanträden för nämnd och 
arbetsutskott på torsdagar.  
 
Tid för facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd/kommunstyrelse. Tid för beredning 
är inte inlagt i schemat då det framgår av reglementena hur långt i förväg kallelsen ska skickas samt 
då detta samordnas mellan ordförande, förvaltningschef och sekreterare. Den ekonomiska tidplanen 
måste respekteras och sammanträdena anpassas efter Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
sammanträden.    
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Beslutsunderlag 

Sammanträdesdagar 2023 
Sammanträden inlämningstider 
Kalender 2023 
Regionfullmäktiges sammanträdestider  
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-08-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-31 § 132 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-14 § 142 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen 18/1, 8/3, 12/4, 
31/5, 13/9, 25/10, 29/11 samt för utskotten; 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott; 22/2, 29/3, 17/5, (24/5), 7/6, 30/8, 11/10, 15/11, 6/12 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott; 21/2, 28/3, 16/5, 5/6, 29/8, 10/10, 14/11, 5/12 
 
Nämnderna uppmanas, med hänvisning till gällande reglemente, att fastställa sammanträdestider i 
enlighet med förslaget. Nämnderna ska också lägga fast tider för facklig samverkan mellan utskott 
och nämnd.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdestider år 2023;  
1/2, 22/3, 26/4, 14/6, 27/9, 8/11, 13/12 
 

Skickas till 

Nämnder och styrelser 
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KF § 109 Dnr 2018/001147 

Ansökan om Verksamhetsområde för VA inom del av Gravarne 3:1 och 
Bäckevik 1:144 - 1:171 samt Bäckevik 1:143 

Sammanfattning 

Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata inom området Kungskullen i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 

Området består av 28 fastigheter avsedda för boende. Detaljplan 1427-P92/11 är 
fastställd 1992. 
 
Exploatören ska enligt exploateringsavtal (1993) bygga ut va-anläggningen och svara 
för framtida drift och underhåll. 
 
Efter förfrågan från fastighetsägare i området påbörjades 2019 ett arbete hos Sotenäs Vatten AB 
med att eventuellt ta över befintligt va-nät. 
Flera brister i ledningsnätet noterades, och 2019-10-02 meddelade Sotenäs Vatten AB 
fastighetsägarna att bolaget inte kommer ta över nätet. 
 
Fastighetsägarna tillskrev länsstyrelsen och begärde att Sotenäs kommun skulle föreläggs att ordna 
med kommunalt verksamhetsområde i enlighet med 6 § lag om allmänna vattentjänster. 
 
2020-11-11 beslutade länsstyrelsen att förelägga Sotenäs kommun att bestämma 
verksamhetsområde samt att senast den 1 januari 2022 anordna en allmän va-anläggning för 
avloppsvatten och dricksvatten för fastigheterna på Kungskullen. 
 
Sotenäs kommun överklagade beslutet till Mark- och Miljödomstolen som 
fastställde länsstyrelsens beslut, men sköt fram tidsplanen för åtgärderna. 
 
Sotenäs Vatten AB har gjort en värdering av befintligt ledningsnät för expropriation 
enligt § 39 lag om allmänna vattentjänster. Ägaren Skanska är skyldig, att mot skälig ersättning, låta 
dess anläggning övergå till den allmänna anläggningen.  
 
Sotenäs Vatten AB har också sökt ledningsrätt för berörda va-ledningar. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-19 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-08-30 § 51 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-14 § 131 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta ett allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet samt dagvatten gata för fastigheterna: Del av Gravarne 3:1, Bäckevik 1:144 - 
1:171, Bäckevik 1:143 
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Skickas till 

Drift o projektchef 
Kungskullens arbetsgrupp 
Västvatten AB 
Sotenäs Vatten AB 
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KF § 110 Dnr 2022/000234 

Ansökan om Verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet samt dagvattengata för industriområde Hogenäs 

Sammanfattning 

Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata för 
industriområde Hogenäs i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 

Området består av fastigheter som är avsedda för industri. Detaljplan 1427-P90/20 är fastställd 
1990.  
 
Ledningar för vatten och avlopp anlades 2009 och anläggningsavgifter har debiterats de fastigheter 
som är anslutits. Nödvändiga beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp saknas.  
 
Avsaknad av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena mellan 
fastighetsägarna och Sotenäs Vatten AB är oreglerade och att det är oklart vilka rättigheter och 
skyldigheter de båda parterna har. Ett beslut om verksamhetsområde innebär automatisk att VA-
taxa och Allmänna bestämmelser VA (ABVA) för Sotenäs kommun träder i kraft. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-26 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-08-30 § 52 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-14 § 132 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta ett allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet samt dagvattengata för fastigheterna: Dale 1:13-1:14, Dale 1:17, Hovenäs 
1:1331, Hovenäs 1:376-1:377, Hovenäs 1:381-1:382, Hovenäs 1:418, Hovenäs 1:421-1:422, 
Hovenäs 1:438, Hovenäs 1:440, Hovenäs 1:444, Hovenäs 1:452-1:453 
 

Skickas till 

Drift o projektchef 
Västvatten AB 
Sotenäs Vatten AB 
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KF § 111 Dnr 2022/000612 

Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata Kvarnmyrsvägen, ULEBERG 2:14 

Sammanfattning 

Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata för fastigheten Uleberg 2:14. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten är ännu ej införd i verksamhetsområde. Samtliga omkringliggande bebyggda fastigheter 
är upptagna i verksamhetsområde.  
 
Antagande av verksamhetsområde krävs för de att berörda fastigheterna ska bli avgiftsskyldiga 
enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).  

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-25 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-08-30 § 53 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-14 § 133 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastigheten Uleberg 2:14 ska ingå i allmänt verksamhetsområde 
för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet samt dagvatten gata Kvarnmyrsvägen. 

 

Skickas till 

Drift o projektchef 
Västvatten AB 
Sotenäs Vatten AB 
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KF § 112 Dnr 2021/000637 

Motion Vildsvin - ett klimatssmart livsmedel 

Sammanfattning  

Sebastian Andersson (SD), Veronica Johansson (SD) och Cecilia Simonsson (SD) föreslår i en 
motion att Sotenäs kommun reviderar sin inköpspolicy för mat till skolor och äldreboenden så att 
inköp av vildsvinskött från lokala livsmedelsföretag utökas. Motionärerna föreslår även att Sotenäs 
kommuns skolor och äldreboenden ska servera lokalt producerat vildsvinskött till elever och boende 
några gånger per år.  
 
Kommunen samarbetar med flera andra kommuner i upphandling av livsmedel. Kommunen har 
även ett ramavtal med Kustcharken där möjligheten finns att köpa vildsvinskött.  
 
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 

Motion  
KF protokollsutdrag 2021-09-22 § 105 
Kostchefens tjänsteutlåtande 2022-05-07 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-06-07 § 38 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-14 § 124 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Sebastian Andersson (SD) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut   

Kommunfullmäktige avslår motionen i fråga om revidering av inköpspolicy.  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i fråga om servering av vildsvinskött.  
 

Skickas till 

Motionärerna 
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KF § 113 Dnr 2020/001192 

Motion avseende ändring av praxis kring avgifter för privatpersoner 
för sorterade grovsopor vid Rambos återvinningsanläggning på 
Hogenäs i Sotenäs Kommun 

Sammanfattning  

Britt Lindgren (C) och Olof Börjesson (C) skriver i en motion att det har skett en förändring av 
praxis kring avgifter för privatpersoner gällande grovsopor på Hogenäs återvinningscentral och 
önskar se en återgång till tidigare praxis. Dom påpekar också att det verkar råda olika praxis på 
olika återvinningscentraler (ÅVC) beroende på i vilken kommun man är. 

Beskrivning av ärendet 

Det har inte skett någon förändring av praxis när det gäller avgifter på Hogenäs ÅVC  utan 
privatpersoner lämnar sitt grovavfall gratis. Avgift tas sedan länge ut för bygg- och rivavfall 
exklusive trä. Samma praxis gäller på samtliga ÅVC:er inom Rambos område. 
Att det som motionärerna påpekar har tillkommit fler skyltar beror på att Rambo strävar efter en 
bättre utsortering av grovavfallet. 

Beslutsunderlag 

Motion 
KF protokollsutdrag 2021-02-18 § 24 
Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-08-05 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-08-30 § 49 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-14 § 129 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar motionärerna men beslutar att avslå motionen med hänvisning till att 
det inte skett någon förändring av praxis när det gäller avgifter på Hogenäs ÅVC.  
 
 

Skickas till 

Motionärerna 
Drift o projektchef 
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KF § 114 Dnr 2022/000272 

Motion - Arbetskläder omsorgen  

Sammanfattning 

Lena Linke (MP) föreslår i en motion att man ska upphandla tvätteritjänst eller cirkulationstvätt för 
omsorgsförvaltningens arbetskläder.  
 
En utredning gällande bland annat tvätt av arbetskläder har gjorts under våren 2022 och redovisats 
för Omsorgsnämndens arbetsutskott. Utredningen beskriver förutsättningarna för att införa 
tvätteritjänst eller cirkulationstvätt.  
 
Omsorgsnämnden beslutade 2022-06-02 att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda 
konsekvenserna avseende personal och ekonomi vid en upphandling av tvätteritjänst eller 
cirkulationstvätt.  

Beslutsunderlag  

Motion Arbetskläder i omsorgen  
KF protokollsutdrag 2022-03-23 § 40  
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-05-24 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 88 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-14 § 137 

Yrkande 

Yngve Johansson (MP) och Jan-Olof Larsson (S) föreslår bifall till motionen. 
Nils Olof Bengtson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag mot Yngve 
Johanssons (MP) med fleras förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Nils Olof Bengtsons 
(M) med fleras förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.  
 

Skickas till  

Motionärerna 
Utredare 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 29(39)
 

 
 

KF § 115 Dnr 2022/000181 

Motion om att avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten för en 
tillitsbaserad ledning och styrning i Sotenäs kommun  

Sammanfattning 

Therése Mancini (S), Annica Erlandsson (S) och Sanna Gustafsson (S) föreslår i en motion gällande 
arbetssituationen för hemtjänstpersonal, att man ska ge personalen mer möjlighet att påverka sin 
arbetstidsplanering för att utföra bästa möjliga vårdinsatser och att avskaffa minutstyrningen i 
hemtjänsten. 
  
Att ge medarbetare mer möjlighet att påverka sin arbetstidsplanering ligger i linje med ett 
inriktningsbeslut som omsorgsförvaltningen har tagit mot tillitsbaserat ledarskap. Samtliga chefer, 
däribland hemtjänstens chefer, tar del av utbildningar och fokusdagar där formerna för ett sådant 
ledarskap diskuteras och utvecklas.  
 
Det finns inga beslut om hur lång varje hemtjänstinsats får vara. Varje insats är individanpassad 
utifrån personens dagsbehov. Inga hemtjänstinsatser avbryts innan de är slutförda enligt individens 
behov. Ett viktigt mått på om schabloner och planering fungerar är om medarbetarna hinner ta sin 
rast och avsluta sin arbetsdag i tid.  
 
Det finns schablontider som ett sätt att fördela ekonomisk ersättning till hemtjänst-utförare, men 
också för att möjliggöra planering av verksamheten. Vid senaste revideringen av 
förfrågningsunderlaget sågs ersättningsmodellen över. Då togs beslut att fortsätta med schablontider 
enbart som grund för ersättning och planering.   

Beslutsunderlag  

Motion   
Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 22  
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-03-08 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 85 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-14 § 138 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M), Mikael Sternemar (L), Kajsa Åkesson (M), Jeanette Loy (M), Olof 
Börjesson (C) och Rosita Holmström (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Sanna Gustafsson (S), Therése Mancini (S), Veronica Johansson (SD), Jan-Olof Larsson (S), 
Mikael Andersson (-) och Yngve Johansson (MP) föreslår bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag mot Sanna 
Gustafssons (S) med fleras förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Nils Olof Bengtsons 
(M) med fleras förslag. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 30(39)
 

 
 

Forts. KF § 115 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordförande fastställer följande omröstningsproposition, den som bifaller Kommunstyrelsens förslag 
röstar JA, den som bifaller Sanna Gustafssons förslag röstar NEJ.  
Omröstningen utfaller med 17 JA-röster och 13 NEJ-röster. Se omröstningsbilaga.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad till den del som avser att ge personalen 
mer möjlighet att påverka sin arbetstidsplanering, samt avslå motionen till de delar som avser att 
avskaffa minutstyrning eftersom schablontiderna enbart används som beräkning av ersättning och 
möjliggörande av planering. 
 

Reservation  

Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S), Jan-Olof Larsson (S), Gerardo Alas (S), Birgitta 
Albertsson (S), Jan Ulvemark (S), Sanna L Gustafsson (S), Vivianne Gustafsson (S) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet.  
Sebastian Andersson (SD) och Veronica Johansson (S) reserverar sig till förmån för motionen.  
 

Skickas till  

Motionärerna 
Utredare 
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Forts. KF §  115 Omröstningsbilaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
1 Mats Abrahamsson  M X   

2 Jeanette Loy M X   

3 Roland Mattsson M  X   

4 Nils Olof Bengtson M X   

5 Ragnhild Selstam M X   

6 Eva Abrahamsson M X   

7 Ronald Hagbert M X   

8  Rosita Holmström M X   

9 Kajsa Åkesson M X   

10 Lars Kinnmalm M X   

11 Verena Rodin M X   

12 Mikael Andersson -  X  
13 Olof Börjesson C X   
14 Britt Lindgren  C X   
15 Mikael Sternemar L X   
16 Michael Sandberg  L X   
17 Robert Yngve KD X   
18 Therese Mancini  S  X  
19 Lars-Erik Knutsson S  X  
20 Jan-Olof Larsson S  X  
21 Geraldo Alas S  X  

22 Birgitta Albertsson S  X  

23 Jan Ulvemark S  X  

24 Sanna L Gustafsson S  X  

25 Vivianne Gustafsson S  X  

26 Ewa Ryberg V  X  
27 Yngve Johansson  MP  X  
28 Veronica Johansson SD  X  

29 Sebastian Andersson SD  X  

     
30 Helene Stranne, ordförande  M X   

Summa (30)  17 13  
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Forts. KF § 115 Skriftlig reservation 

 
Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S), Jan-Olof Larsson (S), Gerardo Alas (S), Birgitta 
Albertsson (S), Jan Ulvemark (S), Sanna L Gustafsson (S), Vivianne Gustafsson (S) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet enligt följande; 
 
Majoriteten, bestående av M,L,C, KD avslår motionen i den del som avser att avskaffa 
minutstyrning eftersom schablontiderna enbart används som beräkning av ersättning och 
möjliggörande av PLANERING. 
 
Det verkar inte som de partier som avslår styrningen / planeringen av besöken hos vårdtagaren 
genom att använda schablontider inser att detta innebär minutstyrning av verksamheten. 
 
Om fastställelsen av tid istället grundade sig på en bedömning av behovet av varje vårdtagare, så 
hade personalen och verksamheten kommit ifrån den minutstyrning som majoriteten säger inte 
finns. Med en sådant arbetssätt kommer också den anställde liksom vårdtagaren må bättre. Troligen 
kommer det också att bli lättare att rekrytera personal till denna verksamhet liksom att 
sjukfrånvaron skulle minska. 
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KF § 116 Dnr 2022/000173 

Motion om att omsorgspersonal utbildas i hantering av hörapparater 
och dess skötsel  

Sammanfattning 

Ewa Ryberg (V) föreslår i en motion att all personal inom omsorgen som möter äldre med 
hörselnedsättning får adekvat utbildning inom hörapparatsanvändning och dess skötsel samt att 
medel till detta avsätts i kommande budget. 
 
Förvaltningen har i sitt uppdrag att se till att omsorgspersonal ska kunna hantera hörapparater, men 
det är inte klart på vilket sätt detta kan göras för bästa effekt. Förvaltningen är inte säker på om 
utbildning är den insats som krävs för att uppnå målet som borde vara att förvaltningens 
medarbetare kan hantera de äldres hörapparater.  
Omsorgsnämnden beslutade 2022-06-02 att finansiering ska ske inom befintlig ram. 

Beslutsunderlag  

Motion   
Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 22  
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-03-29 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 84 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-14 § 139 

Yrkande 

Ewa Ryberg (V), Nils Olof Bengtson (M), Sanna Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) föreslår 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ewa Rybergs (V) med fleras förslag finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska bifallas.  
 

Skickas till  

Motionärerna 
Utredare 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 34(39)
 

 
 

KF § 117 Dnr 2021/001032 

Motion - Översyn av policy, planering och praktik för hemtjänsten  

Sammanfattning 

Veronica Johansson (SD) och Sebastian Andersson (SD) föreslår i en motion att Omsorgsnämnden 
genomför en utredning som rör omsorgsförvaltningens policy, planering och praktik, den politiskt 
definierade inriktningen av hemtjänstens verksamhet bör vara att ett gemensamt språk, svenska, 
tillämpas.  
 
Förvaltningen har identifierat en mängd områden i hemtjänsten som förvaltningen har för avsikt att 
utveckla framöver. Förvaltningens bedömning är att det nu, efter pandemin, finns bättre 
förutsättningar för att tydliggöra ett arbetsflöde som behöver ligga till grund för hemtjänstens 
fortsatta arbete. Personalbrist är dock något som försvårar faktorer som kontinuitet.  
 
Eftersom hemtjänstarbetet innebär kommunikation med brukare och med kollegor samt att 
medarbetaren ska kunna ta del av och skapa dokumentation är goda kunskaper i det svenska 
språket, i både tal och skrift, ett krav vid anställning.  

Beslutsunderlag  

Motion   
Protokollsutdrag KF 2021-12-08 § 142 
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-02-16 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 87 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-14 § 140 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Sebastian Andersson (SD) föreslår bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag mot Sebastian Anderssons (SD) 
förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Nils Olof Bengtsons (M) förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  

Reservation 

Veronica Johansson (SD) och Sebastian Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 

Skickas till  

Motionärerna 
Utredare 
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KF § 118 Dnr 2022/000833 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden, Birgitta 
Lysell (L) 

Sammanfattning 

Birgitta Lysell (L) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden. 
Valberedningen föreslår att Anette Thärnström (L) väljs till ny ersättare i Utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Birgitta Lysell (L) från uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige väljer Anette Thärnström (L) till ny ersättare i Utbildningsnämnden, tom 
2022. 
 

Skickas till 

Birgitta Lysell (L)  
Anette Thärnström (L)  
Utbildningsnämnden 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 119 Dnr 2022/000843 

Nominering av borgerliga vigselförrättare 2023-2026 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen anhåller om uppgift på vilka personer som kommunen vill ska förordnas som 
borgerliga vigselförrättare under mandatperioden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026, samt en kort beskrivning av varför dessa personer anses lämpliga för uppdraget (om personen 
i fråga har varit förordnad som borgerlig vigselförrättare tidigare räcker detta som motivering).  
Länsstyrelsen vill ha dessa uppgifter senast den 28 oktober 2022. 
 
Valberedningen föreslår följande personer till vigselförrättare; Ragnhild Selstam (M), Rosita 
Holmström (M), Gunnel Berlin (S), Ewa Ryberg (V), Lena Linke (MP), Göran Hahne (DemR), 
Michael Rung (-) och föreslår att Maria Vikingssons (-) förordnande (som gäller tom 2024-12-31) 
förlängs att gälla under samma period. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Länsstyrelsen 2022-09-06 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige nominerar till Länsstyrelsen följande personer som vigselförrättare under tiden 
1 januari 2023 till och med den 31 december 2026; 
 
Ragnhild Selstam (M) 
 

nuvarande 

Rosita Holmström (M) 
 

nuvarande 

Gunnel Berlin (S) 
 

nuvarande 

Ewa Ryberg (V) nuvarande 
 

Lena Linke (MP) 
 

nuvarande 

Göran Hahne (DemR) 
 

nuvarande 

Michael Rung (-) nuvarande 
                

Maria Vikingsson (-) 
 

förlänga förordnandet till 2026-12-31 

 

Skickas till  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Berörda 
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KF § 120  

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium  

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunfullmäktiges ärendekalendarium för år 2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 121  

Redovisning av anmälningsärenden 

 

Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-09-19 99124 

 
Skrivelse angående Västvattens 
informationsmöte med Länsstyrelsen 

Västvatten AB 

2022-06-16 97481 
 

Dom från Kammarrätten i Göteborg i 
7614-21 - överklagat beslut från 
Förvaltningsrätten mål 11-21 
Laglighetsprövning KF beslut 2020-12-
10 § 143 

Kammarrätten i Göteborg  

2022-06-09 97284 
 

2022-06-02 Anteckningar SML-
Styrgrupp 

Lysekils kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 122  

Avtackning av avgående ledamöter 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande tackar fullmäktige för gott samarbete under den gångna 
mandatperioden och tackar särskilt de ledamöter som avgår och överlämnar en blomma till dessa 
som var närvarande.  
 
Kommunfullmäktiges vice ordförande tackar fullmäktiges ordförande för gott samarbete under den 
gångna mandatperioden.  
 
 
 
Följande ordinarie ledamöter avgår: Ragnhild Selstam (M), Ronald Hagbert (M), Susanne 
Bergholtz (M), Mathias Bruno (M), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Albertsson (S),  
 
samt följande ersättare; Adam Finn (M), Rosita Holmström (M), Verena Rodin (M), Gunnar 
Jakobsson (M), Gunnar Selstam (M), Stig-Arne Helmersson (C), Saied Mudarres (L), Vivianne 
Gustafsson (S), Kenth Östergren (S), Luis Morales, (V). 
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