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Anslagsbevis 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-10-19 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-10-21 – 2022-11-12 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
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Lars Kinnmalm (M)  Linnea Hellenäs (V) 
Pär Eriksson (C)  Lena Linke (MP) 
Olof Börjesson (C) Kurt Münchow (SD) 
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Michael Sandberg (L)  
Robert Yngve (KD)  
Therése Mancini (S)   
Jan Ulvemark (S) Ordförande  
Lotta Johansson (S)  
Jan-Olof Larsson (S)  
Sanna L Gustafsson (S)  
Gerardo Alas (S)  
Ann-Sofie Svensson (S)  
Mattias Larsson (S)  
Ewa Ryberg (V)  
Yngve Johansson (MP) 
Sebastian Andersson (SD) 
Veronica Johansson (SD)  
Torbjörn Johansson (SD) 
Mikael Andersson (DemR) 
Dan Frödén (DemR) 
Joakim Haglund (DemR) 
Camilla Jansson (DemR) 
Göran Hahne (DemR) 
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KF § 123 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

• Interpellationer och frågor 
 

samt att följande ärende tillkommer; 
 

• Nominering av borgerliga vigselförrättare 2023-2026 
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KF § 124 Dnr 2022/000920 

Delgivning av Länsstyrelsens protokoll slutlig rösträkning och 
mandatfördelning – Val till Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Delgivning av Länsstyrelsens protokoll  ”Slutlig rösträkning och mandatfördelning – val till 
kommunfullmäktige”, daterat 2022-09-28. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen.   
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KF § 125 Dnr 2022/000920 

Val av Kommunfullmäktiges ordförande 
Enligt bestämmelserna i kommunallagen väljer fullmäktige bland sina ledamöter en ordförande och 
en eller flera vice ordförande. Kommunfullmäktige ska välja ordförande för mandatperioden  
2022-10-15 till 2026-10-14. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utse Jan Ulvemark (S) till ordförande för Kommunfullmäktige under 
mandatperioden 2022-10-15 till 2026-10-14. 
 
 

Skickas till 

Vald  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 126 Dnr 2022/000920 

Val av Kommunfullmäktiges förste och andre vice ordförande 
Enligt bestämmelserna i kommunallagen väljer fullmäktige bland sina ledamöter en ordförande och 
en eller flera vice ordförande. Kommunfullmäktige ska välja förste och andre vice ordförande för 
mandatperioden 2022-10-15 till 2026-10-14. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar utse Nils Olof Bengtson (M) till förste vice ordförande för 
mandatperioden 2022-10-15 till 2026-10-14. 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Göran Hahne (DemR) till andre vice ordförande för 
Kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-10-15 till 2026-10-14. 
 
 
 

Skickas till  

Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 127 Dnr 2022/000979 

Val av Valberedning  
Kommunfullmäktige ska välja en Valberedning för mandatperioden 2022-10-15 till 2026-10-14. 
Valberedningen ska bestå av en ledamot och en ersättare per parti.  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige utser Valberedning för mandatperioden 2022-10-15 till 2026-10-14 enligt 
följande;  
 
Ordinarie Ersättare 
Therése Mancini (S) Gerardo Alas (S) 

 
Roland Mattsson (M) 
 

Eva Abrahamsson (M) 

Camilla Jansson (DemR) Joakim Haglund (DemR) 
 

Magnus Johansson (V) Ewa Ryberg (V) 
 

Torbjörn Johansson (SD) Sebastian Andersson (SD) 
 

Michael Sandberg (L) Martin Eklund (L) 
 

Britt Lindgren (C) 
 

Olof Börjesson (C) 

Inger Eckert (KD) Robert Yngve (KD) 
 

Yngve Johansson (MP) Lena Linke (MP) 
 

 
Till ordförande väljs Therése Mancini (S) 
Till vice ordförande väljs Roland Mattsson (M) 
 
 

Skickas till  

Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 128 Dnr 2022/000738 

Renhållningstaxa 2023 

Sammanfattning 

Taxan som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13, avseende det nya insamlingssystemet, som 
gäller från 2019 har årligen justerats med index. Taxan behöver nu revideras dels på grund av att 
utsortering av matavfall kommer att bli obligatoriskt och eftersom abonnemang med blandat mat- 
och restavfall inte längre blir valbart för hushållen. Det har också tillkommit nya tjänster som ingår 
i det kommunala ansvaret. 

Beskrivning av ärendet 

Förändringar och tillägg till denna taxa är gulmarkerade och vid höjda avgifter är dagens avgifter 
rödmarkerade. 
 
Taxan som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13, avseende det nya insamlingssystemet, som 
gäller från 2019 har årligen justerats med index. Taxan behöver nu revideras dels på grund av att 
utsortering av matavfall kommer att bli obligatoriskt och eftersom abonnemang med blandat mat- 
och restavfall inte längre blir valbart för hushållen. Det har också tillkommit nya tjänster som ingår 
i det kommunala ansvaret.  
 
Avgifterna för slamtömning regleras enligt avfallsindex A12:3MD och årligen fr.o.m. 1 januari med 
oktober 2021 som basmånad. 
 
Renhållningsavgiften är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift.  
 
Grundavgiften finansierar kostnader för markarrende, drift och underhåll av kommunens 
återvinningscentraler, hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, 
kommunikation, planering, utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär. Nytt är att 
grundavgiften även ska finansiera inlämnat bygg- och rivningsavfall från privathushållen.  
 
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av insamlat 
avfall, kärlkostnader för privathushållen samt andra kostnader som insamlingen av det kommunala 
avfallet genererar. Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl eller hyr av Rambo.  
 
Avgifterna för slamtömning regleras enligt avfallsindex A12:3MD. Då index för insamling av avfall 
(A12:1MD) skiljer sig markant från index för slamtömning (A12:3MD) bör de olika tjänsterna 
regleras med två separata index. Risken är stor att man inte får täckning för egna kostnadsökningar. 
 
Returpapper/tidningar som från och med 1 januari 2022 är kommunalt avfall läggs från och med 
2023-01-01 in i taxan. Flerbostadshus och verksamheter kan beställa hämtning i kärl mot avgift 
enligt bifogat taxedokument. En- och tvåbostadshus hänvisas till insamlingssystem som återfinns på 
återvinningsstationerna.  
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Forts. KF § 128 

Framkörningsavgift (bomavgift) när man inte har kunnat utföra tömning av enskilt avlopp trots 
aviseringsbrev, föreslås höjas från 488 kr – 700 kr. Det har skett en ökning av fastighetsägare (115 
st, 2021) som har satt i system att hellre betala en framkörningsavgift då den är billigare än en 
ordinarie tömning. En bomkörning ger en negativ miljöpåverkan och bör undvikas. Enligt 
Avfallsföreskrifterna ska ett enskilt avlopp (med toalett kopplad) tömmas minst en gång per år.  
 
Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering blir ett kommunalt ansvar 2023-01-
01. Bygg- och rivningsavfall som uppkommer i en yrkesmässig verksamhet faller inte under det 
kommunala ansvaret. Privatpersoner med avfallsabonnemang kan lämna bygg- och rivningsavfall 
avgiftsfritt på återvinningscentralen, inom ramen för de fria besöken. Privathushåll kan beställa 
hämtning av bygg- och rivningsavfall vid fastigheten mot avgift enligt bifogat taxedokument. 
 
Kyl och frys lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling 
täcks av taxans grundavgift. Kyl och frys kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift 
enligt förslag i bifogat taxedokument. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Med föreslagna justeringar samt införande av det nya insamlingssystemet har budgeterats med ett 
underskott på 800 tkr. Det ackumulerade överskottet beräknas till 1,1 mnkr vid 2023 års slut.  
 
Utöver föreslagna höjningar kommer samtliga avgifter i renhållningstaxan att justeras med 
avfallsindex.  

Beslutsunderlag 

Förslag Renhållningstaxa 2023 avser när insamlingssystemet är infört, jämförelsetal 
Förslag 2022-09-20 Renhållningstaxa 2023 avser när insamlingssystemet är infört 
Förslag Renhållningstaxa 2023 avser innan insamlingssystemet införs, jämförelsetal 
Förslag 2022-09-20 Renhållningstaxa 2023 avser innan insamlingssystemet införs 
Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-08-03 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-09-20 § 60 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-05 § 166 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  
 

- anta föreslagna justeringar daterade 2022-09-20 i den renhållningstaxan som antogs 2018-
12-13 inför nytt insamlingssystem och som kommer att börja gälla från 1 januari 2023.  
 

- anta föreslagna justeringar daterade 2022-09-20 i den renhållningstaxan som antogs 2021-
11-11 inför 2022 och som gäller i sin helhet tills nytt insamlingssystem är infört i hela 
kommunen.  

Skickas till 

Drift och projektchef 
Rambo AB 
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KF § 129 Dnr 2022/000737 

Införande av nytt passersystem Hogenäs samt Malmöns 
återvinningscentraler 

Sammanfattning 

Rambo planerar att införa passersystem på samtliga sju återvinningscentraler inom 
ägarkommunerna. Passersystemet ger bland annat en ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö, mindre 
miljöpåverkan samt ökade intäkter genom införandet.  
Detta under förutsättning att respektive ägarkommuns kommunfullmäktige fattar beslut om ett 
begränsat antal fria besök. 
 
Samtliga privathushåll med avfallsabonnemang får nyttja sina fria besök på samtliga 
ägarkommuners återvinningscentraler. Företag och övriga besökare kommer att få betala en avgift 
för att få tillträde att lämna avfall på återvinningscentral. Om samtliga ägarkommuner har så lika 
förutsättningar som möjligt gör det administrationen mycket effektivare och kunderna upplever det 
enklare och rättvisare när de brukar Rambokommunernas återvinningscentraler. 
 
Passersystemet ger endast fritt tillträde till återvinningscentralen under de fria besöken för 
privatpersoner som tecknat avfallsabonnemang. Idag har återvinningscentralen många besökare från 
andra kommuner och företag som lämnar avfall, utan att betala för sig. Denna kostnad belastar 
kommunernas renhållningskollektiv. Servicen kommer dock att finnas kvar även för dessa och de 
ska fortsatt ha möjligheten att lämna sitt avfall mot en avgift. Det finns möjlighet att betala via 
återvinningscentralkort eller Swish. 
 
Exempel på fria besök/år från andra kommuner, dom har i genomsnitt cirka fem besök per 
hushåll/år i realiteten. 

• Vänersborg har 4 fria besök och därefter kostar varje besök 50 kronor  
• Ale Kommun har 10 fria besök och därefter kostar varje besök 200 kronor 
• Strömstad har 12 fria besök och därefter kostar varje besök 100 kronor 
• Uddevalla har 10 fria besök och därefter kostar varje besök 204 kronor 
• Orust har 15 fria besök och därefter kostar varje besök 313 kronor 
• Laholm har 12 fria besök och därefter kostar varje besök 250 kronor 
• Halmstad har 15 fria besök och därefter kostar varje besök 250 kronor 

 
För Rambos kunder föreslås 12 fria besök för villor och fritidshus och 8 fria besök för lägenheter, 
därefter föreslås besöken kosta 200 kronor per besök. 
 
Passagekontrollen för privatpersoner med avfallsabonnemang sker via deras körkort. Övriga och 
företagare får ett passerkort.  

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-28 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-09-20 § 59 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-05 § 165 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att på kommunens återvinningscentraler, under förutsättning att 
respektive ägarkommuns kommunfullmäktige fattar likalydande beslut om ett begränsat antal fria 
besök för samtliga privathushåll med avfallsabonnemang:  

- införa 12 fria besök årligen för villor och fritidshus samt 8 fria besök för 
lägenheter,  

- införa 6 fria besök för dödsbon, 
- införa en kostnad om 200 kr/besök efter att de fria besöken förbrukats. 

 
Kommunfullmäktige beslutar att detta skrivs in i ordinarie renhållningstaxan för 2023. 
 
Företag och övriga besökare kommer att få betala en avgift för att få tillträde att lämna avfall på 
återvinningscentral. 
  
 

Skickas till 

Drift och projektchef 
Rambo AB 
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KF § 130    Dnr 2021/001042 

Motion - Höj friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S), Sanna L Gustafsson (S) och Annica Erlandsson (S) föreslår i en motion; 
1. Att friskvårdsbidraget höjs till samtliga anställda inom Sotenäs kommun.  
2. Att vi möjliggör detta utan kostnad för arbetstagaren.  
3. Att det görs en utredning för att detta kan ske utan egna utlägg 

 
Friskvårdsbidraget har höjts för samtliga medarbetare från och med 1 januari 2022.  

Beskrivning av ärendet 

Friskvårdsbidraget har höjts för samtliga medarbetare från och med 1 januari 2022.  
I nuläget med befintligt lönesystem och de tjänster som erbjuds på marknaden anser inte kommunen 
att möjligheten att hantera friskvårdsbidrag utan utlägg är aktuellt. 
Frågan tas med i implementeringen av nytt HR- och lönesystem. 
 
Nytt HR- och lönesystem 
SML- kommunerna har nyligen genomfört en upphandling av nytt HR- och lönesystem 
tillsammans. Detta är under implementering. I och med byte av system kommer frågan om 
hantering av förmåner tas med i den nya uppsättningen av systemet.  
 
Svar på ovan förslag: 

1) Från och med januari 2022 har friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun höjts från 1000 kr per 
anställd och år till 1500 kr per anställd och år.  

 
2 och 3) Enligt nuvarande rutin gör medarbetaren ett val av aktivitet, betalar kostnaden och får mot 
inlämnande av kvitto tillbaka summan vid nästa lön. Det finns inga begränsningar på hur många 
gånger man som medarbetare kan lämna in kvitto vilket gör att kostnaden kan delas upp på flera 
månader om leverantören av friskvårdstjänsten kan erbjuda det. 
 
Om man ska hantera köp av friskvårdstjänst utan att behöva själv betala krävs någon form av 
funktionstjänst. På marknaden finns olika aktörer som agerar mellanhand mellan leverantör av 
friskvårdstjänst och arbetsgivaren som ska bekosta friskvårdstjänsten.  
 
Exempel på två leverantörer är E-passi och actiway. Dessa tar då en avgift för att agera mellanhand. 
I en nyligen framtagen offert skulle det kosta kommunen cirka 40-50 000 kr per år.  
 
I dagsläget har Löneenheten inte sett att den administration som hanteringen av ansökan i befintligt 
lönesystem innebär genererar någon merkostnad för kommunen. 
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Forts. KF § 130 

 
Avseende hanteringen av mellanhand likt ePassi har kommunen även mottagit mail från 
representanter för Kroppsterapeuterna, Yrkesmassörerna och Svensk massage där de påtalar en del 
problem med denna typ av mellanhantering, bland annat:  
 

• Kommunens småföretagare måste avsätta 10% av sina inkomster till en 
tredjepartsleverantör, när de redan har svårt att få sina verksamheter att gå runt då det kostar 
att vara ansluten 

• Att kommunens småföretagare får vänta upp till 90 dagar för att få betalt för sina tjänster 

Konsekvensbeskrivning 

Konsekvensen av höjt friskvårdsbidrag förväntas bli en positiv syn på Sotenäs kommun som 
arbetsgivare som erbjuder goda förmåner för anställda och som tydligt visar att kommunen 
värdesätter god hälsa och månar om medarbetares möjligheter till att kunna bekosta hälsofrämjande 
aktiviteter på fritiden. Dock kommer inte ett ökat friskvårdsbidrag få så stor påverkan på sjuktalet 
då forskning visar att det är svårt att få de som inte motionerar att börja motionera på grund av 
friskvårdsbidrag.  
Att medarbetaren först måste göra ett eget utlägg kan ha en dämpande effekt på att kunna eller vilja 
ta del av bidraget och är något som kommunen hoppas kunna lösa genom det nya HR-och 
lönesystemet.  

Ekonomi  
Ökningen av friskvårdsbidraget har inneburit en ökning av budgeten med cirka 200 tkr per år. 
Ökningen är beroende av hur många som väljer att använda bidraget.  

Regelverk  
Skattefria förmåner i form av friskvårdsbidrag får ges till medarbetare av ett sammanlagt belopp av 
5000 kr per år. För att det ska räknas som skattefri förmån måste följande kriterier vara uppfyllda: 

• förmånen ska vara av mindre värde 
rikta sig till hela personalen 
inte gå att byta mot kontanter 

Beslutsunderlag 

Motion  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-12-08 § 142  
HR-chefens tjänsteutlåtande 2022-09-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-09-21 § 147 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-05 § 155 
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Forts. KF § 130 

Yrkande 

Therése Mancini (S), Mikael Sternemar (L) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) med fleras förslag finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 
 

 

Skickas till 

Motionärerna 
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KF § 131    Dnr 2021/000968 

Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska 
sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen  

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Sanna Gustafsson (S). Motionen innehåller två förslag; 
1) att ge omsorgsnämnden i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut att skapa en 
attraktiv arbetsplats, minska sjukfrånvaro och personalomsättningen genom att se över 
arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen.  
2) att återkomma till fullmäktige med redovisning av hur man jobbar med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att få ned sjukskrivningarna samt redovisa vilka åtgärder som vidtagits.  
 
2019 togs beslut gällande höjning av arbetstidsmåttet för nattarbetande personal i 
omsorgsförvaltningen som en åtgärd för att anpassa verksamheten till en minskad budgetram. Efter 
förhandling med facket beslutades att enbart nyanställda skulle omfattas av det nya arbetstidsmåttet. 
Det finns nu tre medarbetare som är tillsvidareanställda utifrån dessa nya förutsättningar. Det är för 
få, och det har gått för kort tid, för att dra några slutsatser kring hur det nya arbetstidsmåttet 
påverkar faktorer som sjukfrånvaro eller personalomsättning.  
 
Sotenäs kommun kommer från och med 2023 att ha en process där det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) som förvaltningarna bedriver kommer att sammanställas och redovisas 
årligen till Kommunstyrelsen (KS) som har arbetsmiljöansvar. Tidigare har det inte funnits en sådan 
process i kommunen. Eftersom förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete fortsatt kommer att 
redovisas till KS görs bedömningen att ingen separat redovisning för en separat arbetsgrupp 
behöver göras till Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag  

Motion  
Protokollsutdrag KF 2021-11-11 § 124  
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-02-02 
Protokollsutdrag ON 2022-06-02 § 86 
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-09-13 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-05 § 157 

Yrkande 

Sanna Gustafsson (S), Therése Mancini (S), Ann-Sofie Svensson (S), Mikael Sternemar (L), 
Sebastian Andersson (SD), Mikael Andersson (DemR), Yngve Johansson (MP), Jan-Olof Larsson 
(S) och Gerardo Alas (S) föreslår att motionen ska bifallas. 
 
Nils Olof Bengtson (M) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen till den del som avser att se över arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen samt 
bifalla motionen till de delar som avser att redovisa hur Omsorgsförvaltningen jobbar med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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Forts. KF § 131  

Propositionsordning 

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

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Kommunfullmäktige fastställer följande omröstningsproposition, den som bifaller 
Kommunstyrelsens och Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag röstar JA, den som bifaller 
Sanna Gustafssons (S) med fleras förslag röstar NEJ. 
Omröstningen utfaller med 11 JA-röster och 20 NEJ-röster. Se omröstningsbilaga. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 

Reservation  

Klaes Mattsson (M), Eva Abrahamsson (M), Roland Mattsson (M), Helene Stranne (M), Nils Olof 
Bengtson (M), Dan Christiansson (M), Maria Holmström (M) och Lars Kinnmalm (M) reserverar 
sig skriftligt mot beslutet. Se bilaga. 
 
 

Skickas till  

Omsorgsnämnden 
Omsorgschef 
Utvecklare 
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Forts. KF § 131  Omröstningsbilaga 

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
1 Klaes Mattsson   M X   

2 Eva Abrahamsson M X   

3 Roland Mattsson M  X   

4 Helene Stranne M X   

5 Nils Olof Bengtson M X   

6 Dan Christiansson M X   

7 Maria Holmström M X   

8 Lars Kinnmalm M X   

9 Pär Eriksson C X   

10 Olof Börjesson C X   

11 Mikael Sternemar L  X  

12 Michael Sandberg L  X  

13 Robert Yngve KD X   

14 Therese Mancini S  X  

15 Lotta Johansson S  X  

16 Jan-Olof Larsson S  X  

17 Sanna L Gustafsson S  X  

18 Geraldo Alas S  X  

19 Ann-Sofie Svensson S  X  

20 Mattias Larsson S  X  

21 Ewa Ryberg V  X  

22 Yngve Johansson MP  X  

23 Sebastian Andersson SD  X  

24 Veronica Johansson SD  X  

25 Torbjörn Johansson SD  X  

26 Mikael Andersson  DemR  X  

27 Dan Frödén  DemR  X  

28 Joakim Haglund DemR  X  

29 Camilla Jansson  DemR  X  

30 Göran Hahne  DemR  X  

     
31 Jan Ulvemark, ordförande  S  X  

Summa (31)  11 20  
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Forts. KF § 131  Skriftlig reservation 
 
Klaes Mattsson (M), Eva Abrahamsson (M), Roland Mattsson (M), Helene Stranne (M), Nils Olof 
Bengtson (M), Dan Christiansson (M), Maria Holmström (M) och Lars Kinnmalm (M) reserverar 
sig skriftligt mot beslutet enligt följande; 
  
Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna beslutar att överpröva en överenskommelse som är 
gjord av arbetsmarknadens parter. Att Liberalerna ansluter sig till detta är förvånande 
medan  Demokratiresans och Sverigedemokraternas stöd möjligen kan sättas på okunskapens 
konto.  
I förlängningen kan beslutet innebära att den hittills rådande arbetsfördelningen mellan politiken 
och tjänstemännen förändras. I nuläget ansvarar politiken för vad som skall göras, medan 
tjänstemännen svarar för hur det genomförs. Förändringen kan innebära att politiken även styr hur 
beslut skall genomföras. En sådan förändring riskerar att få till följd att Sotenäs kommun får svårt 
att rekrytera och behålla kompetenta tjänstemän till sina förvaltningar.  
  
Hela den moderata partigruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Omsorgsnämndens, 
tillika Kommunstyrelsens förslag.  
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KF § 132    Dnr 2022/000304 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 2022 

Sammanfattning 

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt 
kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid 
beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare 
handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat införa en motionsbalans som visar status för bifallna motioner, 
vilket redovisas vid dagens sammanträde.  
 
Vid genomgång finns för närvarande 20 motioner och 22 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Pågående motioner 2022-10-10 
Pågående medborgarförslag 2022-10-10 
Uppdrag efter bifallna motioner  
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-10-10 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-05 § 159 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
hösten 2022, och tar del av motionsbalans för bifallna motioner. 
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KF § 133 Dnr 2022/000150 

Inkomna motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 

1. Motion från Michael Sandberg (L) och Mikael Sternemar (L) om psykisk ohälsa. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KF § 134 Dnr 2022/000833 

Avsägelse av uppdrag i Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB, Peter 
Håkansson (M) 

Sammanfattning 

Peter Håkansson (M) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ledamot och ordförande i 
Sotenäs Vatten AB, och därmed också uppdraget som vice ordförande i Västvatten AB.  
 
Valberedningen föreslår att Roland Mattsson (M) väljs till ny styrelseledamot och ordförande i 
Sotenäs Vatten AB, tom 2022 och till uppdrag som ledamot i Västvatten AB, tom 2022 och därmed 
avsäger sig sitt uppdrag som suppleant i styrelsen för Sotenäs Vatten AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Peter Håkansson (M) från uppdrag som ledamot och ordförande i 
Sotenäs Vatten AB och uppdraget som vice ordförande i Västvatten AB. 
 
Kommunfullmäktige entledigar Roland Mattsson som suppleant i styrelsen för Sotenäs Vatten AB 
och väljer Roland Mattsson (M) som ledamot och ordförande i Sotenäs Vatten AB och ledamot i 
Västvatten AB, tom 2022.  
 

Skickas till 

Roland Mattsson (M)  
Peter Håkansson (M)   
Sotenäs Vatten AB  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 135 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. 
 
Vid dagens sammanträde lämnas förslag på nya vigselförrättare; Gunnel Berlin, Therése Mancini 
och Ann-Sofie Svensson.   

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige nominerar till Länsstyrelsen följande personer som vigselförrättare under tiden 
1 januari 2023 till och med den 31 december 2026; 
 
Gunnel Berlin (S) 
Therése Mancini (S) 
Ann-Sofie Svensson (S) 
 

Skickas till  

Berörda 
Administrativ chef 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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KF § 136  

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium  

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunfullmäktiges ärendekalendarium för år 2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 137  

Redovisning av anmälningsärenden 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-10-07 99514 

 
Beslut Kommunstyrelsen 2022-10-05 
§160 Införa fritidskort kollektivtrafik för 
unga 

Kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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