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Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn torsdagen den 7 november 2019 kl 17:30-20.20 
Sammanträdet ajourneras efter § 116, kl 18.55-19.15. 
 

Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2. 
 
 
 
 

 

Närvarande 
ersättare 

 
Se bifogad närvarolista sidan 2. 

 
 

Övriga deltagare 
 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 104 
Elving Claesson, revisor § 105-106 
Mona Engelbrektsson, säkerhetsamordnare §§ 109-110 
Maria Vikingsson, kommunchef  
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

 
 
 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet den 8 november 2019 kl. 10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekreterare  
 

  

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Helene Stranne (M)    
Justerare    

 Britt Lindgren (C)    Therése Mancini (S) 
 

Anslagsbevis 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-07 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-11-08 -- 2019-11-29 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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Beslutande  

Namn Namn 

Mats Abrahamsson (M) Therése Mancini (S) 
Jeanette Loy (M) Lars-Erik Knutsson (S) 
Roland Mattsson (M)  Annica Erlandsson (S) 
Helene Stranne (M) Ordförande Lotta Johansson (S) 
Nils Olof Bengtsson (M) Birgitta Albertsson (S) 
Daniel Nordström (M) Jan-Olof Larsson (S) 
Eva Abrahamsson (M) Sanna Lundström Gustafsson (S) 
Ronald Hagbert (M) Vivianne Gustafsson (S) 
Rosita Holmström (M) Ewa Ryberg (V) 
Kajsa Åkesson (M) Yngve Johansson (MP) 
Lars Kinnmalm (M) Veronica Johansson (SD) 
Mathias Bruno (M) Torbjörn Johansson (SD) 
Mikael Andersson (C) Sebastian Andersson (SD) §§ 114-124 
Olof Börjesson (C)  
Britt Lindgren (C)  
Mikael Sternemar (L)  
Michael Sandberg (L)  
Robert Yngve (KD)  
  

 

Närvarande ersättare  

Namn Namn 

Verena Rodin (M) Kent Östergren (S) 
Gunnar Selstam (C) Luis Morales (V) 
Gunilla Ohlin (L) Lena Linke (MP) 
Anne Johansson (L) Tina Ehn (MP) 
Inger Eckert (KD)  
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KF § 103  

Godkännande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

• Allmänhetens frågestund 
 

samt att följande ärende läggs till; 

• Information om revisorernas granskningsverksamhet  
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KF § 104 Dnr 2019/000002 

Sotenäs kommun, delårsbokslut januari-augusti 2019 

Sammanfattning 

Delårsrapporten för januari -augusti 2019 har ändrat utformning något. Under 2019 görs 
delårsbokslut per tertial, istället för som tidigare, per kvartal. Det innebär att jämförelsetalen per 
augusti 2018 inte alltid är periodiserade fullt ut. Koncernen har också lyfts in på fler avsnitt än 
tidigare.  
 
Koncernens resultat för perioden uppgår till + 14,7 mnkr. Prognosen på helår beräknas landa på -1,9 
mnkr. Investeringarna på helår beräknas uppgå till 128,5 mnkr, utfallet för perioden uppgår till 58,6 
mnkr. Störst andel av investeringar på helår står Rambo AB för.  
 
Kommunens resultat för perioden uppgår till + 8,4 mnkr. Prognosen på helår är något sämre än 
budget och beräknas uppgå till -8,9 mnkr. Investeringarna uppgår för perioden till 20,2 mnkr, 
helårsprognosen ser ut att landa på 34,9 mnkr. Mål för god ekonomisk hushållning visar att för 
verksamhetsår 2019 har kommunen inte god ekonomisk hushållning. Det beror på att endast två av 
de finansiella målen är uppfyllda. Majoriteten av verksamhetsmålen pekar på hel eller delvis 
måluppfyllelse. Prognosen är att målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas under 
mandatperioden. 
 
Helårsprognosen efter åtta månader pekar på -8,9 mnkr vilket innebär -1,7 procent i förhållande till 
skatteintäkter och kommunal utjämning. Om resultatet står sig kommer uttaget av RUR att öka 
jämfört med det budgeterade. Med nyttjande av RUR kommer balanskravsresultatet att vara 0. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande  
Delårsrapport januari-augusti 2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02 § 132 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-16 § 165 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Ewa Ryberg (V) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Mats Abrahamsson (M) med fleras 
förslag och finner att Kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut januari-augusti 2019 samt prognos 2019.  
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2019-11-07, §§ 103-124 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 6(27)
 

 
 

Forts. KF § 104 

 

Skickas till  

Nämnderna 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef 
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KF § 105 Dnr 2019/001309 

Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2019-08-31 

Sammanfattning 

Syftet med revisorernas översiktliga granskning är att bedöma om:  
• resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av fullmäktige, är förenligt med de 

finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat  
• delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning.  

 
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision.  
Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen har revisonen gjort nedanstående 
bedömningar: 
 
Revisorernas bedömning, utifrån rapporteringen i delårsrapporten, är att resultatet för flera av målen 
inte är förenligt med vad fullmäktige beslutat. Revisorerna delar kommunstyrelsens bedömning att 
god ekonomisk hushållning inte kommer att uppnås. Revisorerna bedömer vidare att 
delårsrapporten ger, beaktat deras översiktliga granskning, en i allt väsentligt rättvisande bild av 
kommunens resultat och ställning. 

Beslutsunderlag 

Revisorernas bedömning av delårsbokslut  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av revisorernas granskning av delårsbokslut januari-augusti.  

 

Skickas till 

Kommunrevisorer 
Ekonomichef 
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KF § 106 Dnr 2019/001309 

Information om revisorernas granskningsverksamhet  

Sammanfattning 

Information lämnas om revisionens arbete med granskning av verksamheten i Sotenäs kommun. 
 
Den kommunala revisionen är fullmäktiges instrument för granskning av den kommunala 
verksamheten.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen.  
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KF § 107 Dnr 2019/000373 

Taxa 2020 för parkeringar 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2018 att anta Mål- och resursplan 2019-2022, 
budget 2019. Av planen framgår att kommunstyrelsens tekniska verksamheter ska öka 
avgiftsfinansieringen med 3 mkr över tre år. Av de ekonomiska styrprinciperna följer vidare att 
intäkterna årligen räknas upp med 2,3 % motsvarande 700 tkr för 2020. Sammanlagt innebär detta 
ett behov av taxeförändringar med 2750 tkr inför 2020.  
 
Nu aktuellt ärende avser taxan för parkeringarna. 
 
Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. 
Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar och husbilar rullar på gatorna. 
Avgifterna är ett sätt att finansiera kommunens kostnader med intäkter från våra besökare till 
förmån för kommunmedlemmarna. Förslaget är att taxan för parkeringar bibehålls på 30 kr/h. 
Tekniska utskottet föreslår att taxan ska höljas med 5kr/h för att öka omsättningshastigheten på 
parkeringarna. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-09-19 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-10-01 § 69 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-16 § 169 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa för parkeringar att höjas med 5 kr/h att gälla från den 1 januari 2020 
och tills vidare.  
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Räddningschef 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2019-11-07, §§ 103-124 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 10(27)
 

 
 

KF § 108 Dnr 2019/001239 

Detaljplan för Kalvbogen 1:129 m fl.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-20 § 43 att anta en ny detaljplan för Kalvbogen 1:129 m.fl. 
för befintlig bebyggelse. Planen medgav ändrad användning från industriändamål till 
bostadsändamål. Därefter upphävde Länsstyrelsen kommunens antagandebeslut, 2017-08-23, med 
anledning av att det i detaljplanen inte var säkerställt att nödvändiga översvämningsskydd 
genomförs. En ny granskningshandling har därefter arbetats fram, kallas granskningshandling 2, där 
samtliga synpunkter från Länsstyrelsens beslut har utretts och ändrats i planhandlingarna.  
 
Granskningshandlingar 2, daterade 2018-11-01, har varit utställda för granskning under tiden  
8 mars-29 mars 2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i Kommunhuset, Kungshamn samt 
har även funnits utlagda på kommunens hemsida. Med anledning av granskningen har totalt 14 
yttranden inkommit, varav 7 är från remissinstanser och 7 från sakägare. Yttrandena har 
sammanställts i ett granskningsutlåtande daterat 2019-04-17.  
 
Efter genomförd granskning har synpunkter på planförslaget inkommit som endast föranleder 
mindre justeringar av planhandlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfattningen att 
inkomna synpunkter och föreslagna ändringar av planen inför antagande är av sådan art att det inte 
krävs en ny granskning. 

Beslutsunderlag 

T.f. plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-07-25  
Utlåtande efter granskning daterat 2019-04-17  
Planbeskrivning daterad 2018-11-01 justerad 2019-06-03  
Plankarta daterad 2018-11-01 justerad 2019-06-03  
Illustration daterad 2018-11-01 justerad 2019-06-03  
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-12 § 117 
Byggnadsnämndens protokoll 2019-09-26 § 106 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-16 § 171 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Robert Yngve (KD) förslag och finner 
att Kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Kalvbogen 1:129 m.fl. 
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Forts. KF § 108 

 

Skickas till 

Sökanden 
PLEX-chef 
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KF § 109 Dnr 2019/001131 

Kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys för Sotenäs kommun 
2019-2022  

Sammanfattning 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.  
 
Kommunen ska senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till 
kommunfullmäktige ställa samman och rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och 
sårbarhetsanalys enligt följande uppställning:  
 

• Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.  
• Beskrivning av arbetsprocess och metod.  
• Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område.  
• Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet.  
• Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska område.  
• Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess 

geografiska område.  
• Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat.  

 
Kommunen ska regelbundet följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys och rapportera uppföljningen 
till Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Säkerhetssamordarens tjänsteutlåtande 2019-10-02 
Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02 § 120 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-16 § 177 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen för 
mandatperioden 2019-2022. 
 

 

Skickas till 

Säkerhetssamordnare 
Räddningschef 
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KF § 110 Dnr 2019/001132 

Styrdokument för krisberedskap för Sotenäs kommun, 2019-2022  

Sammanfattning   

Enligt överenskommelse krisberedskap mellan SKL och MSB ska kommunen ta fram  
ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 

Bakgrund  

Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med  
krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och  
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och  
innehålla:  
 

• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund  

• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.  
• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar  
• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram 

eller uppdatera under mandatperioden.  

Beslutsunderlag 

Säkerhetssamordarens tjänsteutlåtande 2019-09-18 
Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2019-2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02 § 121 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-16 § 178 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2019-2022. 
 

Skickas till 

Säkerhetssamordnare 
Räddningschef 
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KF § 111 Dnr 2019/000505 

Motion - fartdämpande åtgärder länsväg 174, Bovallstrand 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (C) har inkommit med en motion gällande ett förslag om att Sotenäs kommun 
skyndsamt skall tillskriva Trafikverket så de kan skapa primära fartdämpande åtgärder på länsväg 
174 och då framförallt vid Bovallstrands skola. 
 
Trafikverket har sin i projektering av den nya busshållplatsen vid Bovallstrands skola tagit fram ett 
underlag där trafiksäkerheten kommer att säkerhetsställas i form av bland annat ett förhöjt 
övergångsställe. Då ärendet redan har passerat genomförandestadiet samt så är Trafikverkets 
tidsplan för utförandet beräknat till 2019, så därför föreslås att kommunfullmäktige ska anse 
motionen besvarad.  

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2019-05-13 
Motion (C) 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-09-10 § 54 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-16 § 156 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 
 

Skickas till 

Motionären 
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KF § 112 Dnr 2019/000739 

Motion - Säkrare cykling i Sotenäs 

Sammanfattning 

Stellan Wellin (S) och Gerardo Alas (S) föreslår i en motion att Sotenäs kommun i avvaktan på 
utbyggnad av cykelväg eller cykelled vidtar säkerhetshöjande åtgärder vid Solvik, liksom vid 
Kvarnforsen. 
 
Motionärerna menar att cykelbanan från Kungshamn till Solvik slutar vid infarten till Solviks 
camping. Det saknas varje form av varning för cyklist, det finns inga hastighetsdämpande 
arrangemang eller någon som helst information till bilisterna om att det kan komma korsande 
cyklister. Man kan tänka sig trafikljus, sänkning av bilisternas hastighet, skyltning mm. 
Ett annat farligt ställe är vid Kvarnforsen. Det är speciellt farligt för den cyklist som kommer från 
Bovallstrand och vill svänga väster mot Tossene. Sikten är mycket dålig, inga fartbegränsningar, 
inga skyltar. 
 
Förvaltningen föreslår att frågan hänskjuts till den politiska lobbygruppen med uppdrag att stärka 
kommunens infrastrukturarbete. 
Vägen är statlig och det är Trafikverket som beslutar om eventuella trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Motion 
Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2019-09-13 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-10-01 § 67 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-16 § 159 

Kommunfullmäktiges beslut   

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att frågorna hanteras av Trafikverket. 
 
En politisk lobbygrupp har utsetts för att stärka kommunens infrastrukturarbete och frågan 
hänskjuts till lobbygruppen. 
 
 

Skickas till 

Motionärerna 
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KF § 113 Dnr 2018/000572 

Medborgarförslag angående badstege på Badholmarna, Bovallstrand  

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår att det upprättas en ny stege bakom kiosken i anslutning till udden på 
Badholmarna. Den nya stegen ska vara lättare att tas sig upp från än den befintliga, som är kort och 
sitter på en hal berghäll under vattnet. 
 
Frågeställaren anser att kommunen borde lägga resurser på detta för att underlätta för de äldre att 
kunna njuta av det underbara vattnet på utsidan.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2018-08-08 
Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2019-07-19 
Bilaga 1 Placering 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-09-10 § 56 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-16 § 157 

Kommunfullmäktiges beslut   

Kommunfullmäktige tackar frågeställaren för medborgarförslaget och bifaller förslaget, med 
justering av på vilken plats den monteras, att genomföras senast till säsongen 2020 med finansiering 
ur befintlig driftbudget och att frågan ska lösas i samarbete med Aktiebolaget Bovallstrands 
Badinrättningar enligt gällande avtal. 
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Drift o projektchef 
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KF § 114 Dnr 2017/001571 

Medborgarförslag - upprättande av enklare utegym i Hästedalen, 
Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår att det upprättas ett enklare utegym i Hunnebostrand i området 
Hästedalen. Lämplig position av gymmet anser frågeställaren att någon med bättre lägesuppfattning 
kan bestämma men förslagsvis i anslutning till grusvägen nära havet.  

Beskrivning av ärendet 

Erfarenhet visar på att de utegym som frekvent används idag drivs av ideella föreningar. 
Föreslagen plats är belägen i en känslig miljö. 

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2019-07-19 
Medborgarförslag 2017-11-04 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-09-10 § 57 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-16 § 158 

Kommunfullmäktiges beslut   

Kommunfullmäktige tackar frågeställaren för medborgarförslaget men avslår förslaget, med hänsyn 
till det rådande ekonomiska läget och uppmanar förslagsställaren att kontakta samhälls-/ 
idrottsförening för att gemensamt ansöka om anläggningsstöd hos Kultur och Fritid. 

 

Skickas till 

Förslagsställaren  
Kultur- och fritid  
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KF § 115 Dnr 2019/001242 

Medborgarförslag - Sotenäs kommun bör stärka sitt engagemang i 
klimatomställningen  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit från bland annat elever på Bovallstrand skola om att Sotenäs 
kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen med att uppnå nollutsläpp till 2030. 
Detta ska ske bl.a. genom en klimatomställningsplan som innefattar minskade transporter, fossilfri 
el, energieffektiviseringar, minska matens klimatpåverkan och att klimatomställningen ska göras i 
samarbete med företag, organisationer och offentlig verksamhet mm.  
 
Utveckling och näringslivsavdelningen ser att medborgarförslaget kan införlivas i den miljöplan 
som planeras att upprättas.  
 
Rådet för Hållbarhet och Hälsa beslutade 2019-09-24 § 34 att ställa sig bakom förvaltningens 
förslag för medborgarförslaget - Sotenäs kommun bör stärka sitt engagemang i 
klimatomställningen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2018-11-30 
Miljöstrategens tjänsteutlåtande 2019-09-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02 § 122 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-16 § 161 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Eva Abrahamssons (M) förslag och 
finner att Kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut   

Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget med att kommunen kommer att arbeta 
för ändamålen i de delar som kommunen har rådighet.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att beakta medborgarförslagets 
intentioner i det pågående arbetet med framtagande av en miljöplan. 

 

Skickas till 

Förslagsställare  
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KF § 116 Dnr 2019/001017 

Fyllnadsval av 2:e v ordförande i Omsorgsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-03 § 93 att utse Sanna Lundström Gustafsson (S) till ny 
ledamot i Omsorgsnämnden 2019-2022. 
 
Kommunfullmäktige ska också utse Sanna Lundström Gustafsson (S) till 2:e vice ordförande. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige utser Sanna Lundström Gustafsson (S) till 2:e vice ordförande i 
Omsorgsnämnden 2019-2022. 
 
 

Skickas till 

Vald  
Omsorgsnämnden 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 117 Dnr 2019/001110 

Interpellation om boende i sjöbodar 
Birgitta Albertsson (S) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mats 
Abrahamsson (M) enligt följande; 
Nu har ännu en sommar gått och Sotenäs kommun har haft många besökare. De är hjärtligt 
välkomna men ett återkommande problem är boendet i sjöbodar och på industriområden. Tyvärr är 
detta inte bara ett problem under sommaren, Sotenäs har ett stort antal personer som är skrivna på 
adresser där man inte får bo. Har ni agerat i år eller låter ni oskicket fortsätta? Risken finns att man 
då kan hävda att här har jag bott i 10 år och då blir det stora problem med industrier som ska ta 
hänsyn till de boende. 20/2 - 2018 kom en anonym skrivelse till kommunen med 20 adresser där 
personer var skrivna på industriområden, vad har hänt?  
Som kommunmedborgare vill vi veta: Gäller beslutet som finns att man inte får bo i sjöbodar och 
på industriområden?  
Vad gör kommunen för att förhindra detta boende?  
 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) lämnar följande svar; 
 
Birgitta Albertsson frågar om kommunen har agerat eller låter oskicket fortsätta.  
Låt mig först konstatera att många blandar ihop begreppen boende och övernattning. Även sjöbod 
och sjöbodsliknande byggnad blandas ihop av både allmänheten, media samt av en del 
förtroendevalda. Frågan är komplext, då det finns sjöbodar med lägenhetsarrenden, bodar med 
anläggningsarrende, bodar på friköpt mark samt sjöbodsliknade byggnader på industriområden. 
Kommunen har ca 1500 sjöbodsarrende för närvarande finns 11 anmälningar om misstänkt felaktig 
användning av sjöbod.  
Kommunen har via sin räddningstjänst gjort kontroll på industriområden och dokumenterat 
fastigheter där det finns misstankar om eventuellt boende eller tillfällig övernattning. Även 
samhällsbyggnadsförvaltningen har varit ute och inspekterat efter anmälan om boende. Flera av de 
anonyma anmälningar som inkommit avser områden där planändring pågår med ändring av 
inriktning i planen från Industri till boende. Rättning har skett i några fall efter påpekande från 
förvaltningen efter kontakt.  
Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag att se över policyn för sjöbodar för att se om 
möjligheten till förtydligande av rådande regelverk kan leda till tydligare och bättre regelverk. 
Frågan är komplext då det inte är förbjudet att sova över i sin sjöbod vid enstaka tillfällen.  
Sammanfattningsvis har tillsyn skett och pågår. Dock har resurserna varit begränsade och tillsyn har 
i huvudsak riktats mot misstänkt boende på industriområden vilket måste vara högst prioriterat. 
Upphandling pågår av en resursperson som skall bedriva tillsyn i samverkan med kommunens olika 
förvaltningar framledes.  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och godkänner Kommunstyrelsens 
ordförandes svar. 
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KF § 118 Dnr 2019/001319 

Fråga om detaljplan för Gamla Hunnebo 
Lars-Erik Knutsson (S) ställer en fråga till Byggnadsnämndens ordförande enligt följande; 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-25 § 27 att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta om 
förslaget till detaljplan för gamla Hunnebo med inriktning hållbarhet och bevarande.  
Fullmäktige lyfte särskilt fram att planens syfte skulle ändras för att möjliggöra för verksamheter 
och boendes utbyggnadsmöjligheter, utbyggnadsmöjligheter för mindre byggnader för 
sophantering. Vidare skulle detaljplanen revideras med anledning av att en planerad tryckbank. 
Medel 200 tkr avsattes för ändamålet.  
Min fråga är: När kommer ärendet åter till kommunfullmäktige för beslut?  
 
Byggnadsnämndens ordförande Robert Yngve (KD) besvarar frågan. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och godkänner Byggnadsnämndens ordförandes 
svar. 
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KF § 119 Dnr 2019/001367 

Fråga om ungdomspolitiskt program 
Yngve Johansson (MP) ställer en fråga till Kommunstyrelsens ordförande enligt följande; 
 
2017-06-01 fick kommunstyrelsen i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram ett 
ungdomspolitiskt program i enlighet med Förnyelseberedningens förslag.  
När beräknas det Ungdomspolitiska programmet vara framtaget?  
 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar frågan. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och godkänner Kommunstyrelsens ordförandes 
svar. 
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KF § 120 Dnr 2019/001396 

Fråga om skoldebatt 
Jan-Olof Larsson (S) ställer en fråga till Kommunstyrelsens ordförande enligt följande; 
 
Tidigare när skolor var på förslag att läggas ner, eller inriktningen ändrades så pågick en stor 
informationskampanj vid skolorna. Samtliga partier deltog och där allmänheten var inbjudna. 
Beslutet föregicks också av debatt i fullmäktige, en debatt där samtliga partier kunde redovisa sina 
ståndpunkter och argument. Varför har inte majoriteten tagit initiativ till att det skall föras en 
offentlig debatt i fullmäktige vid detta tillfälle. Speciellt när vi alla vet vilket intresse detta skapar 
hos våra kommuninvånare. 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar frågan. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och godkänner Kommunstyrelsens ordförandes 
svar. 
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KF § 121 Dnr 2019/001395 

Fråga om skolorganisation 
Lotta Johansson (S) ställer en fråga till Utbildningsnämndens ordförande enligt följande; 
 
Det råder oklarheter hos våra medborgare i samhället om hur den framtida skolorganisationen under 
Alliansens styre kommer att vara. Det är även av yttersta vikt att organisationsförändringar som rör 
skolornas och förskolornas vara eller inte vara och vilka årskurser som skall finnas i vilka skolor 
förtydligas i Kommunfullmäktige. Eftersom budgetläget är ansträngt med stora sparförslag under 
mandatperioden är det viktigt att Utbildningsnämndens ordförande nu efter valet talar om vad som 
gäller. 
Vilken skolorganisation gäller nu efter valet och vilka Allianspartier står bakom detta förslag? 
 
Utbildningsnämndens ordförande Roland Mattsson (M) besvarar frågan. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och godkänner Utbildningsnämndens 
ordförandes svar. 
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KF § 122   Dnr 2018/000139 

 
Inkomna motioner och medborgarförslag 

1. Medborgarförslag, önskemål om ökad trafiksäkerhet på Smögen. 
2. Motion från Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L), Restaurera Sandöslingan och 

närområdet. 
3. Motion från Therése Mancini (S) om ökad demokrati. 
4. Medborgarförslag, önskemål om ett ställe där man kan pumpa cyklar och mopeder. 
5. Motion från Veronica Johansson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) förbud av passivt 

tiggeri. 
6. Motion från Daniel Nordström (M) planera för, exploatera och försälja kommunala 

villatomter via Sotenäsbostäder AB. 
7. Motion från Annica Erlandsson (S) om tillgänglighetsanpassning av våra KF-möten. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslagen till Kommunstyrelsen för handläggning och 
beslut. 
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KF § 123 

Kommunkansliets redovisning av ärenden under beredning till KF 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium har tagit initiativ till att ta fram ett ärendekalendarium för 
Kommunfullmäktige för att tydliggöra vilka ärenden som ska avgöras av fullmäktige under året. 
Kalendariet kommer redovisas under denna punkt. 
 
Vid dagens sammanträde informeras om följande dokument; 
 

• Fullmäktiges ärendekalendarium 2019  
• Fullmäktiges ärendekalendarium 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 124 

Meddelanden, anmälningsärenden 
1. Arvodesreglementet, bilaga 1, rev från 2019-11-01. 
2. Byggnadsnämndens protokoll 2019-09-26 § 104, Medborgarförslag trafikmiljön på 

Hvitfeldtsgatan, Kungshamn 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen.  
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