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Plats och tid Distans samt i Tryggö i kommunhuset, Kungshamn, onsdagen den 22  september 2021 kl 09.30-15.50. 
Sammanträdet ajourneras efter § 97 kl 12.00 -13.00. 
 

Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2.  

Närvarande 
ersättare 

 
Se bifogad närvarolista sidan 2.  
 

 
 

Övriga deltagare 
 
Maria Vikingsson, kommundirektör, distans 
Patrik Rasmussen, VD Sotenäs Rehabcenter AB § 91 
Lars-Arne Staxäng, ordförande RAMBO AB § 104 
Ulrica Constin, sekretariat 
Maria Ceder Askman, sekretariat 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

 
 
 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet den 24 september 2021 kl. 10:00. 
 
 
 

Sekreterare  
 

  

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Helene Stranne (M)    
Justerare    

 Roland Mattsson (M)   Jan Ulvemark (S) 
 

 
 

   

    
 

Anslagsbevis 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-22 justerat. 
Paragrafen är anslagen under tiden 2021-09-24 – 2021-10-16 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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 Beslutande  Beslutande 

Mats Abrahamsson (M) deltar på distans Therése Mancini (S) deltar på distans 
Jeanette Loy (M) deltar på distans Lars-Erik Knutsson (S) deltar på distans 
Roland Mattsson (M)  Jan-Olof Larsson (S) distans §§ 90-98 
Helene Stranne (M) Ordförande Kenth Östergren (S) distans §§ 99-107 
Nils Olof Bengtson (M) deltar på distans Gerardo Alas (S) deltar på distans 
Ragnhild Selstam (M) distans  Vivianne Gustafsson (S) distans 
Eva Abrahamsson (M) deltar på distans Jan Ulvemark (S) 
Ronald Hagbert (M) distans  Sanna L Gustafsson (S) distans 
Susanne Bergholtz (M) deltar på distans Lotta Johansson (S) deltar på distans 
Kajsa Åkesson (M) deltar på distans Ewa Ryberg (V) deltar på distans 
Lars Kinnmalm (M) distans  Yngve Johansson (MP) distans 
Mathias Bruno (M) deltar på distans Cecilia Simonsson (SD) distans §§ 90-98 
Mikael Andersson (-) Veronica Johansson (SD) distans 
Olof Börjesson (C) deltar på distans 
Britt Lindgren (C) deltar på distans 

Sebastian Andersson (SD) deltar på distans    

Mikael Sternemar (L) distans §§ 90-99  
Michael Sandberg (L) deltar på distans 
Robert Yngve (KD) distans 

 

  

Närvarande ersättare  Närvarande ersättare  

Rosita Holmström (M) distans Kenth Östergren (S) distans §§ 90-98 
Verena Rodin (M) distans  Magnus Johansson (V) deltar på distans 
Gunnar Selstam (C) distans  Lena Linke (MP) deltar på distans 
Stig Arne Helmersson (C) Tina Ehn (M) deltar på distans 
deltar på distans  
Gunilla Ohlin (L) distans §§ 90-97  
Inger Eckert (KD) distans  
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KF § 90  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
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KF § 91 Dnr 2021/000016 

Bolagsinformation från Sotenäs Rehabcenter AB Tumlaren 

Sammanfattning 

Bolagsinformation lämnas av Sotenäs Rehabcenter AB Tumlaren.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 92 Dnr 2021/000697 

Införlivning i verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten för 
fastigheterna Uleberg 6:1 och Uleberg 6:2 i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Den 14 april 2021 inkom en ansökan om enskilt avlopp för fastigheterna Uleberg 6:1 och 
Uleberg 6:2. Fastigheten har i bygglovsansökan fått besked från Västvatten att de inte har 
några synpunkter på till- och ombyggnad samt ny byggnation av enbostadshus på ULEBERG 
6:1 då fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp även om det inte syns på 
kommunens kartverktyg Geosecma. Fastigheten har i efterhand avstyckats och vid kontakt 
med Västvatten har den nya fastigheten Uleberg 6:2 nu blivit nekade till att koppla in sig 
det kommunala verksamhetsområdet som avtalskund. 
Miljöenhetens samlade bedömning är att fastigheten inte ska ha enskilt vatten och avlopp då 
fastigheten är omgiven av ett verksamhetsområde. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten har i kontakt från Västvatten fått information om att fastigheterna kommer 
anvisas en förbindelsepunkt när beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp finns. 
Det innebär att de kommer ta betalt och skickar en karta med anslutningspunkter till 
fastighetsägarna och fastighetsägarna kommer att få betala för anslutningspunkten oavsett om 
de har enskilt avlopp eller ej vilket medför att Västvatten föreslår att vi avslår ansökan om 
enskilt avlopp. 
Västvatten yrkar på kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut MIMB daterat 2021-08-10 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-25 § 138 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-08 § 115 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införliva fastigheterna Uleberg 6:1 och Uleberg 6:2 i det allmänna 
verksamhetsområdet för vatten, avlopp och dagvatten. 
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Forts. KF § 92 

 

Skickas till 

Berörda fastighetsägare 
Miljöhandläggare 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Västvatten AB 
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KF § 93 Dnr 2021/000698 

Införlivning i verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten för 
fastigheterna Ellene 2:35, Ellene 2:90, Ellene 2:91, Ellene 2:92, Ellene 
2:43 och Ellene 24:2 i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Miljöenheten har utfört en skrivbordstillsyn gällande enskilda avlopp inom ett område i 
Hunnebostrand beläget i närheten av Hunnebostrands idrottshall. 
Vid sammanställningen har miljöenheten tittat på 13 fastigheter som kan anses ingå i en 
samlad bebyggelse och miljöenheten anser att kommunen behöver ordna med vatten, avlopp 
och dagvatten då dessa fastigheter ingår i ett större sammanhang och av den orsaken besluta 
att de fastigheter som inte ingår i det befintliga verksamhetsområdet ska införlivas det 
kommunala verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten mottog från Sotenäs kommun, Bygg och GIS en remiss gällande 
förhandsbesked. Yttrande önskades för avstyckning och nybyggnad av tre 
enbostadshusavstyckning på fastigheten ELLENE 2:38 då fastigheterna hade fått nej till att 
ansluta sig till det kommunala verksamhetsområdet som avtalskunder. 
Miljöenheten bedömde vid ett platsbesök att det skulle gå att lösa avloppshanteringen på 
fastigheten men det behövdes en utredning över vattenbrunnar och vattenflöde i område. 
Miljöenheten kunde vid platsbesöket se att det gick en bäck in i området, men det fanns inga 
möjligheter att följa flödet ut från området. En bättre utredning till vart vattnet leder för att 
kunna utröna vilka fastigheter som möjligtvis skulle påverkas av ett enskilt avlopp skulle 
behövas. 
Tre fastigheter från fastigheten ELLENE 2:38 har därefter avstyckats, ELLENE 2:90, 
ELLENE 2:91 och ELLENE 2:92. 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-05 
Delegationsbeslut MIMB daterat 2021-08-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-25 § 139 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-08 § 116 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S), Roland Mattsson (M), Mikael Sternemar (L), Mikael Andersson (-) och 
Britt Lindgren (C) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
 
Roland Mattsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår som tilläggsyrkande att synpunkter om 
enskilda avlopp skickas vidare till pågående VA-utredning att hanteras av Sotenäs Vatten AB och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Mikael Andersson (-) föreslår bifall till tilläggsförslaget. 
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Forts. KF § 93 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införliva fastigheterna Ellene 2:35, 2:90, 2:91, 2:92, 2:43 och 24:2 
i det allmänna verksamhetsområdet för vatten, avlopp och dagvatten. 
 
Synpunkter om enskilda avlopp skickas vidare till pågående VA-utredning att hanteras av Sotenäs 
Vatten AB och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 
 

Skickas till 

Berörda fastighetsägare 
Miljöhandläggare 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Västvatten AB 
Sotenäs Vatten AB 
Samhällsbyggnadschef 
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KF § 94 Dnr 2021/000321 

Upphävande av miljöpolicy 

Sammanfattning 

Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner antog under första halvåret 2016 en gemensam 
miljöpolicy, inom ramen för det miljöstrategiska samarbete som då bedrevs. Eftersom det 
miljöstrategiska samarbetet mellan de tre SML-kommunerna nu är avvecklat fyller en gemensam 
miljöpolicy inte någon funktion. Sedan den gemensamma miljöpolicyn antogs har Sotenäs 
kommuns miljö- och hållbarhetsarbete utvecklats och 18 februari 2021 antog kommunfullmäktige 
Hållbarhetsstrategi 2030 som är mer relevant avseende det miljöstrategiska arbetet.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner antog under första halvåret 2016 en gemensam 
miljöpolicy, inom ramen för det miljöstrategiska samarbete som då bedrevs. Myndighetsutövning 
bedrivs idag genom den gemensamma miljönämnden för de tre kommunerna, medan det formella 
miljöstrategiska samarbetet har avvecklats. Därmed fyller en gemensam miljöpolicy inte någon 
funktion, och kommunens Hållbarhetsstrategi 2030 är mer relevant för det miljöstrategiska arbetet. 

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsrådets protokoll 2021-05-12 § 21  
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-04-19  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-09 § 120 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-08 § 117 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Eva Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ”Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och Lysekils 
kommuner” (Dnr KA 2015/842).  
 
Miljöpolicyn ersätts av Sotenäs Hållbarhetsstrategi 2030. 
 

Skickas till 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Hållbarhetsstrateg 
Administrativ chef 
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KF § 95 Dnr 2021/000696 

Ungdomspolitiskt program 

Sammanfattning 

Utifrån ett förslag från Förnyelseberedningen om att anta ett ungdomspolitiskt program gav 
Kommunfullmäktige 2017-06-01 § 71 Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
ungdomspolitiskt program.  
 
Arbetet med att ta fram programmet påbörjades hösten 2017 med genomförandet av LUPP-
undersökningen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Resultatet sammanställdes våren 2018 
till en rapport som legat till grund för detta program.  
 
På uppdrag av Utbildningsnämnden 2021-04-05 § 40 har programmet reviderats vad gäller ansvar, 
åtgärdsplan och finansiering.   
 
Med utgångspunkt i LUPP identifierade en ungdomsgrupp tillsammans med ungdomsutvecklaren 
tre utvecklingsområden. Dessa är: Ungas delaktighet och inflytande, ungas trygghet och hälsa, samt 
flickors fritid. Utvecklingsområdena gäller under en mandatperiod och revideras inför varje ny 
period genom att LUPP-undersökningen genomförs och ligger till grund för framtida 
utvecklingsområden. 

Beslutsunderlag 

Ungdomspolitiskt program, upprättat 2021-05-04 
Ungdomsutvecklares tjänsteutlåtande 2021-05-04 
Utbildningsnämndens protokoll 2021-06-01 § 46 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-25 § 131 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-08 § 119 

Yrkande 

Michael Sandberg (L), Mikael Sternemar (L), Yngve Johansson (MP), Lotta Johansson (S), Roland 
Mattsson (M), Kajsa Åkesson (M), Gerardo Alas (S), Sanna Gustafsson (S), Olof Börjesson (C), 
Ewa Ryberg (V) Mikael Andersson (-), Robert Yngve (KD) och Jeanette Loy (M) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag.  
 
Mikael Andersson (-) föreslår som tilläggsförslag att programmet ska utvärderas vartannat år. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Michael Sandbergs (L) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
 
Ordförande ställer proposition på Mikael Anderssons (-) tilläggsförslag och finner att 
Kommunfullmäktige avslår detta. 
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Forts. KF § 95 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar det ungdomspolitiska programmet och dess fokusområden samt beslutar 
att programmet ska revideras inför varje ny mandatperiod med utgångspunkt i LUPP-rapporten som 
genomförs och presenteras våren före valet. 
 
 

Skickas till 

Ungdomsutvecklare 
Utbildningsnämnden 
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KF § 96 Dnr 2020/000875  

Utreda tolkförmedlingstjänster 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 102 att godkänna förbundsordning för Tolkförmedling 
Väst, daterad 2020-03-27, under förutsättning att övriga medlemmar gör detsamma, att gälla från 
och med 2021-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutade också att nyttan av ett medlemskap, för Sotenäs kommun, i 
Tolkförmedling Väst skall utvärderas inför verksamhetsåret 2022. Sotenäs kommun ifrågasätter om 
det behövs en politisk överbyggnad, i form av ett Kommunalförbund för att samverka kring 
tolkförmedlingstjänster. 
 
Kommunfullmäktige beslutade också att utse Kajsa Åkesson (M) till ledamot och Gerardo Alas (S) 
till ersättare till Tolkförmedling Väst direktion, under mandatperioden tom 2022. 
 
Här redovisas en utredning om nyttan av ett medlemskap kring tolkförmedlingstjänster. 

Beskrivning av ärendet 

Västra Götalandsregionen (VGR) gjorde en utredning i frågan om lämplig organisationsform inför 
bildandet av kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. VGR:s utredning år 2010 kom fram till att 
ett kommunalförbund var bästa organisationsformen för tolkförmedlingstjänster.  
 
Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i 
kommunallagen. Härigenom har möjligheter till samverkan för kommuner och regioner förbättrats. 
Upphandlingslagstiftning är inte ändrad. Det innebär att eventuell upphandlingsskyldighet gäller på 
samma sätt som före lagändringen. 
 
Samverkansrelationer påverkas även fortsättningsvis av ett antal olika rättsliga och praktiska 
parametrar som samarbetspartnerna måste beakta och hantera, däribland: 

• information och samråd 
• dokumenthantering och personuppgiftsbehandling 
• offentlighet och sekretess 
• arbetsrätt och arbetsmiljö 
• uppföljning och uppsikt 

 
Ett uttalat motiv för en utbyggd generell avtalssamverkan är att gemensamma nämnder och 
kommunalförbund ofta skapar en omfattande administrativ överbyggnad. Ofta inrättas en nämnd för 
hantering av relativt få ärenden, vilket ibland leder till att kostnaderna överstiger nyttan.  
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Forts. KF § 96 

Avtalssamverkan är ett mer flexibelt sätt att ta del av den kompetens som finns i andra kommuner, 
utan att för den skull ändra huvudmannaskapet. Den föreslagna regeln om avtalssamverkan innebär 
att en kommun får träffa avtal om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. 
Regeln ger också möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden.   
 
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos Kommunstyrelsen. För att möta 
kraven på demokratisk insyn ska styrelsen i sin tur rapportera till Kommunfullmäktige i vilka 
avtalssamverkan kommunen ingår.  

I avtalssamverkan enligt Kommunallagen kan en kommunal uppgift utföras av en annan kommun 
eller region, dock får den inte strida mot upphandlingslagstiftningen. I rättspraxis för 
upphandlingslagstiftningen kan det finnas en möjlighet till undantag om man har ett samarbetsavtal 
för offentliga tjänster så kallat Hamburgundantaget. Det har kommit flera EU-domar men 
rättspraxisen är fortfarande oklar. Tolkförmedlingstjänster skulle högst troligt ses som en stödtjänst, 
inte som en offentlig tjänst. Det innebär att vid en rättslig prövning skulle kommunen få det svårt att 
leda i bevis att ett undantag från upphandlingslagstiftningen råder i detta fall.  

Konsekvensbeskrivning 

Hållbar utveckling 

Ur ett hållbarhetsperspektiv bör kommunen avstå från att ingå i avtalssamverkan, då rättspraxis 
fortfarande är oklar.  
 
Västra Götalandsregionens utredning visar att ett kommunalförbund är den bästa 
organisationsformen att samverka för tolkförmedlingstjänster.  

Beslutsunderlag 

VGR utredning Samverkan kring språktolkverksamhet 
VGR beslut RF 2011-11-29 § 196 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-24 § 102   
Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-08-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-25 § 128 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-08 § 120 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Lars-Erik Knutsson (S), Mikael Sternemar (L), Therése Mancini (S), Gerardo 
Alas (S), Olof Börjesson (C) och Robert Yngve (KD) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktige tar del av utvärdering av samverkan kring tolkförmedlingstjänster och beslutar 
att fortsätta som medlem i Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.   
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KF § 97 Dnr 2021/000614 

Sammanträdestider 2022 

Sammanfattning   

Kansliavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag på sammanträdestider 
för 2022. 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.   
 
Under år 2022 ska allmänna val förrättas den 11 september och förslaget är framtaget med hänsyn 
till detta. 

Bakgrund  

Ett förslag på sammanträdestider för 2022 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 2022 ska allmänna val förrättas den 11 september och förslaget är framtaget med hänsyn 
till detta. Enligt Kommunallagen (KL kap 5, § 9) så väljs nya ledamöter och ersättare till 
fullmäktige för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret.  
 
Eftersom Kommunalförbundet Fyrbodal har sammanträden på torsdagar och därmed ofta samma 
dagar som fullmäktige, så föreslås att fullmäktige istället hålls 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.  
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Den ekonomiska tidplanen måste respekteras och sammanträdena anpassas efter Kommunstyrelsens 
och Kommunfullmäktiges sammanträden.    

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider 2022 
Regionfullmäktiges sammanträdestider 2022 
Kommunalförbundet Fyrbodals årshjul  
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-07-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-25 § 129 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-08 § 121 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen 2/2, 9/3, 13/4, 
1/6, 14/9, 5/10, 9/11, 30/11 samt för utskotten; 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott; 19/1, 23/2, 30/3, 18/5, (25/5), 8/6, 31/8, 21/9, 26/10, 16/11, 7/12 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott; 18/1, 22/2, 29/3, 17/5, 7/6, 30/8, 20/9, 25/10, 15/11 
 
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 2022;  
16/2, 23/3, 27/4, 15/6, 28/9, samt för nya fullmäktige preliminära datum 19/10, 23/11, 14/12. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefer 
Nämnder 
Kommunala bolag 
Kommunrevisionen 
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KF § 98 Dnr 2020/000687 

Utredning om införande av förbud mot passiv insamling av pengar i 
Lokala ordningsföreskrifter 

Sammanfattning 

Veronica Johansson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) föreslog i en motion att Sotenäs kommun 
undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, ICA 
Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop Hunnebostrand. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 § 18 att bifalla motionen och ett förslag tagits fram med 
en revidering av lokala ordningsföreskrifter där förbud mot passiv insamling av pengainsamling 
inarbetas. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 § 138 att återremittera ärendet för att uppdatera 
kartmaterialet.  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17 § 79 att återremittera ärendet för att utreda om förslaget 
bryter mot Europakonventionen. 

Beskrivning av ärendet 

Tiggeri eller ”passiv insamling av pengar” kan regleras i kommunens Lokala ordningsföreskrifter.  
 
Lokala ordningsföreskrifter kan instiftas som en förstärkning av Ordningslagen. Föreskrifterna 
reglerar lokala förutsättningar för en offentlig plats som inte regleras tillräckligt i ordningslagen. En 
lokal ordningsföreskrift får inte stå i kontrast mot en nationell lag. Föreskriften kan gälla i hela 
kommunen eller endast i en del av den.  
 
Sotenäs kommun uppdaterade Lokala ordningsföreskrifter 2017-02-16 § 15 och då togs § 12 bort 
som handlar om ”insamling av pengar”. 
 
Sveriges kommuner och landsting SKL har en rekommendation hur ”insamling av pengar” kan 
utformas i Cirkulär 1995:41 enligt följande;  
 
Insamling av pengar 12 §  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När 
insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Andra kommuner 
Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift har vunnit 
laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 kommuner följt Vellinge och 
antagit samma lydelse enligt nedan.  
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Insamling av pengar 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av Bilaga D i 
relaterade dokument nedan. 
 
Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses 

1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. 

 
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller tillståndsplikt 
(§12) avseende insamling av pengar. 
 
Munkedal stod åter i begrepp att pröva tiggeriförbud på centrala platser i kommunen, ärendet 
återremitterades från Kommunfullmäktige 2020-10-26 med motiveringen att ärendet behöver 
kompletteras med samtliga bilagor. Ärendet utgick ur KS dagordning i Munkedal 2021-01-08 och 
2021-02-08 och togs åter upp på KS 2021-04-12 då förslaget sändes vidare till KF 2021-04-26.  

Regelverk  
Ordningslagen; Lokala föreskrifter m. m. 
8 §   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare 
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. 

Definitioner 

Allmän plats  
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En allmän 
plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. En allmän plats kan vara en 
gata, ett torg eller en park.  
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Offentlig plats  
Med offentlig plats avses enligt 1 kap 2 § ordningslagen (1993:1617)  

1. allmänna vägar,  
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål,  
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt  
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.  

En kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, 
järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden ska jämställas med offentliga 
platser under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten. Om ett område eller 
utrymme är tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. 

Utredning 

Det är möjligt att införa förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, ICA 
Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop Hunnebostrand. 
 
Förslaget kan införas med hänvisning till den lokala ordningsstadgan enligt 1 kap 2 § ordningslagen 
(1993:1617). 
 
Insamling av pengar 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av bilagda kartbilagor. 

Utredning efter återremiss 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17 § 79 att återremittera ärendet för att utreda om förslaget 
bryter mot Europakonventionen. 
 
Frågan ställdes till SKR där juridiska avdelningen lämnar följande svar: 
 
Europadomstolens dom gällde inte svenska förhållanden, utan i det aktuella fallet var det fråga om 
ett generellt förbud mot tiggeri, sanktionerat med böter som kunde omvandlas till fängelse, vilket 
också hade skett. Ingen av dessa omständigheter är för handen i vår svenska rättsordning, där den 
enskilda kommunen dels kan välja mellan att föreskriva tillståndskrav eller förbud gällande tiggeri 
beroende på omständigheterna. Och vidare, om en sådan föreskrift skulle överträdas, kan det bara 
kan bli fråga om bötesstraff vilket inte kan omvandlas till fängelse, även vid upprepade 
överträdelser. 
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Beslutsunderlag 

Motion 
KF protokoll 2020-03-12 § 18 
KS protokoll 2020-09-09 § 138 
Kartbilagor, daterade 2021-04-08 
Förslag till revidering av Allmänna Lokala ordningsföreskrifter, daterad 2021-04-08 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-04-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-02 § 86 
KF protokoll 2021-06-17 § 79 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-07-07 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-08 § 124 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Sebastian Andersson (SD), Kajsa Åkesson (M), Veronica Johansson (SD), 
Jeanette Loy (M), Nils Olof Bengtson (M) och Robert Yngve (KD) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) föreslår bifall på att § 12 läggs till i 
ordningsreglerna, men avslag på att införa tiggeriförbud.  
Therése Mancini (S), Ewa Ryberg (V), Sanna Gustafsson (S), Gerardo Alas (S), Britt Lindgren (C), 
Lotta Johansson (S), Jan-Olof Larsson (S), Yngve Johansson (MP) och Olof Börjesson (C)  
föreslår att förslaget avslås. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige avslår detta. 
Ordförande ställer proposition på Therese Mancinis (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige avslår detta. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Propositionsordning 

Ordförande fastställer följande propositionsordning, först ställs proposition på Mikael Sternemars 
(L) med fleras förslag mot Therese Mancinis (S) med fleras förslag. Därefter ställs proposition på 
huvudförslag mot motförslag.  
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag mot Therése Mancinis 
(S) med fleras förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Therése Mancinis 
(S) med fleras förslag. 
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Omröstning 

Omröstning begärs av motförslag. 

Omröstningsproposition 1 

Ordförande fastställer därefter följande omröstningsproposition för motförslag, den som bifaller 
Mikael Sternemars (L) med fleras förslag röstar JA, den som bifaller Therése Mancinis (S) med 
fleras förslag röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 2 JA-röster, 12 NEJ-röster och 17 avstår.  
Se omröstningsbilaga motförslag. 

Omröstningsproposition 2 

Ordförande fastställer därefter följande omröstningsproposition för huvudomröstningen, den som 
bifaller Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag röstar JA, den som bifaller Therése Mancinis 
(S) med fleras förslag röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 16 JA-röster mot 12 NEJ-röster och 3 
avstår. Se omröstningsbilaga huvudförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införa följande i den lokala ordningsstadgan i punkt 12;  
 
Insamling av pengar  
 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av bilagda kartbilagor. 
 
Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen Västra Götaland och Polismyndigheten. 
 

Reservation 

Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S), Jan-Olof Larsson (S), Gerardo Alas (S), Vivianne 
Gustafsson (S), Jan Ulvemark (S), Sanna L Gustafsson (S) och Lotta Johansson (S) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet. 
Michael Sandberg (C) och Mikael Sternemar (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
Britt Lindgren (C), Yngve Johansson (MP) och Olof Börjesson (C) reserverar sig till förmån för 
avslagsyrkandet. 
Eva Ryberg (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

Skickas till 

Länsstyrelsen Västra Götaland  
Polismyndigheten  
Administrativ chef 
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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 Susanne Bergholtz M   X 
9 Kajsa Åkesson M   X 
10 Lars Kinnmalm M   X 
11 Mathias Bruno  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 Vivianne Gustafsson S  X  

23 Jan Ulvemark S  X  

24 Sanna Lundström Gustafsson S  X  

25 Lotta Johansson S  X  

26 Ewa Ryberg V  X  

27 Yngve Johansson  MP  X  

28 Cecilia Simonsson SD   X 
29 Veronica Johansson SD   X 
30 Sebastian Andersson SD   X 
     
31 Helene Stranne, ordförande  M   X 

Summa (31)  2 12 17 
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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 Susanne Bergholtz M X   
9 Kajsa Åkesson M X   
10 Lars Kinnmalm M X   
11 Mathias Bruno  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 Vivianne Gustafsson S  X  

23 Jan Ulvemark S  X  

24 Sanna Lundström Gustafsson S  X  

25 Lotta Johansson S  X  

26 Ewa Ryberg V  X  

27 Yngve Johansson  MP  X  

28 Cecilia Simonsson SD X   

29 Veronica Johansson SD X   

30 Sebastian Andersson SD X   

     
31 Helene Stranne, ordförande  M X   

Summa (31)  16 12 3 
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Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S), Jan-Olof Larsson (S), Gerardo Alas (S), Vivianne 
Gustafsson (S), Jan Ulvemark (S), Sanna L Gustafsson (S) och Lotta Johansson (S) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet enligt följande; 
 
Socialdemokraterna reserverar sig mot införandet av förbud mot passiv insamling av pengar i lokala 
ordningsföreskrifter Sotenäs kommun. Vi anser att fattigdom kan man inte förbjuda eller ta bort 
genom ett förbud. Vi måste bekämpa det med rättighetsperspektiv och sociala insatser.   
Att enskilda kommuner begränsar tiggeri löser inga problem, tvärtom skjuts ansvaret över till de 
kommuner som inte gör det. Det är en principsak att människor ska behandlas lika oavsett var i 
landet de befinner sig. Problemet med fattigdom är större än det mänskliga lidandet och irritation 
över människor som tigger. Fattiga, förtvivlade människor är i riskzonen för att bli utnyttjade på 
olika sätt av kriminella krafter. Frågan är mer övergripande och bör lösas på EU-nivå, framförallt i 
de länder där de utsatta människorna har sitt medborgarskap. Men tills lösningar mellan Sverige och 
andra EU-länder kommit till stånd i tiggerifrågan, behöver vi göra vad vi kan. Vi anser att det 
främsta problemet med passivt tiggeri är människors fattigdom och vi anser inte att ett förbud löser 
det problemet. 
 
Eva Ryberg (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande; 
 
Vi kan aldrig ställa oss bakom ett beslut där man negligerar de mänskliga rättigheterna och i 
generella drag utpekar individer som brottslingar bara för att dessa ber om hjälp till sin försörjning. 
Att tigga kan aldrig vara brottsligt. 
Vi vill leva i ett samhälle som är byggt på humanitära och solidariska grunder. Fattigdom avskaffas 
inte genom förbud. Det är genom att sträcka ut en hjälpande hand som vi kan nå resultat. 
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KF § 99 Dnr 2021/000282 

Motion - om uppföljning av beslut - Motionsbalans 

Sammanfattning  

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska använda sig av en 
motionsbalans. 
 
Motionären föreslår att man ska göra som Västra Götalandsregionen och redovisa en uppföljning av 
motioner och där redovisas uppdrag, när beslutet togs och genomförda åtgärder, en så kallad 
motionsbalans. 
 
Motionären menar att det gång på gång händer att beslut som är tagna i Kommunfullmäktige i 
Sotenäs kommun inte genomförs. Det kan bero på olika anledningar, det är ett hot mot demokratin 
att inte demokratiskt fattade beslut verkställs. 

Beskrivning av ärendet 

Hittills har redovisning av pågående motioner redovisats två gånger per år, men det har inte 
redovisats hur bifallna motioner sedan genomförts på ett systematiskt sätt. 
 
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.  

Beslutsunderlag 

Motion om Motionsbalans 
VGR motioner bifallna 2019-2020 
VGR Motionsbalansen 2020 
Bifallna motioner 2015-2021 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-05-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-09 § 122 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-08 § 123 

Yrkande 

Yngve Johansson, (MP), Mikael Sternemar (L), Mats Abrahamsson (M), Therése Mancini (S), Olof 
Börjesson (C), Veronica Johansson (SD) och Ronald Hagbert (M) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Yngve Johanssons (MP) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
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Forts. KF § 99 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

Skickas till 

Motionären 
Administrativ chef 
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KF § 100 Dnr 2021/000661 

Avsägelse ersättare i Kommunfullmäktige, Anne Johansson (L) 

Sammanfattning 

Anne Johansson (L) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. 
 
Valberedningen föreslår att ärendet lämnas till Länsstyrelsen för ny röstsammanräkning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Anne Johansson (L) från uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 
 
Ärendet lämnas till Länsstyrelsen för ny röstsammanräkning. 
 
 

Skickas till 

Anne Johansson (L) 
Länsstyrelsen i Västra Götaland  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 101 Dnr 2021/000576 

Fyllnadsval av ledamot i Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17 § 60 att entlediga Hilbert Eliasson (S) från uppdrag som 
ledamot och 1:e v ordförande i Sotenäs Vatten AB och från uppdrag som ledamot i Västvatten AB 
från och med 2021-08-31. 
 
Valberedningen föreslår Conny Stensson (S) till ledamot och 1:e v ordförande i Sotenäs Vatten AB 
och ledamot i Västvatten AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Conny Stensson (S) till ledamot och 1:e v ordförande i Sotenäs Vatten 
AB och ledamot i Västvatten AB tom 2022. 
 
 

Skickas till 

Conny Stensson (S)  
Sotenäs Vatten AB 
Västvatten AB 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 102 Dnr 2021/000541 

Fyllnadsval av ledamot i Miljönämnden i mellersta Bohuslän och 
ersättare i styrelsen för Sotenäs Rehabcenter AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige entledigade 2021-06-17 § 85 Stellan Welin (S) från uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige, ledamot i Miljönämnden i mellersta Bohuslän, ersättare i styrelsen för 
Sotenäs Rehabcenter AB och ersättare i Hållbarhetsrådet. 
 
Valberedningen föreslår att Marianne Olsson (S) väljs till ny ledamot i Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän och att Sarah Hedberg (S) väljs till ny ersättare i styrelsen för Sotenäs Rehabcenter AB, 
båda uppdragen till och med år 2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Marianne Olsson (S) väljs till ny ledamot i Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän till och med år 2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Sarah Hedberg (S) väljs till ny ersättare i styrelsen för Sotenäs 
Rehabcenter AB till och med år 2022. 
 
 
 

Skickas till 

Marianne Olsson (S)  
Sarah Hedberg (S)  
Miljönämnden i mellersta Bohuslän  
Sotenäs Rehabcenter AB  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 103 Dnr 2021/000813 

Avsägelse av uppdrag 2:e v ordförande i Kommunfullmäktige mm, 
Mikael Andersson (-) 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (-) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som 2:e vice ordförande i 
Kommunfullmäktige och ledamot i Hållbarhetsrådet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Mikael Andersson (-) från uppdrag som 2:e vice ordförande i 
Kommunfullmäktige och ledamot i Hållbarhetsrådet. 
 
 
 

Skickas till 

Mikael Andersson (-) 
Hållbarhetsrådet 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 104 Dnr 2021/000775 

Interpellation om sophantering Smögenbryggan   

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) ställer en interpellation till RAMBO AB:s ordförande Lars-Arne Staxäng 
enligt följande; 
 
Sotenäs kommun satsar på att minska nedskräpning från havet och har gjort sig känt som en 
kommun som är aktiv inom industriell symbios och med utveckling av cirkulära flöden. 
Det mest kända turistmålet i vår kommun är Smögenbryggan och där finns det återkommande 
problem med sophanteringen. Dels finns det för få ställen för allmänheten att slänga sitt skräp. Dels 
så sköter inte näringsidkare sin sophantering på ett hållbart vis. Containrar som står på Omholmen 
blir överfulla, avfall som ska sorteras och lämnas till återvinning hamnar på fel plats. 
Rambo AB arbetar enligt avfallstrappan vilket innebär att material i första hand ska återbruka eller 
återvinnas. Förbränning ska undvikas. 
 
Min fråga är: Hur kommer Rambo föra dialog med näringsidkarna på Smögenbryggan för att inför 
kommande säsong minska nedskräpningen av havet och öka återvinningen av material? 
 
RAMBO AB:s ordförande Lars-Arne Staxäng besvarar interpellationen enligt följande; 
 
Kommunen kommer i första hand att föra dialogen med näringsidkarna. Rambo har kommit överens 
med Kommunen att presentera vilka olika abonnemangsformer det finns för att utöka utsorteringen 
av olika fraktioner hos näringsidkarna. 
 
Kommunen, Rambo och näringsidkarna planerar att ha ett gemensamt möte under senhösten där 
problematiken lyfts fram för att få en gemensam lägesbild. Problematiken klargörs sedan och 
eventuella gemensamma åtgärder görs för att komma till bukt med problemet inför sommaren 2022. 
 
Rambo kommer också att ha en tät dialog med FTI gällande nedskräpning på återvinningsstationer 
och problematiken med överfulla containrar.  Rambo kommer att trycka på för en ökade frekvens av 
tömningarna. Det är FTI som styr tömningsintervallen helt och hållet. Om Rambo tömmer en 
container tidigare än FTI gett direktiv om så får Rambo en lägre ersättning eller ingen ersättning 
alls. Enligt FTI har Rambo varit högpresterande i tömningsintervaller både vad gäller frekvenser 
och att hålla tiden under sommaren som varit.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och godkänner RAMBO AB:s 
ordförandes svar. 
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KF § 105 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Sebastian Andersson (SD), Veronica Johansson (SD), Cecilia Simonsson (SD) 

angående Vildsvin, ett klimatsmart livsmedel 
2. Motion från Yngve Johansson (MP) om fria bussresor för personer över 65 år 
3. Medborgarförslag ang Hästedalens badplats 
4. Medborgarförslag ang Strandpromenaden i Kungshamn 
5. Motion från Ewa Ryberg (V) Markera tillåtna områden för cyklar/motordrivna sparkcyklar i 

Sotenäs kommun 
6. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
7. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Hälsoschema 
8. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Arbetsskor i kommunens verksamheter 
9. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) Social 

utsatthet 
10. Motion från Lars Kinnmalm (M) och Mathias Bruno (M) Sophantering Ringareskärstorget 

Smögen 
11. Motion från Mikael Andersson (-) Demokrati och transparens nämnder 
12. Motion från Mikael Andersson (-) Avfallsbalans 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna nr 1-2, 5, 8, 10-12 till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 6 till Utbildningsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 7 och 9 till Omsorgsnämnden för beredning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 3-4 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
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KF § 106  

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021 

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021-04-29. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2021-09-22 §§ 90-107 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 35(35)
 

 
 

KF § 107  

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

 
2021-09-08 91720 

 
Inbjudan till demokratikonferens 1 
oktober 

Sveriges Kommuner och 
Regioner 

2021-07-05  Länsstyrelsen ang. Ny ledamot i 
kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen i Västra 
Götaland 

2021-06-18 90445 
 

SKR sammanträdesplan 2022 Sveriges kommuner och 
regioner 

2021-06-17 90422 
 

Protokollsutdrag regionfullmäktiges 
sammanträde 2021-06-07 - 
Sammanträdestider för 
regionfullmäktige 2022 Dnr RS 2021-
01992-5 - 

Västra Götalandsregionen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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