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Plats och tid

Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 september 2016 kl. 08.30-15.00
Mötet ajourneras kl 12.00-13.30 efter § 145

Beslutande

Mats Abrahamsson (M), ordförande
Jeanette Loy (M)
Ulla Christensson Ljunglide (M)
Nils Olof Bengtson (M)
Ronald Hagbert (M)
Mikael Sternemar (L) §§ 126-135, 137-155
Peter Hemlin (M) § 136
Olof Börjesson (C)
Torbjörn Ericson (L) §§ 126-149
Håkan Hansson (L) §§ 150-155

Britt Wall (S)
Lars-Erik Knutsson (S)
Birgitta Albertsson (S)
Hilbert Eliasson (S)
Ewa Ryberg (V)

Närvarande
ersättare

Peter Hemlin (M) §§ 126-135, 137-155
Kristina Frigert (M) §§ 126-145
Håkan Hansson (L) §§ 146-149

Annica Erlandsson (S)
Gerardo Alas (S)
Owe Karlsson (S)
Bengt Sörensson (S)
Tina Ehn (MP)

Insynsplats

Pål Ohlzon (SD) §§ 126-151

Övriga deltagare

Tony Åsberg, stf räddningschef § 126
Maria Hassing Karlander, folkhälso. § 127-130
Dulche Ahlberg, Art Light Festival § 133
Bodil Tingsby, Art Light Festival § 133
Bo Hallgren, utredare §
Eveline Savik, samhällsbyggnadschef § 135-141

Maria Ceder Askman § 136
Magnus Karlsson § 137
Jörgen Karlsson, ekonomichef § 142-147
Nina Roos, förvaltningschef § 148
Anna-Lena Höglund, sekreterare

Justerare

Hilbert Eliasson (S)

Justering

Protokollet justeras 9 september 13.00 på kommunkansliet.

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Mats Abrahamsson
Justerare

Hilbert Eliasson
Anslagsbevis

Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-07 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2016-09-12 – 2016-10-04.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Ann-Marie Hermansson
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KS § 126

KA 2016/474

Förslag till handlingsprogram för lag (2003:778) om skydd mot olyckor
2016-2019
Sammanfattning

Handlingsprogram för lagen om skydd mot olyckor är reviderat för att gälla under perioden 20162019. Programmet har arbetats om i samverkan med Tanum och Strömstads kommuner.
Beskrivning av ärendet

Handlingsprogrammets aktiviteter och mål har arbetats om, berörda myndigheter och kommunens
förvaltningar har haft programmet på remiss. Slutresultatet av förslaget har redovisats på hälsorådet
den 4 maj 2016.
Beslutsunderlag

Räddningschefens tjänsteutlåtande 2016-05-30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 124
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar ”Handlingsprogram för lag om skydd mot olyckor 2016-2019
för Sotenäs kommun”.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 127

KA 2016/186

Motion om ökad polisnärvaro i Sotenäs
Sammanfattning

Britt Wall (S) föreslår i en motion att man ska utreda förutsättningarna för att genom ett fördjupat
samarbete med polisen öka tryggheten och den polisiära närvaron i Sotenäs. Utredningen bör bl a
redovisa de juridiska aspekterna, kostnader samt hur verksamheten kan organiseras.
Polismyndigheten har nyligen genomgått en större omorganisation där samverkan mellan polis och
kommun ska ledas av en kommunpolis. Sotenäs kommun har för avsikt att bilda ett
brottsförebyggande råd i syfte att öka samverkan i det brottsförebyggande arbetet mellan polis och
kommun. Genom ett brottsförebyggande råd förväntas kommun och polis kunna få en god
samverkan.
Bakgrund

Motionären menar att den nya polisorganisationen kommer att försämra polisnärvaron i kommunen
och vill att utredningen också belyser hur ett strategiskt samarbete kan utformas och anpassas till
Sotenäs.
Beslutsunderlag

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-06-30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 125
Yrkande

Britt Wall (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Britt Wall (S) förslag och finner att kommunstyrelsen antar
detta.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 128

KA 2016/369

Strategi mot våldsbejakande extremism
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-04-27 § 97 att en lokal handlingsplan mot
våldsbejakande extremism ska tas fram.
Ett förslag till strategi för det övergripande arbetet mot våldsbejakande extremism är framtaget samt
ett stöd till verksamheterna. Dokumenten kan ligga till grund för egna verksamhetsnära
handlingsplaner för kommunens förvaltningar och verksamheter.
Bakgrund

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte
accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.
Den våldsbejakande extremismen kan utgöra ett farligt hot mot demokrati, ekonomiska värden samt
liv och hälsa. Terrorism är en form av våldsbejakande extremism där man genom skräck vill uppnå
ideologiska mål.
Att förebygga uppkomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra
att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och
långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både
offentliga verksamheter såsom kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och
säkerhetspolis samt det civila samhällets aktörer såsom idrottsföreningar, ungdomsorganisationer
och religiösa samfund.
Beslutsunderlag

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-06-20
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 126
Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Britt Wall (S) föreslår att kommunstyrelsen för egen del ska uppdra åt kommunchefen att
implementera strategin.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) med fleras förslag och finner att
kommunstyrelsen antar detta.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att implementera strategin.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 5(46)

Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2016-09-07 § 126-155

Forts. KS § 128
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar föreslagen strategi mot våldsbejakande extremism.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 129

KA 2016/684

Brottsförebyggande råd
Sammanfattning

Den vanliga arbetsmetoden för samverkan kring brottsförebyggande frågor mellan polis och
kommun är genom lokala brottsförebyggande råd, ett forum som för närvarande inte finns i Sotenäs.
I syfte att öka samverkan med polis kring det brottsförebyggande arbetet i kommunen föreslås att
ett nytt brottsförebyggande råd bildas i Sotenäs kommun med följande uppdrag:
•
•
•
•
•
•
•

Verka på uppdrag av kommunstyrelsen
Verka på en strategisk nivå
Samordna och vara motor i det brottsförebyggande arbetet
Säkerställa ett enat synsätt, struktur och helhetssyn i det brottsförebyggande arbetet
Ha ett kontinuerligt informationsutbyte med olika samhällsfunktioner
Initiera insatser utifrån aktuella samhällsföreteelser med såväl långsiktigt som kortsiktigt
perspektiv
Följa upp insatser som initieras av rådet

Ett lokalt brottsförebyggande råd föreslås bestå utav 2 politiker, polis samt 6 tjänstepersoner i
strategisk position från Sotenäs kommuns förvaltningar och med mandat att kunna verkställa beslut
om insatser. Rådet bör utse en samordnare och sammankallande.
Beslutsunderlag

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-06-20
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 127
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda hur rådet ska formeras.
Britt Wall (S) föreslår som tillägg att ett reglemente tas fram för det brottsförebyggande rådet.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamsson (M) med fleras förslag och finner att
kommunstyrelsen antar dessa.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att utreda hur rådet ska formeras och att ett
förslag på reglemente tas fram.
Skickas till

Folkhälsostrateg

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 130

KA 2016/444

Motion om att arbeta för att Sotenäs kommun blir en Fairtrade
certifierad kommun
Sammanfattning

Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att ett arbete påbörjas för att Sotenäs ska bli certifierade enligt
Fairtrade.
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk
konsumtion. För att bli diplomerad enligt Fairtrade krävs ett bred samverkan i kommunen som
geografiskt område och ett kontinuerligt arbete för förbättrad information, ökat utbud och
konsumtion av rättvist handlade varor.
Bakgrund

Motionären menar att konsumtion genom medvetna val och kunskap om produktionsmetoder,
arbetsvillkor och miljöeffekter kan påverka utveckling för ökad hållbarhet och större rättvisa. Ett
arbetssätt att utveckla hållbar konsumtion är genom Fairtrade. Fairtrade är rättvis handel som bidrar
till bättre arbetsvillkor för människor och tar hänsyn till miljön, de anställdas situation, löner och till
den lokala utvecklingen.
Beslutsunderlag

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-07-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 128
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna
för att ett arbete påbörjas mot en diplomering enligt Fairtrade.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 131

KA 2016/469

Sammanträdestider 2017
Sammanfattning

Kansliavdelningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2017. 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.
Bakgrund

Administrativ chef och ekonomichef har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för 2016 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. Sammanträdena ligger
främst på onsdagar och torsdagar.
Måndagar och tisdagar är vikta för regionen men personalutskottet har ändå föredragit att ha möten
på tisdagar då ingen av nuvarande ledamöter har regionala uppdrag. Övriga instansers möten är
avstämda med regionfullmäktiges möten så att dessa inte sammanfaller.
Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och byggnadsnämnden brukar förlägga sammanträden för
nämnd och arbetsutskott på torsdagar, medan Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har haft
mötesdag på tisdagar.
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.
Med liggande förslag kan sekreterarna vid behov ersätta varandra vid eventuell frånvaro.
Den ekonomiska tidplanen måste respekteras och sammanträdena anpassas efter kommunstyrelsens
och kommunfullmäktiges sammanträden.
Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2016-05-30
Sammanträdestider 2017
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-06-15 § 51
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-06-08 § 121

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KS § 131
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider 2017 för kommunstyrelsen 1/2, 15/3, 5/4,
17/5, 6/9, 18/10, 22/11, samt för utskotten;
Kommunstyrelsens arbetsutskott 18/1, (21/2), 22/2, 22/3, 26/4, 24/5, 7/6, 23/8, 4/10, 1/11, 6/12
Kommunstyrelsens tekniska utskott 11/1, 1/3, 10/5, 14/6, 16/8, 27/9, 8/11
Kommunstyrelsens personalutskott 17/1, 28/2, 18/4, 16/5, 29/8, 26/9, 24/10, 7/11
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.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdestider år 2017;
16/2, 20/4, 1/6, 21/9, 9/11, 7/12

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 132

KA 2016/243

Motion – gällande föryngring/nytillskott av förtroendevalda
Sammanfattning

Annica Erlandsson (S) har ställt en motion till kommunfullmäktige med förslag om att det ska
tillsättas en Fullmäktigeberedning som får i uppdrag att presentera åtgärder för att attrahera fler
yngre i politiken, i uppdraget ska ingå att utreda förutsättningarna för att förlägga gruppmöten i
nämnder och styrelser på dagtid.
Det partistöd som kommunen fördelar till de politiska partierna är avsett för att stärka partiernas
ställning i den kommunala demokratin. Därmed finns redan en uttalad strategi för att partierna ska
ta ansvar att arbeta för att föryngra politikerkåren.
I frågan om att förlägga gruppmöten i nämnder och styrelser på dagtid gjordes en utredning 2013 då
det i en motion föreslogs att man skulle flytta fullmäktiges sammanträden till dagtid. Vid detta
tillfälle besvarades motionen med att tiden skulle kvarstå oförändrad.
Beskrivning av ärendet

Kommunallagen reglerar utbetalning av partistöd och syftet med partistödet. Det partistöd som
årligen lämnas till de politiska partierna är avsett för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin. Det åligger ett ansvar på de politiska partierna att arbeta med att föryngra
politikerkåren.
Vid en utredning 2013 då man i en motion föreslog att man skulle flytta kommunfullmäktiges
sammanträden till dagtid framkom att de ekonomiska konsekvenserna av detta beräknades till 250
tkr. Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-13 § 58 att tiden skulle kvarstå oförändrad.
Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2016-05-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-25 § 105
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) yrkar bifall till motionen i den delen att en fullmäktigeberedning tillsätts
och avslag till förslaget i motionen att möjligheten utreds till att förlägga gruppmöten i nämnder och
styrelser på dagtid.
Hilbert Eliasson (S), Mikael Sternemar (L) och Britt Wall (S) föreslår bifall till Lars-Erik Knutssons
(S) förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla motionen i den delen att en fullmäktigeberedning tillsätts och avslag till förslaget i motionen
att möjligheten utreds till att förlägga gruppmöten i nämnder och styrelser på dagtid.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KS § 132
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i den delen att en fullmäktigeberedning tillsätts.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget i motionen att utreda möjligheten till att förlägga
gruppmöten i nämnder och styrelser på dagtid.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 133

KA 2016/746

Information om Leader-projektet Smögen Art Light Festival
Sammanfattning

Bodil Tingsby och Dulche Ahlberg lämnar information om Smögen Art Light Festival som planeras
den 7-10 september 2017. Projektet stöds av Sotenäs kommun, Västra Götalandsregionen och
Leader.
Festivalen kommer att vara
• Interaktiv - besökarna påverkar konsten
• Delaktighet - besökarna gör sina egna konstverk
• Inkluderande - barn i skolan och bofasta vuxna skapar sitt eget konstverk, volontärer
Projektet ska pågå i 3 år, från 10-12 st konstverk år 1, till ca 40 st år 3. På dagarna ska föreläsningar
och workshops hållas och på kvällarna performance med ljuskonst.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 134

KA 2016/967

Remissvar Kommunakademin Väst
Sammanfattning

Fyrbodals direktion fattade den 7 maj 2015 beslut om att tillsammans med Högskolan Väst bygga
upp en samverkansarena, för att få till stånd en funktionell och över tid hållbar struktur för
samarbete gällande ömsesidig kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling.
Rektor Kerstin Norén, Högskolan Väst, fattade motsvarande beslut den 11 maj 2015.
Samverkan mellan parterna skall bidra till en god samhällsutveckling i Fyrbodal och ta sin
utgångspunkt i Västra Götalandsregionens tillväxtstrategi VG2020, Fyrbodals genomförandeplan
och Högskolan Västs styrkeområden.
Uppgiften för samverkan inom den föreslagna funktionen blir att stödja kommunerna i ett
kunskapsbaserat arbete inom prioriterade områden. Aktiviteterna skall bidra till att uppnå resultat,
som svarar mot delar av mål och prioriteringar i befintliga styrdokument på regional och delregional
nivå. Samtidigt skall funktionen svara upp emot de behov och prioriteringar som anges av
kommunerna i intressekonstellationer eller enskilt. Parallellt eller i samarbete med kommunerna
skall även den av näringslivet önskade samverkan beaktas och inkluderas.
En formell start av funktionen föreslås den 1 januari 2017.
För en liten kommun som Sotenäs är närheten och samarbetet med Högskolan Väst viktigt. Dels då
utvecklingen på arbetsmarknaden i allt större grad kräver tillgång till utbildad personal, dels för att
kunna erbjuda de som bor och arbetar i kommunen en möjlighet till vidareutbildning på rimligt
pendlingsavstånd.
Enligt missivet ska kommunen ta ställning till följande:
1) Vill kommunen vara delaktig i organisationen som presenteras i missivet?
2) Funktionen föreslås benämnas ”Kommunakademin Väst” och avgränsas till aktiviteter som berör
samverkan mellan verksamhet i Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst, avseende kunskaps-,
kompetens- och verksamhetsutveckling.
3) Högskolan Väst föreslås vara huvudman för den planerade gemensamma funktionen.
4) En styrgrupp tillsätts och föreslås även fortsättningsvis bestå av 4 kommunchefer, 2 prefekter och
rektor eller prorektor vid Högskolan Väst. . Ordförande väljs inom styrgruppen årligen.
5) En verksamhetsledning tillsätts. Verksamhetsledningens roll är att vara en länk mellan
kommunerna och högskolan, koordinator mellan kommunernas behov och högskolans möjligheter,
mäklare mellan intressen och utbud, övergripande samordnare och pådrivare av gemensamma
aktiviteter och projekt inom ramen för uppdraget och finansieringen av desamma.
Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2015-04-30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 144
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av föreslagen budget för Kommunakademien Väst ska
ske inom ramen för Kommunalförbundet Fyrbodals respektive Högskolan Västs ordinarie
budgetramar.
Finansieringen sker direkt mellan medverkande kommun och Högskolan Väst, varje kommun
finansierar sin del.
Kommunstyrelsen beslutar att en utvärdering och presentation av samarbetet görs efter tre år som en
del i beslutsprocessen inför en eventuell fortsättning på samverkan.
Kommunstyrelsen föreslår att styrgruppen för Kommunakademin Väst ska kompletteras med lika
många förtroendevalda som deltagande kommunchefer.
Skickas till

Kommunchefen
Ekonomiavdelningen
Kommunakademin Väst

Justerares signatur:
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KA 2016/194

Motion om markanvisningspolicy
Sammanfattning

Kajsa Åkesson (M) och Roland Mattsson (M) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ska få i
uppdrag att skyndsamt tar fram en markanvisningspolicy för att förenkla/tydliggöra processen för
kommunen och exploatörer.
Beskrivning av ärendet

Markanvisningar används när kommunen är markägare och säljer marken för något visst ändamål
och med angivna villkor. Exploateringsavtal används när en markägare eller exploatör vill förädla
sin mark i något syfte. Kommunens möjlighet att ställa villkor etc är mer begränsade än vid
markanvisningsavtal.
Sedan 2015 finns krav på att Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal. Dessa riktlinjer är inte bindande utan kan i enstaka fall frångås. De avtal som
ingås innan en policy är antagen är inte ogiltiga.
För Sotenäs del har detta arbete inte prioriterats. Det är dock angeläget att få fram riktlinjer, inte
minst för att få en likabehandling av olika projekt och aktörer. Samhällsbyggnadsförvaltningen
tillstyrker att riktlinjer tas fram. Dessa kan presenteras i november 2016 och gälla från och med
2017.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2016-05-08
Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal (SKL)
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-06-15 § 44
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för
markanvisning och exploatering.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:
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KA 2016/9

Riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2016-03-16 § 58 för komplettering av underlaget.
Tekniska avdelningen har tagit fram förslag på riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark i de
centrala delarna av Kungshamn, Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand, Ulebergshamn, Väjern,
Hovenäset och Bohus-Malmön.
Syftet är att underlätta handläggandet av ansökningar till polismyndigheten om att disponera
offentlig plats. Kommunens roll är att yttra sig över dessa ansökningar.
Förslaget till riktlinjer syftar till att lättare bedöma om inkomna ansökningar utifrån begärd
användning. Huvudregeln är att offentlig plats inte får disponeras av enskild men att polisen genom
tillståndsbeslut kan göra undantag.
På Smögen och i Hunnebostrand pågår planarbete. I avvaktan på att dessa planarbete vinner laga
kraft kommer dessa områden att behandlas enligt nu gällande riktlinjer.
Övriga markytor/landområden; Särskild hänsyn skall tas till att värna och vårda det offentliga
rummet. Allmänhetens intressen skall bevakas och samhällsnyttan med en upplåtelse skall särskilt
beaktas.
Beslutsunderlag

Beskrivning av olika områden inkl kartor
VA-administratörens tjänsteutlåtande 2016-04-24
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-05-04 § 39
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att det tydligt ska framgå på kartorna vilka ytor som är A respektive
B, samt att det ska göras en juridisk bedömning av vad som är offentlig platsmark och därmed en
fråga för polismyndigheten, för att kartlägga skillnaden mellan allmänplatsmark i detaljplanen (om
den inte upplåtits för sitt ändamål) och offentlig platsmark, då de faller utanför ordningslagens
bestämmelser.
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår följande ändringsyrkande, att sista stycket under rubriken B-område
tas bort, "Tillåter inte..." ,samt att sista meningen i texten under rubriken Parker och grönområden.
"Endast något tillfälle..."tas bort, och att texten omformuleras under rubriken Oreglerade avgifter...
till att bara gälla sådana fordringar som är otvistiga, samt att stycket Att tänka på och texten
därunder, tas bort.
Ronald Hagbert (M), Ulla Christensson Ljunglide (M) och Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall
till Lars-Erik Knutssons (S) förslag.
Britt Wall (S) föreslår att ärendet återremitteras i enlighet med Lars-Erik Knutssons (S) förslag.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
17(46)

Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2016-09-07 § 126-155

Forts. KS § 136
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutsson (S) och Britt Walls (S) med fleras förslag
och finner att finner att kommunstyrelsen antar detta.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till tekniska utskottet för att bereda ärendet enligt följande;
Det ska tydligt framgå på kartorna vilka ytor som är A respektive B, samt att det görs en juridisk
bedömning av vad som är offentlig platsmark och därmed en fråga för polismyndigheten, för att
kartlägga skillnaden mellan allmänplatsmark i detaljplanen (om den inte upplåtits för sitt ändamål)
och offentlig platsmark, då de faller utanför ordningslagens bestämmelser.
Sista stycket under rubriken B-område tas bort, "Tillåter inte...", samt att sista meningen i texten
under rubriken Parker och grönområden. "Endast något tillfälle..."tas bort, och att texten
omformuleras under rubriken Oreglerade avgifter... till att bara gälla sådana fordringar som är
otvistiga, samt att stycket Att tänka på och texten därunder, tas bort.
Protokollsanteckning

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggning av ärendet pga jäv.

Skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska utskottet

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
18(46)

Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2016-09-07 § 126-155

KS § 137

KA 2016/618

Remiss, nytt förslag till beslut om utvidgat strandskydd samt tillfälligt
beslut i Sotenäs kommun, Lst dnr 511-24146-2016
Sammanfattning

Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydds 2014-12-01 överklagades av Sotenäs kommun
tillsammans med andra kustkommuner. Regeringen har den 9 juni 2016 beslutade att upphäva
Länsstyrelsens beslut och återförvisa ärendet till Länsstyrelsen för förnyad behandling. Som
motivering anför regeringen bl.a. att Länsstyrelsen reglerat områden innanför det generella
strandskyddet med hänvisning till fel lagrum. Länsstyrelsen har nu upprättat ett förnyat förslag till
beslut om utvidgningar av strandskyddsområden samt förändringar i det generella strandskyddet i
Sotenäs kommun. Förslaget översändes till Sotenäs kommun för synpunkter och ska besvaras senast
den 23 september 2016.
Beskrivning av ärendet

I Sverige gäller strandskydd vid samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag. Strandskyddet
omfattar land och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.
Länsstyrelsen kan i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter
från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa förutsättningar för allemansrättslig tillgång till
strandområden eller för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tidigare reglerat strandskyddet i länet genom särskilda
beslut, för Sotenäs kommun fattades detta beslut den 14 april 2000. Beslutet innebär bl.a. att
utbredningen av strandskyddet framgår av till beslutet bifogade kartor. Enligt gränsdragningen på
kartorna varierar strandskyddet med mellan 0-300 meter. För vissa områden innebär beslutet en
inskränkning och för andra områden en utvidgning av strandskyddet. Den 1 juli 2009 trädde nya
strandskyddsregler i kraft som bl.a. innebär att efter den 31 december 2014 gäller utvidgat
strandskydd endast inom områden som har beslutats med stöd av den nya lagstiftningen. Detta
innebär att de av Länsstyrelsen tidigare fattade besluten inte längre gäller i de delar som avser
utvidgat strandskydd.
Mot bakgrund av de nya strandskyddsreglerna har Länsstyrelsen gjort en översyn över
kommunernas strandskydd och den 1 december 2014 fattat ett nytt beslut om utvidgat strandskydd i
Sotenäs kommun. Beslutet överklagades till regeringen som den 9 juni 2016 beslutade att upphäva
Länsstyrelsens beslut och återförvisa ärendet till Länsstyrelsen för förnyad behandling. Som
motivering anför regeringen bl.a. att Länsstyrelsen i sitt beslut om utvidgat strandskydd även
reglerat områden innanför det generella strandskyddet och att fel lagrum använts till stöd för dessa
förändringar. Efter regeringens upphävande av Länsstyrelsens beslut gällde högst 100 meter
strandskydd längs kusten samt kring alla sjöar och vattendrag i Sotenäs kommun.
För att värna om strandområdenas värden för friluftslivet samt för djur- och växtlivet fattade
Länsstyrelsen den 15 juli 2016 ett tillfälligt förordnande om strandskydd i Sotenäs kommun. Det
tillfälliga beslutet gäller fram till den 14 januari 2017.
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Länsstyrelsen har nu upprättat ett förnyat förslag till beslut om utvidgningar av strandskyddsområden samt förändringar i det generella strandskyddet i Sotenäs kommun. Förslaget översändes
till Sotenäs kommun för synpunkter och ska besvaras senast den 23 september 2016.
Beslutsunderlag

Remiss Länsstyrelsen 2016-07-15
Beslut Länsstyrelsen 2016-07-15
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-08-04, inkl bilaga 1
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 139
Yrkande

Ronald Hagbert (M), Ulla Christensson Ljunglide (M), Britt Wall (S) och Olof Börjesson (C)
föreslår bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts (M) med fleras förslag och finner att finner att
kommunstyrelsen antar detta.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun vidhåller de synpunkter som framförts tidigare i ärendet och
begär att Länsstyrelsens förslag den 15 juli 2016 ändras i enlighet med kommunens tidigare angivna
inställning samt i enlighet med bilaga 1 till detta beslut.
Skälet för detta är att angivna områden inte behövs för att säkerställa något av strandskyddets
syften. Länsstyrelsen har därmed inte redovisat tillräckliga skäl för att utvidga strandskyddet inom
angivna områden. Som skäl för sin inställning vidhåller kommunen det som anförts i tidigare
överklagande och remissvar samt därutöver vad som anges i bilaga 1.
Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun hänvisar även till Miljönämndens yttrande och anser att man i
karta enkelt ska kunna skilja mellan generellt och utvidgat strandskydd.”
Skickas till

vastragotaland @lansstyrelsen.se, inklusive bilaga 1
Miljöenheten
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KS § 138

KA 2016/185

Motion om ett renare Sotenäs
Sammanfattning

Lars-Erik Knutsson (s) föreslår i en motion att en utredning genomförs för att belysa vad
kommunen kan göra för att få ett renare Sotenäs. Utredningen bör bland annat belysa om och på
vilket sätt medvetenheten hos skolelever kan ökas, för- och nackdelar med en informationskampanj,
behov av fler sopkärl, olika former av samarbeten (Rambo, Håll Sverige Rent etc.) och även om det
pågår motsvarande aktiviteter i vår omvärld.
Beskrivning av ärendet

Sotenäs har framför allt under sommarhalvåret en stor grupp medarbetare som är engagerade i
städning och renhållning i våra samhällen. Kommunen deltar också i strandstädning och bistår
föreningar med flera städaktiviteter.
Trots detta ser det skräpigt ut till exempel utefter större vägar och på sina platser i vissa områden.
Nerskräpning är ganska vanligt förekommande och det finns relativt många människor som inte ser
problem med att lämna kvar skräp på badplatser eller promenadstråket.
Det är klart att om fler medarbetare ägnade sin arbetsdag åt att städa efter andra så skulle det se
bättre ut. Går det att hitta kompletterande eller nya åtgärder och insatser är det värdefullt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker att utredningen genomförs.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande 2016-05-08
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-06-15 § 45
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Skickas till

Kommunfullmäktige
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KA 2016/268

Motion angående badmöjligheter utomhus för personer med
funktionsnedsättningar
Gunnel Berlin (s) föreslår i en motion att en utredning genomförs över var en plats kan skapas som
möjliggör utomhusbad för människor med funktionsnedsättningar i enlighet med Västra
Götalandsregionens dokument ”Tillgänglighet och användbara miljöer; riktlinjer och standard för
fysisk tillgänglighet”, samt att utredningen inklusive kostnadsförslag presenteras senast våren 2017.
Sotenäs kommun arbetar målmedvetet med ”enkelt avhjälpta hinder” för att få ett så tillgängligt
samhälle som möjligt.
Att kunna skapa ett tillgängligt bad är en spännande utmaning bland kommunens klippor men en
angelägen uppgift. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker att en utredning genomförs.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2016-05-08
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-06-15 § 43
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Skickas till

Kommunfullmäktige
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KA 2016/425

Behörighet att underteckna handlingar
Beskrivning av ärendet

Personalbyte på olika tjänster innebär att nuvarande behörigheter att underteckna handlingar bör
justeras.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-06-08 § 123
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-08-30
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att revidera behörighet att underteckna handlingar enligt följande:
1. Mats Abrahamsson, Mikael Sternemar, Britt Wall med endera Maria Vikingsson, Jörgen
Karlsson, Anna-Lena Höglund, Eveline Savik - minst två i förening - bemyndigas att å
kommunens vägnar underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser,
fullmakter, servitutsavtal och liknande handlingar.
2. Siv Bennis och Ann-Marie Hermansson - i förening med någon enligt punkt 1 eller i
förening med annan som enligt särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna
ifrågavarande handlingar - bemyndigas att på kommunens vägnar underteckna handlingar
avseende försäljning av kommunens tomter inom planlagda områden.
3. Rosita Johansson - i förening med någon under punkt 1 eller i förening med annan som
enligt särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna ifrågavarande handlingar bemyndigas, att på kommunens vägnar, underteckna ifrågavarande handlingar rörande
markupplåtelser.
4. Jörgen Wollbratt - i förening med någon enligt punkt 1 eller i förening med annan som
enligt särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna ifrågavarande handlingar bemyndigas, att på kommunens vägnar, underteckna handlingar avseende hyreskontrakt och
övriga avtal inom fastighetsförvaltningen.
5. Jörgen Karlsson, Bertil Andersson, Lotta Aspång, Susanne Grundhall, Petra Hassellöv,
Diana Johansson Ann-Catrine Holst, Helena Amandusson, Christina Langner och Erik
Österlund bemyndigas, två i förening, att på kommunens vägnar utfärda
betalningshandlingar för bank- och plusgiro samt utkvittera medel hos bank.
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6. Nina Roos, Mariann Lundin, Maria Edlund, Erika Krylberg, Anja Ferhatovic, Lilian
Andersson, Madelene Matsdotter, Charlotte Westerhult och Bo Wande, Sandra Larsson,
Lisa Börjesson, Camilla Hansson, Anna Hermansson, Johanna Alm bemyndigas – minst två
i förening – att på kommunens vägnar utfärda betalningsorder avseende
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.
7. I övrigt gäller att handläggande tjänsteman äger rätt att underteckna övriga handlingar
(skrivelser, brev, deklarationer etc.).

Skickas till

Kansliavdelningen
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KA 2014/619

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har vid genomgång av delegationsordningen kommit fram till ändringsförslag
av nämnders och styrelsers delegationsordningar och uppdaterat under punkt 3 som berör
upphandling, inköp och avyttring av varor och tjänster.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-05-16
Nytt förslag Kommunstyrelsens delegation vid upphandling
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-25 § 110
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ändra delegationsordningen under punkt 3 som berör upphandling,
inköp och avyttring av varor och tjänster.
Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att göra samma ändring.
Skickas till

Kansliavdelningen
Byggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
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KA 2016/563

Förslag till ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet
Väst, arkivtillsyn
Sammanfattning

Samordningsförbundet Väst har inkommit med en förfrågan om att ändra förbundsordningen § 19
Arkivtillsyn. Enligt 21 § i Förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst ska ändringar i
förbundsordningen fastställas av förbundets medlemmar. Gällande ordalydelse: Ansvaret för
tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enigt arkivlagen (1990:782) åvilar den
arbetsgivare, där förbundschefen är anställd. Ny lydelse: Ansvaret för tillsynen av att förbundet
fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen åvilar Arkivmyndigheten i Uddevalla kommun.
Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundet Väst inkommer med förslag till förändring av gällande förbundsordning.
Förändringen kommer från förslag på ändring av lag avseende tillsyn enligt arkivlagen. Förändring
av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har föreslagits träda ikraft
20170101.Förändringen gäller 20 § vilken avser ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet
fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) bör ligga på arkivmyndigheten i en kommun
som är medlem i förbundet. I nuvarande bestämmelser i Finsam-lagen är det kommunstyrelsen som
har ansvaret för att tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Lagen
föreslås ändras så att om det i en kommun, som är medlem i ett samordningsförbund, har utsetts en
arkivmyndighet bör denna i förekommande fall också ha ansvar för tillsynen av att förbundet
fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen.
Sotenäs ställer sig bakom förslaget om att ändra i gällande förbundsordning under förutsättning att
Uddevalla kommun godkänner föreslagen förändring.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-08-02
Bilaga 1 Promemoria arkivmyndigheten för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Bilaga 2 Förbundsordning Samordningsförbundet väst 2015
Bilaga 3 Sof Väst protokoll nr 2 2016-05-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 141
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att ändra förbundsordningens 19 § till: Ansvaret för tillsynen av att
förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen åvilar Arkivmyndigheten i Uddevalla
kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändring av förbundsordning för
Samordningsförbundet Väst under förutsättning att Uddevalla kommun godkänner föreslagen
förändring.
Kommunfullmäktige beslutar att förändringen träder ikraft 1 januari 2017.
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Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:
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KS § 143

KA 2015/983

Begäran om kommunal borgen Sotenäs golfklubb
Sammanfattning

Sotenäs Golfklubb har inkommit med en begäran om kommunal borgen.
Sotenäs Golfklubb drabbades av en brand under försommaren 2015 vilket medförde att klubbhuset
brann ner. Ansökan om bygglov m.m. har beviljats av byggnadsnämnden Ersättningen från
försäkringsbolaget täcker inte hela kostnaden för nytt klubbhuset utan det kommer att krävas att
klubben tar ett nytt lån. Klubben planerar att uppföra ett klubbhus anpassat till tidens krav, med
ökade utrymmen för kök, restaurang/gemensamhetslokal, omklädningsrum, toaletter samt för
övernattning.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 143
Yrkande

Mats Abrahamsson (M), Mikael Sternemar (L), Britt Wall (S) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Sotenäs Golfklubbs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 6 Mkr.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2014/212

Delårsrapport januari-juni 2016
Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och delårsrapport per siste juni samt helårsprognos för
2016.
Periodens resultat uppgår till 12,9 mkr jämfört med 8,9 mkr samma period föregående år. I
resultatet ingår överskott från exploateringsverksamhet och vinster från försäljning av anläggningstillgångar med 7,0 mkr (f. år 2,4 mkr). Överskottet inom VA-verksamheten, 0,5 mkr, har
skuldförts och påverkar inte periodens resultat. För koncernen uppgår resultatet till 18,4 mkr vilket
är 5,8 mkr bättre än motsvarande period 2015.
Kommunens brutto- och nettoinvesteringar i fastigheter, anläggningar och inventarier uppgår för
perioden till 30,9 mkr vilket är högre än föregående år då nettoinvesteringarna för motsvarande
period uppgick till 17,1 mkr
Totalt för kommunen pekar prognosen i den skattefinansierade verksamheten på ett årsresultat på
9,8 mkr vilket är 3,2 mkr bättre än budget. I prognosen har det medräknats intäkter för
exploaterings-verksamhet och övrig fastighetsförsäljning med 10,0mkr.
Årets budgeterade resultat uppgår till 6,6 mkr för den skattefinansierade verksamheten.
Den egentliga nämndverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med 7,1 mkr. Större
delen av avvikelsen, 6,2 mkr, är hänförligt till omsorgsnämnden verksamhet, främst inom
biståndsbedömning hemtjänst och köpta platser.
Prognosen för 2016 innebär ett förväntat överskott. Enligt balanskravsutredning uppgår överskottet
till 1,3 mkr. Resultatnivåer överstigande 1 procent av skatter och utjämning kan enligt kommunens
riktlinjer avsättas till en resultatutjämningsreserv. 1 procent av skatter och utjämning uppgår till 4,9
mkr vilket innebär att det inte är möjligt att göra någon avsättning till resultatutjämningsreserven
2016.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-08-23
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 145
Yrkande

Britt Wall (S) föreslår att alla nämnder ska uppmanas att vidta åtgärder för att nå en budget i balans.
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Britt Walls (S) förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) med fleras förslag och finner att
kommunstyrelsen antar detta.
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Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per juni 2016 samt prognos 2016 och uppmanar alla
nämnder att vidta åtgärder för att nå en budget i balans.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2016/632

Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2015
Information lämnas om Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2015.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-25 § 114
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för Fyrbodals kommunalförbund.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Meddelanden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KFi-dagen den 25 november i Göteborg
Svinesundskommittén skrivelse 2016-08-15 ang medlemskap i Svinesundskommittén.
Inbjudan från Fyrbodal, att fly från kriget i Syrien, kunskapsdag 11 oktober.
Inbjudan från Fyrbodal, Möten över kulturgränser – från kulturkrockar till kulturmöten med
religionen, den 17 oktober.
Sveriges Kommuner och Landstings pressmeddelande 2016-04-28, Trots extra tillskott ser
det dystert ut.
Hela Sverige ska leva, nr 3/2016.
IT-nämndens protokoll 2016-04-21 § 9 ang. Information gällande omorganisation.
IT-nämndens protokoll 2016-04-21 § 10 ang. Riktlinjer för arkiv.
IT-nämndens protokoll 2016-04-21 § 14 ang. Delårsbokslut.
Munkedals kommun, kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-08 § 25 ang. Ansvarsfrihet
för Lönenämnden.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.
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Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll §§ 43-55
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll §§ 8-23
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §§ 103-145
Personal- och organisationsärenden

Omsorgschefens delegation 11-13/2016
Enhetschef myndighet och kvalitet delegation 1-3/2016
Enhetschefers Kvarnbergets delegation 104-165/2016
Enhetschef Hunnebohemmets delegation 33-39/2016
Enhetschef Bankebergs delegation 13-17/2016
Enhetschef Kommunrehabs delegation 16-24/2016
Enhetschefer Hemtjänsts delegation 89-157/2016
Enhetschefer Personliga assistenters delegation 64-75/2016
Enhetschefer IFO psykiatris delegation 58-70/2016
Enhetschefer sjuksköterskors delegation 11-17/2016
Enhetschef arbetslivsenhetens delegation 8-17/2016
Enhetschef BUV delegation 51-78/2016
Rektor Bovallstrands skolas delegation 7-12/2016
Rektor Hunnebostrands förskolas delegation 2-6/2016
Rektor Väjerns förskolas delegation 4-5/2016
Rektor Solhagens förskolas delegation 2-4/2016
Rektor Bovallstrands förskola/fritids delegation 5-6/2016
Rektor Hunnebostrands skola/fritids delegation 16-28/2016
Rektor Smögens skola/fritids delegation 3-6/2016
Rektor Kungshamn/Åsen skola/fritids delegation 13-21/2016
Rektor Sotenässkolan delegation 29-39/2016
Rektor Stödteam delegation 39-43/2016
Kultur- och fritidsansvarig delegation 14-17/2016
Rektor Kompetenscentrums delegation 18-26/2016
Administrativ chefs delegation 7-11/2016
Kommunstyrelsens ordförandes delegation 3-4/2016
Ekonomichefens delegation 8-10/2016
Kost- och städchefens delegation 22-35/2016
VA- och anläggningschefs delegation 27-35/2016
Fastighetschefens delegation 5-6/2016
Personalchefens delegation 4/2016
Miljöchefens delegation 5-6/2016
St Räddningschefs delegation 4-7/2016
Samhällsbyggnadschefs delegation 4-10/2016
Alkohollagen

Alkoholhandläggarens delegation 30-59/2016
Justerares signatur:
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Övriga protokoll

Sotenäsbostäders protokoll 2016-06-30
Förhandlingsprotokoll 2016-06-227 MBL 11 §
IT-nämndens protokoll 2016-04-21
IT-nämndens protokoll 2016-05-18
RAMBO 2016-04-29 protokoll 4/2016
RAMBO 2016-05-26 protokoll 5/2016
KFi 2016-05-24 årsmötesprotokoll
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut.
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KA 2016/394

Organisationsutveckling Omsorgsförvaltningen
Sammanfattning

Omsorgsförvaltningen står inför stora utmaningar och är i behov av verksamhetsutveckling inom ett
flertal områden. Förvaltningen behöver en stabil organisation för att klara uppdraget att ge stöd och
service till kommunmedborgarna.
Äldreomsorgen behöver stärkas i enlighet med den nyligen antagna äldreomsorgsplanen,
socialpsykiatri, LSS och ensamkommande barn behöver anpassas till insatser och behov för
invånarna. Individ och familjeomsorgen behöver utvecklas med fler socialsekreterare och 1:e
socialsekreterare för att skapa en hanterbar organisation.
Omsorgsförvaltningens chefer behöver ha förutsättningar att klara sina uppdrag och förutsättningar
att utveckla verksamheten. I dag har flera av enhetscheferna mellan 40-50 medarbetare och det är
inte ett hanterbart uppdrag. Antalet medarbetare/chef behöver minska avsevärt till mellan 30-35
medarbetare/enhetschef. Det kommer att minska kostnaderna för sjukfrånvaro, rehabilitering och
rekrytering och skapa en stabilare och mer kostnadseffektiv organisation. Förvaltningschefen har i
ett tjänsteutlåtande till Omsorgsnämnden beskrivit ärendet och behovet av förstärkning i
organisationen, ON § 31 Dnr 2016/45. En genomlysning är gjord av en extern utförare som visar på
att förvaltningen behöver förstärkas för att klara uppdraget.
Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-08-12
Acteas genomlysning
Organisationsöversikt framtida organisation
Risk- och konsekvensanalys
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 138
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S), Olof Börjesson (C) och Britt Wall (S) föreslår bifall till arbetsutskottets
förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att
kommunstyrelsen antar dessa.
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att en avdelningschef för äldreomsorg tillsätts och att ytterligare en
enhetschef tillsätts utifrån verksamhetens behov.
Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att anpassa verksamheten så att kostnaderna ryms i befintlig
budget.
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Omsorgsnämnden att redovisa en ekonomi i balans och att
utvärdera organisationsutvecklingen efter 1år, samt att sjukskrivningstalen redovisas i
utvärderingen.
Protokollsanteckning

Mikael Sternemar (L) deltar inte i beslutet.
Skickas till

Omsorgsförvaltningen
Omsorgsnämnden
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
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KA 2016/401

Bäckevik 18:1 - ansökan om planbesked
Fastigheten Bäckevik 18:1 ägs av företaget Tema Belysning AB i Kungshamn. Här bedrivs
industriell verksamhet sedan många år men i takt med tillkomsten av ny bostadsbebyggelse i
omgivningen har frågan aktualiserats om det inte är en bättre helhetslösning för området att via
planändring ge möjlighet till bostäder även på Bäckevik 18:1. Den nu aktuella ansökan om
planbesked avser just syftet att möjliggöra ombyggnad av befintlig fastighet till bostäder istället för
industri.
En förändrad användning ifrån industriverksamhet till boende har flera gynnsamma konsekvenser
som svarar mot kommunens långsiktiga mål, mindre störningar, fler boende i centrala Kungshamn,
en bättre fungerande helhet. Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna ändringen av detaljplanen
för Bäckevik 18:1 vara lämplig att pröva.
Byggnadsnämnden tillstyrker ansökan om planbesked.
Beslutsunderlag

Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2016-02-29
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-04-04 § 24
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-25 § 106
Yrkande

Ulla Christensson Ljunglide (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets och Ulla Christensson Ljunglide (M) förslag och
finner att kommunstyrelsens antar detta.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge ett positivt planbesked för fastigheten Bäckevik 18:1, och uppdrar
åt miljö- och byggförvaltningen att teckna planavtal med sökanden och påbörja arbetet med att
ändra detaljplanen och undersöka möjligheterna att utvidga planområdet med ytterligare fastigheter.
Skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2016/13

Långevik 1:12 - ansökan om planbesked
Sammanfattning

Fastighetsägarna till Långevik 1:12 har i september 2013 inkommit med en gemensam ansökan om
planbesked för ett större område strax nordost om Väjern. Till ansökan bifogas idéskiss, flygfoton
samt en enkel beskrivning av en utvecklingsplan för bostäder, camping, handel och verksamheter.
Totalt förväntas drygt 500 bostäder samt ca 10,000 m2 BTA för arbetsplatser kunna rymmas inom
området.
En planläggning av Långevik/Myrarna för blandad bebyggelse är av stor betydelse för KungshamnVäjerns tätortsområde. Området är redan utpekat i översiktsplanen och har naturliga begränsningar
både i väster och öster. En utbyggnad av denna omfattning måste ske etappvis i takt med samhällets
utbyggnad av infrastruktur, handel och service.
Ingreppen i naturmarkerna måste regleras i samband med planarbetet så att områdets stora värden ej
går förlorade. Bebyggelsen måste ges en mycket attraktiv och till området anpassad arkitektur som
bidrar till att vidareutveckla kommunens goda varumärke. Planläggningen bör om det beslutas om
positivt planbesked inledas med en programskiss som anger förhållningssätt och etappindelning.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-03-02
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-04-04 § 25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-25 § 107
Yrkande

Mats Abrahamsson (M), Mikael Sternemar (L), Britt Wall (S), Lars-Erik Knutsson (S) och Hilbert
Eliasson (S) föreslår bifall till förslaget.
Lars-Erik Knutsson (S) och Ulla Christensson Ljunglide (M) föreslår att området ska utformas för
åretruntboende.
Britt Wall (S) föreslår att kommunen ska hänvisa till kommunens vision och programförklaring.
Lars-Erik Knutsson (S) bifall till slutsatsen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att
kommunstyrelsen antar dessa.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge ett positivt planbesked för området Långevik/Myrarna, och
uppdrar åt miljö- och byggförvaltningen att teckna planavtal med sökanden och påbörja arbetet med
att ändra detaljplanen för att medge byggandet av radhus med både hyres- och bostadsrätt, hyreshus,
tomter för egna hem, bostadsrätter osv så att det passar för åretruntboende i enlighet med
kommunens Vision och Programförklaring. Tidigt i planprocessen ska ett gestaltningsprogam tas
fram.
Justerares signatur:
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Skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KA 2016/509

Ansökan om permanent serveringstillstånd på Calmars Veranda i
Kungshamn
samt cateringtillstånd
Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslås att dels jml 8 kap 2 § och 8 kap 19 § Alkohollagen (AL) bevilja Carlnika
HB org. nr. 969746-6762 permanent serveringstillstånd på Calmars Veranda i Kungshamn med
tillhörande uteservering samt dels också jml 8 kap 4 § AL bevilja Carlnika HB org. nr. 9697466762 cateringtillstånd.
Beslutsunderlag

Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-07-13
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att jml 8 kap 2 § Alkohollagen (AL) bevilja Carlnika HB org. nr.
969746-6762 tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten året runt på Calmars Veranda i Kungshamn med tillhörande uteservering rest. nr. 1427
470 001 och att jml 8 kap 4 § Alkohollagen (AL) bevilja Carlnika HB org. nr. 969746-6762
tillstånd för catering till slutna sällskap året runt omfattande starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker samt mat.
Serveringstiden bestäms jml 8 kap 19 § AL till kl. 11.00 – 03.00 för inneservering och kl. 11.00 01.00 för uteservering, och
villkoret om att högsta antalet besökare på serveringsområdet bestäms till att motsvara de högsta
antal besökare som räddningstjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll infogas, och
villkoret att ingen musik får spelas på uteservering efter kl. 23.00 infogas, och
villkoret att då musik spelas inomhus i serveringslokalerna skall fönster och dörrar hållas stängda
efter kl. 23.00. Dock att in- och utsläpp av gäster får ske infogas.
Skickas till

Sökanden
Alkoholhandläggaren

Justerares signatur:
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Ansökan om permanent serveringstillstånd på The Dubliners at
Charlies i Kungshamn
för servering till allmänheten året runt med tillhörande uteservering på
takterrass samt tillfälligt utökat serveringstillstånd med tillfällig uteservering
i gatuplan t.o.m. 2016-09-30
Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslås att jml 8 kap 2 § och 8 kap 19 § Alkohollagen (AL) bevilja
Hummertinan Förvaltning AB org. nr. 556622-9133 permanent serveringstillstånd för servering till
allmänheten året runt på The Dubliners at Charlies i Kungshamn med tillhörande uteservering på
takterrass samt tillfälligt utökat serveringstillstånd med tillfällig uteservering i gatuplan t.o.m. 201609-30.
Beslutsunderlag

Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-07-13
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att jml 8 kap 2 § Alkohollagen (AL) bevilja Hummertinan Förvaltning
AB org. nr. 556622-9133 tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på The Dubliners at Charlis med tillhörande
uteservering på takterrass rest. nr. 1427 214 121 och ml 8 kap 19 § AL med serveringstiden kl.
11.00 – 03.00 för inneservering, och till kl. 11.00 – 01.00 för uteservering, och
att jml 8 kap 14 § Alkohollagen (AL) bevilja Hummertinan Förvaltning AB org. nr.
556622-9133 tillfälligt utökat tillstånd med uteservering i gatuplan t.o.m. 2016-09-30, och
villkor infogas om att högsta antalet besökare på serveringsstället bestäms till 350 personer i
Dubliners restaurang med terrass, 120 personer i pianobaren och 450 personer i diskoteket så att
max 920 personer max får vistas i lokalerna samtidigt, och
villkor infogas om att om endast Dubliners restaurang och pianobar är öppen så får max ett antal av
516 personer vistas i lokalerna. Om även terrassen öppnas tillsmannans med Dubliners restaurang
och pianobar får dock max 616 personer vistas i lokalerna, och
villkor infogas om att samtliga personal inklusive vikarier och visstidsanställningar har kännedom
om dessa personantalsbegränsningar, och
villkor infogas om att verksamheten har en väl fungerande rutin för introduktionsutbildning av
personal i frågor som rör brandskydd och utrymning, och
villkor infogas om att verksamheten har en väl utbildad brand/utrymningsorganisation, och
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villkor infogas om att personer i denna organisation har ett personligt ansvar och funktion i
händelse av brand eller annan händelse som påkallar behovet av utrymning, och
villkor infogas om att brand/utrymningsorganisationens storlek är väl dimensionerad utifrån
verksamhetens omfattning och behov, och
villkor infogas om att diskoteket eller övriga lokaler inte föreses med rök eller annan åtgärd som
påverkar möjligheten för brand/utrymningsorganisation att genomföra en räddningsinsats alternativt
påverka sikten i sådan omfattning att utrymning av lokalerna förhindras eller begränsas, och
villkor infogas om att då musik spelas inomhus i serveringslokalerna så skall fönster och dörrar
hållas stängda efter kl. 23.00. Dock att in- och utsläpp av gäster får ske, och
villkoret infogas om att musik ej får spelas utomhus på uteservering efter kl. 23.00, och
villkor infogas om att högsta personantal på den tillfälliga uteserveringen i markplan ej får vara
högre än att god ordning (inklusive säkerhet) och nykterhet kan råda.

Skickas till

Sökanden
Alkoholhandläggaren

Justerares signatur:
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KA 2016/451

Ansökan om permanent serveringstillstånd för servering på Hem till
Bengt
till allmänheten årligen under perioden 06.17 t.o.m. 08.21
Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslås att jml 8 kap 2 § och 8 kap 19 § Alkohollagen (AL) bevilja Hem till
Bengt AB org. nr. 556833-8395 permanent serveringstillstånd för servering till allmänheten årligen
under perioden 06.17 t.o.m. 08.21 på Hem till Bengt med tillhörande uteservering.
Beslutsunderlag

Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-07-21
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att jml 8 kap 2 § Alkohollagen bevilja Hem till Bengt AB org. nr.
556833-8395 tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten årligen under perioden 06.17 t.o.m. 08.21 på Hem till Bengt rest. nr. 1427 678 022 med
tillhörande uteservering på veranda och på terrass framför huset.
Serveringstiden bestäms jml 8 kap 19 § AL till kl. 11.00 – 03.00 för inneservering och till kl. 11.00
– 01.00 för uteservering, och
att infoga villkoret om att ingen musik får spelas på uteserveringarna efter kl. 23.00, och
att infoga villkoret om att då musik spelas inomhus i serveringslokalerna skall fönster och dörrar
hållas stängda efter kl. 23.00. Dock att in- och utsläpp av gäster får ske, och
att infoga villkoret om att om anordning uppsättes inom uteserveringarna som kräver bygglov, så
skall sökanden tillse att sådant finns beviljat inklusive slutbesked, och
att infoga villkoret om att högsta antalet besökare på serveringsstället bestäms till att motsvara de
högsta antal besökare som räddningstjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll.

Skickas till

Sökanden
Alkoholhandläggaren

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
43(46)
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KS § 154

KA 2016/216

Ansökan om permanent serveringstillstånd på Skärets Café i
Hunnebostrand (f.d. Olgas)
för servering till allmänheten årligen under perioden 03.01 t.o.m. 10.31 på
inneservering
Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslås att jml 8 kap 2 §, och 8 kap 19 § Alkohollagen (AL) bevilja Goldstream
Edh AB org. nr. 556717-4965 fr.o.m. den 2016-09-26 permanent serveringstillstånd för servering
till allmänheten årligen under perioden 03.01 t.o.m. 10.31 på Skärets Café i Hunnebostrand
(inneservering).
Beslutsunderlag

Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-07-22
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att jml 8 kap 2 § Alkohollagen bevilja Goldstream Edh AB org. nr.
556717-4965 fr.o.m. den 2016-09-26 tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten årligen under perioden 03.01 t.o.m. 10.31 på Skärets Café i
Hunnebostrand (inneservering) rest. nr. 1427 508 022.
Serveringstiden bestäms jml 8 kap 19 § AL till kl. 11.00 - 02.00, och
villkor infogas om att då musik spelas inomhus i serveringslokalerna skall fönster och dörrar hållas
stängda efter kl. 23.00. Dock att in- och utsläpp av gäster får ske infogas, och
villkor infogas om att högsta antalet besökare på serveringsstället bestäms till att motsvara de
högsta antal besökare som räddningstjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll
infogas.
Skickas till

Sökanden
Alkoholhandläggaren

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
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KS § 155

KA 2015/910

Ansökan om permanent serveringstillstånd på Fiskaffären i
Hunnebostrand
för servering till allmänheten året runt (inneservering) och cateringtillstånd
samt tillfälligt utökat serveringstillstånd med uteservering t.o.m. 2016-1031.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslås att jml 8 kap 2 § och 8 kap 19 § Alkohollagen (AL) bevilja Fiskaffären i
Hunnebostrand AB org. nr. 556982-9475 permanent serveringstillstånd för servering till
allmänheten året runt på Fiskaffären i Hunnebostrand (inneservering) samt jml 8 kap 4 § AL bevilja
Fiskaffären i Hunnebostrand AB cateringtillstånd.
Beslutsunderlag

Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-07-22
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att jml 8 kap 2 § Alkohollagen bevilja Fiskaffären i Hunnebostrand AB
org. nr. 556982-9475 tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten året runt på Fiskaffären i Hunnebostrand (inneservering)
rest. nr. 1427 675 001 och att jml 8 kap 4 § Alkohollagen (AL) bevilja Fiskaffären i Hunnebostrand
AB org. nr. 556982-9475 tillstånd för catering till slutna sällskap året runt omfattande starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker samt mat och jml 8 kap 19 § AL med serveringstiden
kl. 12.00 - 01.00, och
att jml 8 kap 14 § AL bevilja Fiskaffären i Hunnebostrand AB org. nr.
556982-9475 tillfälligt utökat tillstånd t.o.m. 2016-10-31 med uteservering i anslutning till sidan på
restaurangen, och
villkor infogas om att då musik spelas inomhus i serveringslokalerna skall fönster och dörrar hållas
stängda efter kl. 23.00. Dock att in- och utsläpp av gäster får ske infogas.
villkor infogas om att högsta antalet besökare på serveringsstället bestäms till att motsvara de
högsta antal besökare som räddningstjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll
infogas, och
villkor infogas om att ingen musik får spelas på den tillfälliga uteserveringen efter
kl. 23.00, och
villkor infogas om att all servering på den tillfälliga uteserveringen skall ske
genom bordsservering.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
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Forts. KS § 155

Skickas till

Sökanden
Alkoholhandläggaren

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
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