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Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2.  
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Justering Kommunhuset, kansliet den 18 februari 2016 kl. 21.00 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   

Ordförande    

 Peter Hemlin   

Justerare    

 Susanne Bergholtz  Stellan Welin 

 

Anslagsbevis 

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-18 är justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2016-02-19 - 2016-03-11. 

Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   

 Siv Bennis  
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Ronald Hagbert M  Annica Erlandsson S 

Ulla Christensson Ljunglide M Jan Ulvemark S 

Peter Hemlin, ordförande M Birgitta Albertsson S 

Susanne Bergholtz M Hilbert Eliasson S 

Nils Olof Bengtsson M Vivianne Gustafsson S 

Kristina Frigert M Stellan Welin S 

Roland Mattsson M Gunnel Berlin S 

Anders Rosén M Elving Claesson S 

Kajsa Åkesson M Ewa Ryberg V 

Olof Börjesson C Tina Ehn   MP 

Stig-Arne Helmersson  C Pål Ohlzon SD 

Mikael Sternemar L   

Sven-Olof Oresten, §§ 6-21 L   

Kenny Thärnström L   
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Närvarande ersättare  

Namn Parti Namn Parti 
    

Adam Finn M Birgitta Granström S     
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KF § 1   KA 2016/11 

Begäran om kommunal borgen - Sotenäsbostäder AB 

Sammanfattning 

Sotenäsbostäder förvärvade i mitten/slutet av 2015 fastighet Väjern 1:162 av Sotenäs kommun. Den 

aktuella fastigheten är belägen i centrala Väjern med en färdig detaljplan som medger byggnation 

av bostäder. Sotenäsbostäder har framtagit ett förslag på byggnation av 2 st. flerbostadshus i 2 

våningar på fastigheten. Vardera byggnadskropp innehåller 16 st. lägenheter dvs. totalt 32 st. 

lägenheter. Bostäderna är 1:or och mindre 2:or med rimliga hyror.  

 

Projektet beräknas kosta ca 40 000 000 kronor varvid Sotenäsbostäder bedöms behöva låna ca 30 

000 000 kronor  

 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2012-11-15 har kommunen beslutat om en borgensram på 513 

800 000 kronor. Sotenäsbostäder har i dag utnyttjat befintlig ram med 481 000 000 kronor vilket 

innebär att det återstår 32 800 000 kronor inom aktuell ram. Sotenäsbostäder ansöker om en 

utökning av borgensramen med 30 000 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-01-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2016-01-20, § 14 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-03 § 16 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Sotenäsbostäder AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 543 800 000 kr, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 

ursprungliga lånebelopp. 

 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Sotenäsbostäder AB 
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KF § 2   KA 2016/15 

Begäran om kommunal borgen - Hunnebostrands Hallförening 

Sammanfattning 

Den ideellt verksamma föreningen har inkommit med en begäran om kommunal borgen på 5 

miljoner kr. Hunnebostrands hallförening är i behov av upprustning/nybyggnation av befintlig 

idrottshall i Hunnebostrand.  Dagens verksamhet har vuxit och behoven av mer och funktionella 

aktivitetsytor är stora. Den befintliga hallen är har även stora upprustningsbehov, framförallt 

omklädningsrum, förrådsutrymme och att göra hallen tillgänglighetsanpassad. 

 

Hallens ägande och drift sker genom hallföreningen. Föreningen har arbetat med en finansiering av 

en nybyggnation av idrottshallen och investeringen är beräknad till 10 milj. kr finansieringen 

baseras på att 50 % sker via beviljade bidrag och eget arbete. 

 

Västsvenska Idrottsförbundet/SISU har beviljat bidrag för byggprojektet, Sotenäs kommun har 

avsatt 1,2 milj.kr i anläggningsstöd. Övrigt har föreningen lämnat in ansökan hos Boverket och 

Allmänna arvsfonden. 

 

Resterande finansiering sker genom banklån på 5 milj. kr, föreningen har erhållit ett banlånelöfte 

mot en kommunal borgen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-01-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2016-01-20, § 15 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-03 § 17 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Hunnebostrands 

Hallförening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5 milj. kr, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevets ursprungliga 

lånebelopp. 

 

Möjligheten till samverkan mellan Hunnebo hallförening och skolans lokalbehov för idrott och 

hälsa ska undersökas. 

 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Hunnebo Hallförening 
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KF § 3   KA 2013/310 

Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering 

av resultatutjämningsreserven 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2013-06-13 "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserven" efter att det, i kommunallagens 8 kapitel, införts nya regler på området. 

Riktlinjerna bör innehålla en uttolkning av vad god ekonomisk hushållning betyder för kommunen 

och hur de mer konkret kan uppnås.  

 

Kommunens revisorer har vid granskning av årsredovisning och delårsrapport framfört att 

riktlinjerna bör förtydligas när det gäller uppföljning och analys av målen för god ekonomisk 

hushållning. Kommunfullmäktige bör ange i hur stor grad målen ska vara uppfyllda för att 

kommunen ska anses leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. 

 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till revidering av nu gällande "Riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven". 

Beslutsunderlag 

Controllers tjänsteutlåtande 2016-01-11. 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2016-01-20 § 13 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-03 § 15 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserven" enligt förslag. 

 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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KF § 4   KA 2015/954 

Avgift för trygghetslarm/trygghetstelefoner 

Sammanfattning 

I och med krav om digitalisering har upphandling genomförts och Sotenäs kommun kommer att 

funktionshyra trygghetstelefon från den vinnande leverantören Tunstall. Utbytet beräknas vara klart 

i slutet av 2015. När de nya digitala trygghetstelefonerna installeras ingår även telekommunikation i 

funktionshyran till Tunstall samt frekvent funktionsövervakning på minutnivå. Den enskilde får i 

och med digitaliseringen inte längre någon kostnad för mobilt abonnemang, larmtryckningar och 

provlarmning vilket har debiterats den enskildes telefonräkning innan digitaliseringen. 

 

Sotenäs kommun föreslås att höja avgiften med 99 kronor/mån från 206 kronor till 305 kronor. 

Höjningen motsvarar ungefär den kostnad som den enskilde med mobilabonnemang idag har för sin 

trygghetstelefon.  

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2015-10-15. 

Omsorgsnämndens förslag 2015-11-26 § 106 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-03 § 23 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för trygghetstelefon höjs från 206 kr/mån till 305 kr/mån 

från och med 1 mars 2016.   

 

Avgiften räknas upp i januari varje år med årlig prisförändring enligt konsumentprisindex, KPI. 

(1980=100). 

 

Skickas till 

Omsorgschefen 
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KF § 5   KA 2015/955 

Avgiftshöjning omsorgsresor 

Sammanfattning 

I kommunrehabs organisation ingår omsorgsresor med chaufför och buss anpassad med två 

rullstolsplatser och 12 sittplatser. Sedan 2004 har kommunen bedrivit omsorgresor i egenregi, 

dessförinnan var det i Västtrafiks regi. Justeringen i trafikavtalet 2004 innebar minskad kostnad för 

kommunen i jämförelse med innan. Avgiftshandläggaren får rapport om vilka som har färdats och 

omsorgstagaren debiteras månadsvis. 

 

Omsorgsresor gäller till och från dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS. 

Omsorgstagaren/brukaren blir hämtad och lämnad vid sin dörr. Finns behov av att få hjälp med 

ytterkläder och att ta sig in och ut från hemmet, hjälper chauffören till.  

 

Omsorgsresor bedrivs i egenregi utifrån justering i trafikavtal med Västtrafik 2004 när det gäller 

resor till och från dagverksamhet/daglig verksamhet. De personer som har beviljats bistånd för 

dagverksamhet/daglig verksamhet och som har behov av resa till och från verksamheten, hämtas 

och lämnas med buss. En avgift på 20 kr enkel resa tas ut och har inte förändrats sedan 2004. 

I jämförelse tar Västtrafiks kollektivtrafik en avgift på 39 kr enkel resa och med kontoladdning 

30,70 kr. För särskild kollektivtrafik (färdtjänst), är egenavgiften 69 kr enkel väg. Med bakgrund av 

att omsorgsförvaltningen har fått återremiss på tidigare förslag på 40 kr och i jämförelse med andra 

kommuner, är nytt förslag till höjning på 30 kr enkel resa. Förslaget ger cirka 50 tkr mer i intäkter 

per år. 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2015-10-20. 

Omsorgsnämndens förslag 2015-11-26, § 104 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-03 § 24 

Yrkande 

Britt Wall (S) föreslår att avgiften ska vara 20 kr enkel resa med en årlig höjning enligt (KPI)  

fr o m år 2016. 

Nils-Olof Bengtson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med en ändring att en höjning 

av avgiften för omsorgsresa med 3 kr enkel resa. 

Pål Ohlzon (SD) föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag och bifall till Britt Walls (S) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer först proposition på avgiftshöjningen enligt följande; 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 

avslår detta. 

Ordföranden ställer proposition på Nils-Olof Bengtsons (M) förslag och finner att 

kommunfullmäktige antar detta. 
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Forts KF § 5 

 

Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) förslag och finner att kommunfullmäktige avslår 

detta. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på årlig prisförändring enligt konsumentprisindex, KPI och 

finner att kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar höja avgiften för omsorgsresa med 3 kr enkel resa. 

Avgiften för omsorgsresor ska i fortsättningen årligen räknas upp med konsumentprisindex (KPI). 

(1980=100). 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig följande personer; 

Britt Wall (S), Lars-Erik Knutsson (S), Annica Erlandsson (S), Jan Ulvemark (S), Birgitta 

Albertsson (S), Hilbert Eliasson (S), Vivianne Gustafsson (S), Stellan Welin (S), Gunnel Berlin (S), 

Elving Claesson (S), Ewa Ryberg (V) Tina Ehn (MP) och Pål Ohlzon (SD). 

 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Omsorgschefen 
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KF § 6   KA 2015/726 

Kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 

i fredstid och höjd beredskap ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som 

kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.  

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet är att öka kunskapen hos beslutsfattare och 

verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet och att 

skapa ett underlag för egen planering. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys utgör även underlag 

för analyserna på läns- och riksnivå och bidrar tillsammans med övriga offentliga aktörers analyser 

till att ge en bild av de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort. 

 

Den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen för Sotenäs kommun har sitt ursprung i de 

analyser som tidigare genomförts och överlämnats till länsstyrelsen.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beslutat om nya föreskrifter (MSBFS 2015:5) 

vilka började gälla 1 mars 2015, kommuner och landsting ska anpassa arbetet med risk- och 

sårbarhetsanalyser till de egna behoven och förutsättningar.  

 

Kommunen ska senast den 31 oktober under det första kalenderåret 

efter ordinarie val till kommunfullmäktige ställa samman och rapportera 

resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys enligt följande 

uppställning: 

Beskrivning av kommunen och dess geografiska område. 

Beskrivning av arbetsprocess och metod. 

Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område. 

Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet. 

Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska område. 

Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess 

geografiska område. 

Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat. 

 

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

till länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Säkerhetssamordnarens tjänsteutlåtande 2015-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2015-10-07, § 141 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-03 § 2 
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Forts. KF § 6 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen för 

mandatperioden 2015-2018. 

 

 

Skickas till 

Räddningschef  
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KF § 7   KA 2014/551 

Exploateringsavtal för Ekelidsberget, Finntorp 2:99 m fl, Bovallstrand  

Sammanfattning 

Detaljplan för del av Finntorp 2:99 och 2:238 är upprättad av Rådhuset Arkitekter AB 2015-09-14. 

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för en etablering av sex småbostadshus på 

fastigheten Finntorp 2:99 och att skapa fyra villatomter och möjligheten att uppföra ett antal par-

/rad- eller flerbostadshus på fastigheten Finntorp 2:238. 

 

Beslut om antagande av detaljplan kommer att fattas i parallellt med detta exploateringsavtal.  

Beslutsunderlag 

Upprättat exploateringsavtal 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-03 § 27 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet för Ekelidsberget, Finntorp 2:99 m fl, 

Bovallstrand. 

 

Godkännandet förutsätter att kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

 

Skickas till 

Exploatören 

Tekniska avdelningen 

Planavdelningen 
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KF § 8   KA 2014/551 

Detaljplan för Ekelidsberget, Finntorp 2:99 m fl, Bovallstrand  

Sammanfattning 

Granskningshandlingar för detaljplanen, daterat 2015-09-14, har varit utställda för granskning under 

perioden 16 oktober 2015 till 6 november 2015. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i 

Kommunhuset och på kommunens hemsida.  

Med anledning av granskningen har 9 yttranden inkommit. Yttrandena är sammanställda och besvarade 

i ett granskningsutlåtande daterat 2015-11-13.  

 

Planhandlingarna justeras inför antagandet. Justeringarna innebär endast förtydliganden och mindre 

korrigeringar, planförslaget behöver inte granskas igen:  

• Plankartan korrigeras genom att en planbestämmelse flyttas och teckenstorleken i grundkartan 

korrigeras.  

• Vissa förtydliganden med anledning av lantmäteriets synpunkter inarbetas i planbeskrivningen.  

• Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om kostnadsansvar för omprövning av den befintliga 

gemensamhetsanläggningen, Klev ga:2.  

 

Justeringarna och redaktionella ändringar är införda i antagandehandlingarna.  

Byggnadsnämnden beslutade 2015-12-03 § 79 att godkänna granskningsutlåtandet daterat 2015-11-13 

och antagandehandlingarna daterade 2015-09-14.  

Beslutsunderlag  

MKB antagandehandling, daterad 2015-09-14 

Granskningsutlåtande, daterat 2015-11-13  

Planbeskrivning, antagandehandling, daterad 2015-09-14  

Illustrationskarta, antagandehandling, daterad 2015-09-14  

Plankarta, antagandehandling, daterad 2015-09-14  

Byggnadsnämndens protokoll 2015-12-03 § 79  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2016-01-20, § 2 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-03 § 26 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Roland Mattssons (M) förslag och finner 

att kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Ekelidsberget, Finntorp 2:99 m fl, Bovallstrand.  

 

Senast dagen efter det att kommunfullmäktiges protokoll om antagande har justerats och  

tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla ska meddelande om tillkännagivande,  
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Forts. KF § 8 

 

protokollsutdrag och formerna för överklagande översändas till Länsstyrelsen och till dem som 

erinrat mot förslaget och inte fått gehör för sina synpunkter. 

 

Skickas till 

Exploatören 

Planavdelningen 

Tekniska avdelningen 

Länsstyrelsen 
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KF § 9   KA 2015/842 

Införande av ledningssystem för det miljöstrategiska arbetet samt 

antagande av miljöpolicy för Sotenäs, Lysekil och Munkedals 
kommuner 

Sammanfattning 

Miljöproblemens karaktär och synen på sättet att bedriva miljöarbete har genomgått stora 

förändringar. De har ökat i komplexitet och miljöfrågorna berör numer de flesta samhällssektorer. 

Ledningssystem 

Det fortsatta miljömåls- och miljöstrategiska arbetet inom Sotenäs, Lysekil samt Munkedals 

kommuner bör ske utifrån ett ledningssystem. Ett beslut om att inrätta ett sådant system bör tas i de 

tre samverkande kommunerna.  

 

Med ett upprättat och implementerat ledningssystem kan organisationen på ett strukturerat och 

rationellt sätt bedriva ett miljöarbete som leder till att organisationen ständigt förbättrar sin 

miljöprestanda. Ett upprättat ledningssystem omfattar kommunernas uppstyrning av 

miljömålsarbete med avseende på upprättande av riktlinjer och rutiner i Sotenäs, Munkedal och 

Lysekils kommun. Till grund ligger gällande lagstiftning, nationellt, regionalt samt lokalt 

miljömålsarbete för ett åtagande om ständig förbättring. 

 

Ledningssystem hjälper organisationen att strukturera och logiskt ordna miljöarbetet på ett sätt som 

underlättar framförhållning och effektivisering av arbetet. Ytterligare en aspekt är allmänhetens 

ökade vilja att bli informerad om organisationens miljöarbete och prestanda. Interna och externa 

intressenters (folkvalda representanter, personal samt kommuninvånares) förväntningar. 

 

Införandet av ett ledningssystem är en utveckling av miljöarbetet och avses att implementeras 

utifrån den tidigare antagna strategiplanen för miljömålsarbetet, inklusive de övergripande 

visionerna. Efter beslut om att det ska införas planeras ett system att tas fram under hösten 2015. 

Samtidigt pågår arbetet med uppföljning och revidering av de lokala miljömålen och aktiviteter för 

dessa. Det fortsatta arbetet ska sedan ske utifrån ledningssystemet. 

Miljöpolicy 

Ett förslag till en gemensam miljöpolicy för de tre kommunerna föreslås. En miljöpolicy är ett 

strategiskt viktigt och övergripande dokument som styr ledningsarbetet och påvisar organisationens 

intention, vilja och åtaganden.  

 

Miljöpolicyn styr det övergripande och är avsedd att kommuniceras externt via hemsidor samt via 

utskick på begäran. 
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forts. KF § 9  

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2015-09-09 § 34 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2015-10-23 

Miljöpolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2015-12-02, § 183 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-03 § 14 

Yrkande 

Tina Ehn (MP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg av; förutsättningen är 

att de tre kommunerna fattar ett likalydande beslut. 
Britt Wall (S) och Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till Lars-Erik Knutsson (S) förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Tina Ehns (MP) förslag mot Lars-Erik 

Knutssons (S) förslag och finner att kommunfullmäktige antar Lars-Erik Knutssons (S) förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag att införa ett ledningssystem för det 

miljöstrategiska arbetet. 

 

Kommunfullmäktige antar upprättad miljöpolicy som gemensamt gäller för samtliga tre kommuner 

under förutsättning att de tre kommunerna fattar ett likalydande beslut. 

  

 

Skickas till 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Lysekils kommun 

Munkedals kommun 
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KF § 10   KA 2015/136 

Motion Välkomna människor till Sotenäs 

Sammanfattning 

Tina Ehn (mp) föreslår i en motion att Sotenäs kommun utreder möjligheterna att sätta upp 

välkomstskyltar vid infarterna till kommunen samt skicka ut ett välkomstbrev till nya invånare. Det 

handlar om att komma till Sotenäs kommun och mötas av en positiv känsla.  

 

Motionären menar att det är av stor vikt att man ska känna sig välkommen till Sotenäs oavsett om 

man funderar på möjligheten att bosätta sig i kommunen eller bara är på ett besök. Att Sotenäs 

kommun upplevs som en plats dit människor vill ta sig, en kommun som lockar till sig nya 

invånare. 

 

Motionären menar att om man sätter upp skyltar, vid infarterna via land och ev också i någon hamn, 

som hälsar Välkommen till Sotenäs så skulle det bidra till att känna sig positivt välkommen till 

Sotenäs kommun, och att ett välkomstbrev till alla nya invånare med relevant information ger en 

positiv känsla av välkomnade.   

Beslutsunderlag 

Besöksnäringsansvariges tjänsteutlåtande 2015-09-17 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-21 § 141 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2015-12-02, § 186 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-03 § 4 

Yrkande 

Tina Ehn (MP) och Kenny Thärnström (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens, Tina Ehns (MP) och Kenny Thärnströms (L) 

förslag och finner att kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att 

sätta upp Välkomstskyltar på strategiskt viktiga platser, samt att undersöka kostnad och innehåll för 

ett välkomstbrev och/eller ett välkomstkalas. 

 

Skickas till 

Kommunchefen 
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KF § 11   KA 2014/791 

Motion om en ny energi och klimatplan 

Sammanfattning 

Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att Sotenäs kommun ska upprätta en aktuell energi och 

klimatplan, med sikte att på att omfatta hela kommunen. 

 

Av Miljö- och byggförvaltningens yttrande framgår att Sotenäs kommun har två antagna strategiska 

dokument inom området energi. Dessa är energiplanen, antagen av kommunfullmäktige 1990-06-20 

samt strategin för energieffektivisering, antagen av kommunstyrelsen 2011-10-05 § 178. 

 

Energiplanen är utformad enligt Lag (1977:439) om kommunal energiplanering. Energiplanen har 

inte reviderats sedan den antogs och är inte anpassas till kravet på miljökonsekvensbeskrivning som 

infördes 2004.  

 

Strategin för energieffektivisering togs fram inom ramen för ett statligt stöd och är utformad enligt 

detta regelverk och gäller byggnader och transporter i den egna verksamheten. Strategin omfattar 

alltså inte hela kommunen och innehåller heller inte någon miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Miljö- och byggförvaltningen anser att Sotenäs kommun saknar en sådan plan som Lag (1977:439) 

om kommunal energiplanering föreskriver ska finnas. Motionen ska därför av den anledningen 

tillstyrkas. 

 

En energi och klimatplan ska utformas på ett sådant sätt att den säkerställer ett systematiskt och 

aktivt arbete med energieffektivisering, urfasning av fossil olja och övergång till förnybar energi. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2015-03-10. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, 2015-12-02, § 182 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-03 § 13 

Yrkande 

Tina Ehn (MP), Britt Wall (S), Stig-Arne Helmersson (C) och Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens, Tina Ehns (MP) med fleras förslag och finner 

att kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan motsvarande gällande lagstiftning. 
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Skickas till 

Kommunchefen 
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KF § 12   KA 2015/764 

Medborgarförslag om strålningsfri skola och förskola 

Sammanfattning 

Maria Henriksson har lämnat in ett medborgarförslag att skolan och förskolan i kommunen ska vara 

strålningsfri och föreslår därför att man ska ha en långsiktig plan där man systematiskt byter ut de 

trådlösa nätverken och installerar fasta system med sladdar. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa 

datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg. Det finns inga 

vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för radiovågor från trådlösa 

datornätverk. Därför finns det inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda 

sådana, vare sig på skolor eller i hemmiljö. 

Beskrivning av ärendet 

Frågan kring trådlösa nätverk har nyligen utretts av utbildningsförvaltningen och beretts av 

Utbildningsnämnden inför ett beslut av Kommunfullmäktige.  

 

Av utbildningsförvaltningens utredning framgår att; 

 

Förskolan har ett dokumentationskrav som idag till stor del sker i digital form. 

Skolan har idag ett krav att lära elever att bli förtrogna med digital teknik. På Sotenässkolan har 

varje elev tillgång till en egen dator och på övriga skolor gäller en dator på två elever. Antalet 

datorer för elever är 700 stycken och ökande.  

För att ha dem som ett arbetsredskap måste de vara uppkopplade mot ett nätverk, och då det är 

ogörligt att tillhandahålla 700 datorsladdar, finns det ett trådlöst nätverk så att elever och personal 

har tillgång till uppkoppling i alla skollokaler. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten är den statliga myndighet som har ansvaret för att skydda allmänheten 

från skadliga effekter från strålning men också för att öka kunskapen om exempelvis radiovågor 

som bland annat trådlösa nätverk och surfplattor använder för att kommunicera. Till sin hjälp har de 

ett vetenskapligt råd, där etablerade och internationellt erkända forskare inom området ingår. Rådet 

bevakar och sammanställer för myndighetens räkning den vetenskapliga utvecklingen inom 

området. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt radiovågor från trådlösa nätverk i skolmiljö. Mätningarna 

visade att radiovågorna är så svaga att de motsvarar normal bakgrundsnivå i stadsmiljö. Det är 

enligt strålsäkerhetsmyndigheten långt ifrån de nivåer som medför hälsorisk. 

 

Utbildningsförvaltningen följer strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer som säger att det 

finns ingen anledning att av strålskyddsskäl undvika att installera trådlösa datornätverk i 

skolmiljöer. Även Världshälsoorganisationen, WHO, anser detta enligt Hélène Asp enhetschef på 

strålsäkerhetsmyndigheten. Radiovågor från trådlöst datornätverk i skolmiljö är att jämföra med 

bakgrundsstrålning i stadsmiljö.  
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Utbildningsnämnden förslag till beslut, vilket också blev kommunfullmäktiges beslut var att; 

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren men beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Utbildningsförvaltningen följer strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2014-03-14 

Utbildningsnämndens protokoll 2014-04-16 § 39 

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-09-25 § 90 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2015-11-20  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-02, § 178 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-03 § 5 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren men beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Utbildningsförvaltningen följer strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.   

 

Skickas till 

Förslagsställaren 
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KF § 13   KA 2015/319 

Medborgarförslag - Tydligare avskiljning mellan industriområdet och 

bostadsområdet Hedalen, Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Annakarin Waller föreslår i ett medborgarförslag att en tydligare avskiljning mellan industriområdet 

och bostadsområdet Hedalen görs genom uppsättning av plank eller högre häck.  

 

Tekniska avdelningen har utrett frågan och informerar om att områdena idag skiljs åt av en 

betongmur med ett gallerstaket utefter Hedalsvägens västra sida. Muren är intakt, men delar av 

gallerstaketet har rasat och snårigt buskage växer ut genom stängslet och hindrar gående på 

trottoaren på Hedalsvägen. Staketen tillhör Sotenäsbostäders och Malmstolens fastigheter. Det 

rasade staketet är beläget på Malmstolens fastighet, där växer också buskaget ut genom staketet. 

Sotenäs kommun har kontaktat Malmstolen för att de ska åtgärda det trasiga staketet och ta bort 

buskaget som växer ut på trottoaren. 

 

Kommunens trafikingenjör har besiktigat platsen för att se hur trafiksäkerheten påverkas av den 

idag befintliga betongmuren samt stängsel och ser i nuläget inget som är trafikfarligt vad det gäller 

sikt eller utrymme. 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2015-06-05. 

VA- o anläggningschefens tjänsteutlåtande 2015-11-03. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag, 2015-11-18, § 87 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-03 § 6 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Roland Mattsson (M) förslag och finner 

att kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren och besvarar förslaget med att det inte är en kommunal 

fastighet men att kommunen åtar sig att kontakta inblandande parter för en dialog om förslag till 

åtgärd. 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 
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KF § 14   KA 2015/198 

Medborgarförslag - Bevara den ursprungliga miljön 

Sammanfattning 

Robert Höij föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska vidta åtgärder för att bevara den 

ursprungliga miljön i kommunens samhällen. 

 

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska tidsbegränsa tunga transporter dagtid i tätorterna samt 

att införa zoner där större fordon, tex. husbilar, inte tillåts. Förslagsställaren föreslår också att 

kommunen ska förflytta sjösättningsramper till ett område utanför samhällskärnorna, samt att 

avgiftsbelägga nyttjandet av dem. 

  

Tekniska avdelningen är positiv till att kunna planera för sjösättningsramper utanför 

samhällskärnorna i samverkan med berörda näringsidkare som hanterar båtupptagning. 

 

Kommunens trafikingenjör har utrett frågan och lämnar information om att ett detaljplanearbete 

pågår för gamla Hunnebostrand och gamla Smögen där frågor såsom trafikflöden, trafiksäkerhet 

och logistik kommer att utredas. Därefter kommer man att undersöka om det finns möjlighet att 

även kunna tillämpa dessa lösningar för trafiken på andra platser inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2015-06-05 

VA- o anläggningschefens tjänsteutlåtande 2015-11-03 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 2015-11-18, § 88 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-03 § 7 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för medborgarförslaget och beslutar att besvara 

medborgarförslaget med att kommunen kommer att kontakta berörda näringsidkare som hanterar 

båtupptagning för att kunna planera för sjösättningsramper utanför samhällskärnorna. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att arbeta in trafikfrågorna i pågående detaljplanearbete för 

gamla Hunnebostrand och gamla Smögen. 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Planavdelningen 

Tekniska avdelningen 
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KF § 15   KA 2016/62 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Lönenämnden, Therese 

Mancini (S) 

Therese Mancini (S) har lämnat en begäran om avsägelse från uppdrag som ersättare i 

Lönenämnden.  

Valberedningen föreslår Kristoffer Escudeiro (S) till ny ersättare i Lönenämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Therese Mancini (S) från uppdrag som ersättare i Lönenämnden. 

 

Kommunfullmäktige väljer Kristoffer Escudeiro (S) till ny ersättare i Lönenämnden till och med 

2018. 

 

 

 

Skickas till 

Therese Mancini (S) 

Kristoffer Escudeiro (S) 

Lönenämnden  

Löneenheten  

Kansliavdelningen 

Troman 



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2016-02-18 §§ 1-21 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
25(32)

 

 

 

KF § 16   KA 2016/62 

Val av ny ersättare i styrelsen för Sotenäsbostäder AB 

Till ny ersättare efter Kenneth Pehrson (KD) som har avlidit föreslår valberedningen Inger Eckert 

(KD) till ny ersättare i styrelsen för Sotenäsbostäder AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Inger Eckert (KD) till ny ersättare i Sotenäsbostäders styrelse 

till och med 2018. 

 

Skickas till 

Inger Eckert (KD)  

Sotenäsbostäder AB 

Löneenheten  

Kansliavdelningen 

Troman 
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KF § 17   KA 2016/62 

Val av ledamot och ersättare i Omsorgsnämnden, Olof Börjesson (C) 

och Britt Lindgren (C)  

Olof Börjesson (C) har avsagt sig sin plats som ordinarie ledamot i Omsorgsnämnden. Britt 

Lindgren (C) har avsagt sig som ersättare i Omsorgsnämnden. 

 

Valberedningen föreslår att Britt Lindgren (C) blir ny ledamot i Omsorgsnämnden och att Olof 

Börjesson (C) utses till ny ersättare. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Olof Börjesson (C) från uppdrag som ordinarie ledamot i 

Omsorgsnämnden. 

Kommunfullmäktige entledigar Britt Lindgren (C) från uppdrag som ersättare i Omsorgsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige väljer Britt Lindgren (C) till ordinarie ledamot och Olof Börjesson (C) till ny 

ersättare i Omsorgsnämnden till och med 2018. 

 

 

Skickas till 

Britt Lindgren (C)  

Olof Börjesson (C)  

Lönenämnden  

Löneenheten  

Kansliavdelningen 

Troman 



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2016-02-18 §§ 1-21 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
27(32)

 

 

 

KF § 18   KA 2016/96 

Interpellation om beslut om heltider 

Britt Wall (S) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande enligt följande;  

 

Elving Claesson och undertecknad motionerade 2008-09-30 till kommunfullmäktige om att heltider 

skulle erbjudas alla anställda som så önskade utifrån följande motivering:  

Att ha ett arbete och därmed kunna försörja sig själv och sin familj är en grundläggande rättighet. 

Denna rättighet skall gälla såväl män som kvinnor, men i denna fråga råder ingen jämställdhet. 

Många kvinnorelaterade yrken domineras fortfarande av ”procentanställningar”. Som exempel på 

områden kan nämnas vård och omsorg, hotell och restaurang samt handel. Vård och omsorg är en 

stor angelägenhet för alla kommunmedborgare och i framtiden kommer vi att stå inför ett 

omfattande personalrekryteringsbehov. 

 

Kommunfullmäktige biföll motionen 2012-06-14 och beslutade att Sotenäs kommun inför heltider 

med möjlighet till deltid för tillsvidareanställda. 2013 är ett förberedelseår då utredningar ska tas 

fram och processas. Implementering påbörjas 2014 med 3 pilotprojekt inom omsorgsnämnden 

Nu har det kommit till vår kännedom att implementeringen skall avbrytas och att införandet av 

heltidstjänster inte kommer att ske. Det är till och med så att det finns förslag från verksamhets-

ledare att införa 70 %-iga tjänster inom äldreomsorgen. 

 

Är det så att den moderatledda alliansen trotsar kommunfullmäktiges beslut och tänker strunta i att 

erbjuda heltidstjänster? Kommer frågan då upp i kommunfullmäktige för ändring av tidigare beslut? 

De som hittills har erhållit heltidstjänster efter beslutet kommer de att få ha kvar 100 %-iga tjänster? 

Hur tänker den moderatledda alliansen klara en framtida rekrytering med deltidstjänster som blir 

konsekvensen om implementeringen avbryts? 

Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) lämnar följande svar;  

 

Beslutet i kommunfullmäktige om heltidserbjudande till alla anställda är fattat utan ekonomisk 

kostnadsberäkning som underlag och utan att medel avsatts för ändamålet i budget. 

Omsorgsförvaltningen fick ett tilläggsanslag för att genomföra ett tidsbegränsat försöksprojekt med 

heltidserbjudande på bla Kvarnbergshemmets äldreboende under 2015. Alla anställda på 

försöksavdelningarna accepterade inte erbjudandet. Försöksverksamheten avslutades i januari 2016. 

En preliminär beräkning visar att det skulle behövas ett ramtillskott på ca 7,2 miljoner för att kunna 

erbjuda heltid för all personal på Kvarnbergshemmet och Hunnebohemmet. 

 

Heltidsprojektet är avslutat efter januari 2016 och därmed återgår berörd personal till 80 % 

tjänstgöringsgrad i avvaktan på nya beslut. 

 

Omsorgsförvaltningen har lämnat ett uppdrag till personalavdelningen att se över möjligheten att 

starta om heltidsprojektet och utreda och kvalitetssäkra vilka framtida kostnader det skulle medföra. 

Det är då av stor vikt att en särskild projektledare håller i detta uppdrag för att se över möjligheten 

att kombinera anställningen med andra uppdrag, för att genom ett bättre nyttjande av ”den 

överskjutande tiden ”undvika att kostnaderna ökar i angiven omfattning. Personalavdelningen har  
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Forts. KF § 18 

 

en nyanställd personalvetare som har kunskaper genom arbete med liknande projekt och är därmed 

lämplig för denna utredning. 

 

Rekrytering är bekymmersamt men har flera bottnar. Fasta tjänster är relativt lätt att rekrytera till, 

men har blivit svårare då det finns konkurrens från andra verksamheter. Ett flertal undersköterskor 

har valt att pröva att arbeta med ensamkommande barn. Symbioscentrum anordnar utbildning i 

omvårdnadsprogrammet och kurserna är fyllda med studenter. Fler väntar på att bli antagna. Det är 

positivt för verksamheten och förväntas underlätta framtida rekrytering. 

 

Den politiska majoriteten tycker det är viktigt att kunna erbjuda heltidstjänster, samtidigt måste det 

kunna finnas underlag och ekonomiska beräkningar som kommunfullmäktige får ta ställning till i 

vilken takt en implementering av heltider till all personal kan erbjudas. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och godkänner kommunstyrelsens 

ordförandes svar. 
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KF § 19    

Inkomna motioner och medborgarförslag  

 Motion från Roland Mattsson (M), Kajsa Åkesson (M), Nils Olof Bengtson (M) angående 

ställplatser för husbilar 

 Motion från Stig-Arne Helmersson (C) att arrangera en kulturvecka i Sotenäs 

 Motion från Annica Erlandsson (S), Gunnel Berlin (S) angående ersättning till personer med 

psykiska funktionsnedsättningar som arbetstränar 

 Medborgarförslag Ortsnamn Malmön 

 Medborgarförslag om nya sjöbodstomter i Kungshamn 

 Medborgarförslag om byggande av sjöbodar för åretruntboende på Hovenäset  

 Medborgarförslag Skötsel- och utvecklingsplan för våra gemensamma ytor 

 Medborgarförslag om odlingslotter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för 

beredning.  
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KF § 20    

Meddelanden 

 Sveriges kommuner och Landsting, Inbjudan till Demokratidagen 2016 i Stockholm. 

 Avsägelse uppdrag som ersättare i Lönenämnden. 

 Inspektionen för Vård och Omsorg, Insänd kvartalsrapport och individrapporter 2016-01-14. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av ovanstående meddelanden.  
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KF § 21    KA 2015/200 

Detaljplan för del av Gravarne 3:1 och 3:6, Kungshamn  

Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2015-10-05, har varit utställda för granskning 

under tiden 5 oktober till 26 oktober 2015. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i 

Kommunhuset och på kommunens hemsida.  

Med anledning av granskningen har 55 yttranden inkommit. Yttrandena är sammanställda och 

besvarade i ett granskningsutlåtande daterat 2015-11-18.  

Byggnadsnämnden beslutade 2015-12-03 att godkänna granskningsutlåtandet daterat 2015-11-18 

samt att godkänna antagandehandlingarna daterade 2015-10-05.  

Planhandlingarna justeras inför antagandet.  

• Justeringarna innebär endast förtydliganden och mindre korrigeringar, planförslaget behöver inte 
granskas igen:  

• De geotekniska förhållandena ska förtydligas. Geoteknisk utredning, PM, har reviderats i syfte att 
förtydliga resonemang, slutsatser och förslag till åtgärder.  

• Planbestämmelse införs om släntlutning; Permanenta sprängstensslänter ska ställas i en lutning av 
1:1,5 eller flackare.  

• Planbestämmelse införs om att kajområdet inte får bebyggas innan släntstabilitet är säkrad av 
sakkunnig.  

• Resonemang kring upphävande av strandskydd förtydligas i planbeskrivningen.  
• Planbestämmelse om begränsning i byggrätt på kaj förtydligas; Marken får med undantag av förråd 

och teknikhus inte förses med byggnader.  
• Planbestämmelse som begränsar byggnadernas höjd ändras till nockhöjd, kombinerad med 

undantag för skorsten och ventilationstrummor.  
• Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med en redovisning av hur tillgängligheten enligt 

strandskyddsbestämmelserna kan påverkas.  
 

Justeringarna och redaktionella ändringar är införda i antagandehandlingarna.  

Beslutsunderlag  

MKB, antagandehandling, daterad 2015-10-05, justerad 2015-11-18  

Granskningsutlåtande, daterat 2015-11-18  

Planbeskrivning, antagandehandling, daterad 2015-10-05  

Illustrationskarta, antagandehandling, daterad 2015-10-05  

Plankarta, antagandehandling, daterad 2015-10-05  

Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2015-11-20  

Byggnadsnämndens beslutsprotokoll 2015-12-03 § 80 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-01-20 § 3 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-18 § 32 
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Forts. KF § 21  

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Mikael Sternemar (L), Britt Wall (S), Stig-Arne Helmersson (C), Ronald 

Hagbert (M), Hilbert Eliasson (S) och Pål Ohlzon (SD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Mats Abrahamsson (M) med fleras 

förslag och finner att kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Gravarne 3:1 och 3:6, Kungshamn.  

 

Senast dagen efter det att kommunfullmäktiges protokoll om antagande har justerats och  

tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla ska meddelande om tillkännagivande,  

protokollsutdrag och formerna för överklagande översändas till Länsstyrelsen och till dem som 

erinrat mot förslaget och inte fått gehör för sina synpunkter.  

 

 

Skickas till 

Planavdelningen 

Tekniska avdelningen 

Länsstyrelsen 


