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Plats och tid

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.30-19.40
Mötet ajourneras efter § 27 under tiden kl 18.30-18.50

Beslutande

Se bifogad närvarolista sidan 2.

Närvarande
ersättare

Se bifogad närvarolista sidan 2.

Övriga deltagare

Maria Vikingsson, kommunchef

Justering

Kommunhuset, kansliet den 25 april 2016 kl. 16.00

Anna-Lena Höglund, sekreterare

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Jan Ulvemark
Justerare

Ronald Hagbert
Anslagsbevis

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-21 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2016-04-26 - 2016-05-18.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Siv Bennis
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Beslutande
Namn

Parti

Namn

Parti

Mats Abrahamsson, §§ 22-27
Eva Abrahamsson, §§ 28-43
Adam Finn
Ronald Hagbert, §§ 22, 24-43
Ulla Christensson Ljunglide
Helene Stranne, §§ 24-43
Susanne Bergholtz
Nils Olof Bengtsson
Kristina Frigert
Roland Mattsson
Daniel Nordström
Kajsa Åkesson
Olof Börjesson
Stig-Arne Helmersson
Mikael Sternemar
Anne Johansson
Kenny Thärnström
Robert Yngve

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
L
L
L
KD

Britt Wall
Lars-Erik Knutsson
Annica Erlandsson
Jan Ulvemark, ordförande
Cathrine Andersson
Hilbert Eliasson
Vivianne Gustafsson
Stellan Welin
Owe Karlsson
Elving Claesson
Ewa Ryberg
Lena Linke
Pål Ohlzon

S
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S
S
V
MP
SD

Närvarande ersättare
Namn

Parti

Namn

Parti

Gunnar Selstam

C

Birgitta Granström
Bengt Sörensson
Yngve Johansson

S
S
MP § 24-43
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Rätt utdraget intygar:
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KF § 22

Allmänhetens frågestund
Under allmänhetens frågestund ställs följande frågor:
Carl-Johan Starck ställer en fråga skriftligt angående Äldreomsorgsplan 2016-2020.
Innebär förslaget att det särskilda boendet med helinackordering och med personal dygnet runt
kommer att avvecklas på Bankeberg?
Nils Olof Bengtson (M), omsorgsnämndens ordförande besvarar frågan

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 23

KA 2015/464

Ägardirektiv Sotenäsbostäder AB
Bakgrund

För alla kommunala bolag finns det bolagsordning och ägardirektiv som är antagna av
kommunfullmäktige. Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med
lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till
bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget.
Beskrivning av ärendet

De nya reglerna i kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 innebär att om en kommun
lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna
som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt fattas,
5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till
privata utförare.
I delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget
enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen
och offentlig- och sekretesslagen.
Beslutsunderlag

Tf Kommunchefs tjänsteutlåtande 2015-06-01
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-07 § 158
Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-21 § 157
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-01-20 § 12
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-06 § 76

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KF § 23
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger kommunchefen följande uppdrag;
Utreda hur kommunens dotterbolag kan implementera Kommunstyrelsens beslut 2015-04-23, §
44 ang prövning av att ställa krav på praktikplatser vid upphandling.
Utreda hur kommunens dotterbolag kan delta i kommunens 2011-03-30 ang gestaltning av
offentlig miljö – ”I planerade investeringar ska 1 % av budgeten vara ett mål för åtgärder som
ger ett mervärde i det offentliga rummet (interiöra och exteriöra) och som säkerställer en hög
kvalitet i den fysiska miljön”
Utreda hur kommunkoncernen kan samordnas vad gäller upphandlingar av ramavtal.
Arbeta fram ett förslag till finanspolicy för kommunkoncernen.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Sotenäsbostäder enligt tjänsteskrivelse daterad
2016-01-08.
Jäv

Ronald Hagbert (M) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv.

Skickas till

Sotenäsbostäder AB

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 24

KA 2016/193

Äldreomsorgsplan 2016-2020
Strategi för utveckling av äldreomsorgen i Sotenäs kommun

Omsorgsförvaltningen har under 2015 haft i uppdrag att omarbeta nuvarande antagen
Äldreomsorgsplan med anledning av att antalet äldre ökar i Sotenäs kommun och därmed behovet
av insatser från Omsorgsförvaltningen. Arbetet har genomförts i dialog med medborgarna i form av
medborgardialoger, fokusgrupper och i samråd med intresseorganisationer. Personal i verksamheten
har haft möjlighet att få information, lämna synpunkter och vara delaktiga tillsammans med närmast
ansvarig enhetschef. Förvaltningens ledningsgrupp för äldreomsorgen har deltagit aktivt i arbetet.
Äldreomsorgsplanen har även under arbetet funnits tillgänglig på kommunens hemsida.
Möjlighet har också funnits att lämna remissyttranden.
Planens syfte

Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra, förbättra och utveckla kommunens
äldreomsorg. Planen ska för perioden 2016-2020 vara vägledande i de politiska och
verksamhetsmässiga besluten och finnas med i det dagliga arbetet.
Beslutsunderlag

Förslag till äldreomsorgsplan
Bilaga 1 Demografi
Bilaga 2 Definitioner av boendeformer
Bilaga 3 Remissvar
Omsorgsnämndens protokoll 2016-02-25 § 16
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-06 § 77
Yrkande

Nils Olof Bengtson (M), Kenny Thärnström (L), Olof Börjesson (C) Lars-Erik Knutsson (S), Lena
Linke (MP), Ewa Ryberg (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår som ändringsförslag att man för att undvika missuppfattningar,
genomgående använder begreppet Äldreomsorgsplan i dokumentet.
Ewa Ryberg (V) Linke (MP), ställer sig bakom Lars-Erik Knutssons (S) förslag om benämningen
Äldreomsorgsplan.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Nils Olof Bengtsons (M) med fleras
förslag och finner att kommunfullmäktige antar detta.
Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras ändringsförslag och finner
att kommunfullmäktige antar detta.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts KF § 24
Kommunstyrelsens beslut

Kommunchefen får i uppdrag att utreda hur antalet boendeplatser kan utökas på Hunnebohemmet
och Kvarnbergshemmet så att sammanlagt minst 164 boendeplatser skapas.
Vidare att utreda vilka investeringar och andra åtgärder som krävs för detta. Uppdragen redovisas
till Kommunstyrelsen senast den 19 oktober 2016.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar Äldreomsorgsplan 2016-2020.
Genomförandet ska ske etappvis i den takt som tilldelade ekonomiska ramar medger.
Skickas till

Omsorgschefen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 25

KA 2011/1401

Detaljplan för Johannesviks camping, Vägga 4:9
Godkännande av antagandehandlingar

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en omdisponering och utveckling av den
befintliga campinganläggningen. Nya områden som tillåter att nya byggnadsenheter i form av
campingstugor och villavagnar uppförs tillförs och områden för tältning, samt uppställning av
husvagnar och husbilar utökas. En föreslagen bostadstomt ingår också i planområdet.
Utvecklingen ska ske med ambitionen att anpassa utökningen av campinganläggningen
i samklang med det karakteristiska naturlandskapet.
Denna detaljplan handläggs enligt PBL 2010:900 i dess lydelse före 1 januari 2015.
Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 13 november 2015 till 4 december 2015.
Under granskningstiden inkom 18 yttranden, varav 9 utan erinran. Yttrandena finns sammanställda i
ett granskningsutlåtande daterat 2016-02-15.
Kvarstående synpunkter som inte tillgodoses i detaljplanen finns från 4 fastighetsägare.
Justeringarna och redaktionella ändringar är införda i antagandehandlingarna.
Byggnadsnämnden beslutade att godkänna granskningsutlåtandet daterat 2016-02-15.
Byggnadsnämnden beslutade att godkänna antagandehandlingarna daterade 2015-09-14, justerade
2016-02-15 samt att vidarebefordra dessa till Kommunfullmäktige för att anta detaljplanen.
Beslutsunderlag

Planbeskrivning daterad 2015-09-14, justerad 2016-02-15
Illustrationskarta daterad 2015-09-14, justerad 2016-02-15
Plankarta daterad 2015-09-14, justerad 2016-02-15
Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2016-02-16
Byggnadsnämndens protokoll 2016-02-25 § 12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-03-23, § 48
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-06 § 78
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Vägga 4:9, Johannesviks camping.
Upplysning

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

Sökanden
Miljö- och byggförvaltningen, planavdelningen
Plankonsult
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 26

KA 2011/38

Exploateringsavtal för Ödby 1:2 m fl
Byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för Ödby 1:2 mfl fastigheter. Förslaget
skapar förutsättningar för utbyggnad av campingstugor, husbilscamping, vandrarhem mm samt sex
nya byggrätter för friliggande hus.
Ett exploateringsavtal har upprättats för att reglera ansvar och kostnader mellan
exploatören/fastighetsägaren och kommunen. Exploateringsområdet kommer att anslutas till
kommunalt VA genom att exploatören anlägger ledningsnät inom exploateringsområdet samt
mellan området och förbindelsepunkten på Lökholmen i Hunnebostrand.
I anslutning till planområdet kommer väg 174 samt del av Ödbyvägen att byggas om. För
ombyggnaden av väg 174, ett vänstersvängfält, kommer ett avtal att upprättas mellan Trafikverket
och kommunen. Kommunens förpliktelser enligt detta avtal har i exploateringsavtalet överförts till
exploatören/fastighetsägaren.
Exploatören/fastighetsägaren ska ställa en bankgaranti som säkerhet för åtgärder i
exploateringsavtalet.
Beslutsunderlag

Upprättat exploateringsavtal
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-02-24, § 41
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-23, § 60
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-06 § 79
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roland Mattsson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag samt föreslår som tilläggsförslag
att godkännandet förutsätter att kommunfullmäktige antar detaljplanen.
Pål Ohlzon (SD) yrkar på återremiss med motiveringen att det saknas upplysningar om vem som
ansvarar för vägen.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Lars-Erik Knutssons (S) med fleras
förslag och finner att kommunfullmäktige antar detta.
Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) tilläggsförslag och finner att
kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet.
Godkännandet förutsätter att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KF § 26
Skickas till

Exploatören
Tekniska avdelningen
Planavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 27

KA 2011/38

Detaljplan för Ödby 1:2 m fl
Sammanfattning

Ett utställningsutlåtande för detaljplan Ödby 1:2 m.fl. godkändes av byggnadsnämnden 2015-04-28
§ 18. Antagandehandlingar och ett exploateringsavtal är upprättade. Byggnadsnämnden godkände
2015-12-03 detaljplanen för Ödby 1:2 m.fl. och överlämnar till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag

Utställningsutlåtande 2015-04-07
MKB, antagandehandling, daterad 2014-10-08
Genomförandebeskrivning 2015-05-29
Planbeskrivning 2015-05-29
Illustrationskarta 2015-05-29
Plankarta 2015-05-29
Byggnadsnämndens protokoll 2015-12-03 § 81
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-01-20 § 4.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-02-24, § 42
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-16 § 61
Yrkande

Ulla Christensson Ljunglide (M), Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Pål Ohlzon (SD) föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Ulla Christensson Ljunglides (M) med
fleras förslag och finner att kommunfullmäktige antar detta.
Ordföranden ställer proposition på Pål Ohlzon (SD) förslag och finner att kommunfullmäktige
avslår detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Ödby 1:2 m.fl.
Upplysning

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.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KF § 27
Reservation

Pål Ohlzon (SD) reserverar sig mot beslutet.

Skickas till

Exploatören
Planavdelningen
Tekniska avdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
13(30)

Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2016-04-21 §§ 22-43

KF § 28

KA 2015/330

Motion om insamling av matavfall
Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att det ”införs system med sortering för insamling av
matavfall”. Syftet är att bättre ta till vara energi och näringsinnehåll i organiskt avfall.
Rambo AB svarar på kommunens uppdrag för insamling av avfall. Rambo driver sedan något år ett
större försök med hushållsnära insamling av åtta (8) fraktioner, bla matavfall, i Lysekil. Försöket
har utvärderats och är nu på väg att införas i stor skala i Lysekils kommun.
Rambo kommer under 2016 att komma med förslag till övriga ”Rambo-kommuner” om införande
av hushållsnära insamling. Kommunerna kommer att få diskutera och ta ställning till
insamlingssystem, regelverk (avfallsföreskrifter) samt taxor för att finansiera insamlingssystemet
och omhändertagandet av aktuella fraktioner.
När kommunen valt insamlingssystem och beslutat om taxor är information till fastighetsägare en
viktig del. Rambo och upphandlad entreprenör kommer att svara för detta. Att på ett bättre sätt
omhänderta avfallet stämmer väl med kommunens miljömål.
Beslutsunderlag

Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-02-09
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-02-25, § 16
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-16 § 56
Yrkande

Lena Linke (MP) föreslår bifall till motionen.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och finner att kommunfullmäktige
antar detta.
Ordföranden ställer proposition på Lena Linkes (MP) förslag och finner att kommunfullmäktige
avslår detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen ska utreda ett system med sortering för
insamling av matavfall.
Skickas till

Motionären
RAMBO för kännedom

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 29

KA 2015/339

Motion - om lokal strategi för att minska plast och skräp på stränder
och i hav
Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att ”vid revidering av avfallsplanen ska en strategi arbetas fram
som involverar åtgärder mot nedskräpning i enlighet med motionen”.
Beskrivning av ärendet

Nedskräpningen av havet och våra kuster är ett allvarligt problem. Förutom nedskräpningen i sig
utgör såväl flytande skräp som ilandflutet skräp en stor miljöpåverkan, främst beroende på den stora
andelen plast. Plasten bryts ned i allt mindre partiklar och benämns ”mikroplast” vid kornstorlek
< några millimeter. Mikroplaster tillförs havet även via avloppsutsläpp och vattendrag.
Ansvaret för och frågan om ekonomiska resurser för strandstädning har under en lång tid
diskuterats. Den städning som utförs för närvarande är inte alls tillräcklig. Sotenäs kommun har
under många år arbetat med frågan på olika sätt.
Frågan är i allra högsta grad aktuell för närvarande, då Sotenäs (som huvudman) nyligen har fått
EU-medel för projektet ”Ren kustlinje”. Det är ett treårigt projekt i en tre-nationerssamverkan,
Sverige – Norge – Danmark. Projektet kommer bland annat att utveckla gemensamma
forskningsmetoder, hitta nya metoder för att minska marint skräp och för att implementera dessa
metoder i de offentliga förvaltningarna.
En del i åtgärder för att minska skräpet är givetvis minskning vid källan. Kopplingen till
avfallsplanen kan då vara en åtgärd. Oavsett denna koppling håller nämnden med motionären om att
framtagandet av en kommunal strategi är positivt.
Att ta fram en ny avfallsplan är ett samarbete mellan Rambo och kommunen. Nu gällande
avfallsplan antogs 2008. Kommande avfallsplan bör få ett avsnitt om maritimt skräp och innehålla
förslag till åtgärder för att minska detta.
Beslutsunderlag

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-01-22
Miljönämndens protokoll 2016-02-24 § 12
Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-03-23 § 54
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-06 § 65
Yrkande

Lena Linke (MP) föreslår bifall till motionen.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Lena Linkes (MP) förslag och finner att
kommunfullmäktige antar detta.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KF § 29

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Skickas till

Motionären
Projektet Ren kustlinje, för kännedom
RAMBO, för kännedom

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 30

KA 2015/394

Medborgarförslag – Grevevallen på Smögen
Henrik Andreasson, Smögen, föreslår i ett medborgarförslag att Grevevallen på Smögen rustas upp
med något hårt underlag tex betong eller asfalt så att området blir lättare att utnyttja för barn.
2012 besvarades ett medborgarförslag med ett liknande innehåll. En ev satsning på hårdgjord yta
bedöms nu kosta ca 200 tkr. Det finns inget anslag för en sådan satsning.
Under året görs en omfattande satsning på skateboard, bollsport mm vid idrottshallen i Kungshamn.
Avsikten är att denna satsning ska komma barn och ungdomar i hela kommunen till del.
Beslutsunderlag

Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-02-07
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-02-25, § 11
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-16 § 51
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget men beslutar att avslå medborgarförslaget
om en satsning på Grevevallen på Smögen.
Skickas till

Förslagsställaren

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 31

KA 2015/195

Medborgarförslag – lekplatsen på Änggatan
Sammanfattning

Maria Henriksson, Kungshamn, föreslår i ett medborgarförslag att satsningar görs på lekplatsen på
Änggatan. Lekplatsen har stor potential men är lite utnyttjad och eftersatt.
Beskrivning av ärendet

Maria Henriksson föreslår en satsning på en rörrutschkana, karusell, volträcke, hinderbana mm.
Det finns inga investeringsmedel anslagna för en satsning på den aktuella lekplatsen. För att göra
lekplatsen något mer inbjudande kommer några nya belysningspunkter att sättas upp inom området.
Lekplatsen underhålls i normal omfattning.
Beslutsunderlag

Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-02-07
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-02-25, § 12
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-16 § 52
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget men beslutar att avslå medborgarförslaget
om en satsning på lekplatsen på Änggatan i Kungshamn.
Skickas till

Förslagsställaren

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 32

KA 1015/819

Medborgarförslag - hastighetsdämpande åtgärder på
Hasselösundsvägen
Sammanfattning

Carin Henningsson, Smögen, föreslår i ett medborgarförslag att åtgärder vidtas på
Hasselösundsvägen så att hastigheten dämpas och trafiksäkerheten förbättras.
Gatan är hastighetsreglerad till 40 km per timme. Under december 2015 genomfördes en
hastighetsmätning på den aktuella sträckan som visar att medelhastigheten är 44 km per timme.
Sotenäs kommun är ansvarig väghållare.
Utefter gatan ligger en kommunal förskola och gatan används även som skolväg för barn i området.
Personal från tekniska avdelningen har studerat situationen utefter gatan och gör bedömningen att
hastighetsdämpande åtgärder bör genomföras.
Beslutsunderlag

Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-02-09
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-02-25, § 13
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-16 § 53
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget och meddelar att
trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder på Hasselösundsvägen är under utredning.

Skickas till

Förslagsställaren

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 33

KA 2016/99

Medborgarförslag om namn på Malmön
Stig Olsson, Malmön, uppmanar i ett medborgarförslag Sotenäs kommun att verka för att Malmön
enligt Lantmäteriets meddelande kallas för Malmön och inte för Bohus-Malmön. Kommunen bör,
enligt förslagsställaren, anmoda Trafikverket, Posten, Västtrafik samt föreningen Bohus-Malmön att
byta namnet.
Enligt Lantmäteriets meddelande (2014-10-16) är namnet Malmön. Det som ska tillämpas. Andra
namn kan förklaras med en vilja att inte förväxlas med en större ort i Skåne. Lantmäteriet
rekommenderar att namnet Malmön används för orten och ön i alla sammanhang.
Sotenäs kommun bör tillskriva Trafikverket, Posten, Västtrafik, föreningen Bohus-Malmön samt ev
andra om att namnet Malmön ska användas som benämning på orten och ön.
Beslutsunderlag

Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-02-09
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-02-25 § 14
Skrivelse 2016-03-04
Skrivelse 2016-03-05
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-06 § 66
Yrkande

Hilbert Eliasson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Hilbert Eliassons (S) förslag och finner
att kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget och beslutar att avslå detsamma.
Ortsnamnet är Malmön, vilket kommunen kommer att använda. I övrigt får var och en använda det
namn som är ändamålsenligt.

Skickas till

Förslagsställaren

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 34

KA 2014/717

Medborgarförslag om klätterleder
Sammanfattning

Carl -Johan Starck, Hunnebostrands Samhällsförening, har inkommit med ett medborgarförslag om
att tillåta etablering av 3-4 klätterleder i norra delen av Udden området i Hunnebostrand.
Beskrivning av ärendet

Bohuslän är av naturliga skäl ett av Sveriges allra bästa och populäraste klätterområden med 40005000 klättrare på besök i Bohuslän per år. Förslagsställaren tycker att en naturlig utveckling borde
vara att kunna erbjuda klättrare att få komma hit och uppleva kombinationen med hav och
klätterberg i fritids och kulturparken på Udden i Hunnebostrand.
Enligt Bohusläns Klätterklubb finns förutsättningar att anlägga en eller flera klätterleder på berget
vid Udden i Hunnebostrand.
Vid införande av klätterleder beskrivs möjliga leder både via nätet och på plats. Man kan erbjuda
olika nivåer på en klätterled, allt ifrån endast dokumentation av leden till hjälpmedel så som
förankringar och bultning i berget.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2015-02-24
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 2015-03-12, § 17
Utbildningsnämndens protokoll 2015-03-26 § 31
Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-08 § 67
Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-02-09
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll, § 2016-02-25, § 15
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-16 § 55
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för medborgarförslaget och besvarar förslaget med att
en ny detaljplan för Uddens framtida utveckling ska starta under mandatperioden med
arbetsmetodiken ”Cultural Planning” och att då även frågan om klätterleder utreds.
Skickas till

Förslagsställaren
Processledare Kulturhuset Hav och Land

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
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KF § 35

KA 2016/123

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag
Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.
Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det
att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som
framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva
motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag.
Vid genomgång finns för närvarande 12 motioner och 13 medborgarförslag.
Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2016-02-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2016-02-24, § 34
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-16 § 47
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag 2016.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 36

KA 2016/178

Policy mot muta, bestickning och jäv
Sammanfattning
Muta och bestickning

Som medarbetare eller förtroendevald kan man bli utsatt för påverkan av olika slag, och det är
viktigt att veta var gränsen går mellan en otillbörlig och tillbörlig förmån. För all offentlig
verksamhet är demokrati, rättssäkerhet och effektivitet grundläggande värden.
Jäv

Situationer kan uppstå som inte är enkla att bedöma utifrån lagstiftningen och där handläggaren/den
förtroendevalda, inte på ett tydligt sätt kan anses vara jävig men där omständigheter såsom
förhållanden, bindningar eller intressekonflikter kan bilda en gråzon.
I dessa situationer bör man tillämpa en försiktighetsprincip och ändå avstå från att handlägga
frågan.
Bakgrund

Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala
bolagen. Allmänheten ska veta att kommunens pengar används för invånarnas bästa och att
anställda inom den kommunala verksamheten aldrig låter sig påverkas av otillåtna förmåner. En
förutsättning för att allmänheten ska ha förtroende för tjänstemän och förtroendevalda i Sotenäs
kommun är att vårt arbete utförs med gott omdöme, enligt lagar och regler och med god etik och
hög moral.
Beslutsunderlag

Kvalitetssamordnarens tjänsteutlåtande 2016-03-07
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-03-23 § 53
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-06 § 63
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del tillämpa av arbetsutskottet föreslagna riktlinjer för
hantering av policyn.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till Policy mot muta, bestickning och jäv
i Sotenäs kommun.
Skickas till

Kvalitetssamordnare
Kansliavdelningen
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 37

KA 2015/900

Ledningsplan vid extraordinär händelse för Sotenäs kommun
Sammanfattning

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap ska Kommuner och Landsting vidare, med beaktande av risk- och
sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera
extraordinära händelser. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter och risk- och sårbarhetsanalyser samt planer för hanteringen av extraordinära
händelser.
Följande bilagor ingår i till ledningsplanen; 1) Reglementet för krisledningsnämnden i Sotenäs
kommun, 2) Kriskommunikationsplan för Sotenäs kommun, 3) larmplan för krisledning i Sotenäs
kommun, samt 4) överskikt organisationen vid extraordinär händelse i Sotenäs kommun.
Beslutsunderlag

Säkerhetssamordarens tjänsteutlåtande 2015-11-18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-01-20 § 1
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-02-24,§ 31
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-16 § 45
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar ”ledningsplan vid extra ordinära händelser för mandatperioden 20152018.”
Skickas till

Räddningschef
Säkerhetssamordnare

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 38

KA 2016/147

Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018, ök med MSB
och SKL
Sammanfattning

Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap som tecknats av MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) reglerar kommunernas
ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Kommunerna
erhåller ersättning från staten för att finansiera verksamhet/förberedelser inför och vid extraordinära
händelser. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner.
Utifrån överenskommelsen ska kommunen med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje
ny mandatperiod fastställa ett styrdokument.
Beslutsunderlag

Säkerhetssamordnarens tjänsteutlåtande 2016-03-14
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-03-23 § 54
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-06 § 64
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018.
Styrdokumentet ska följas upp och redovisas för kommunstyrelsen en gång/år.
Skickas till

Säkerhetssamordnare

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 39

KA 2016/218

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden, Lotta
Wedrup Josefsson (L)
Lotta Wedrup Josefsson (L) har lämnat en begäran om avsägelse från uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden.
Valberedningen föreslår Michael Sandberg (L) till ny ersättare i Utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Lotta Wedrup Josefsson (L) från uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige väljer Michael Sandberg (L) till ny ersättare i Utbildningsnämnden till och
med 2018.

Skickas till

Lotta Wedrup Josefsson (L)
Michael Sandberg (L)
Utbildningsnämnden
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 40

KA 2016/206

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och
Byggnadsnämnden, Eva Gutjahr (V)
Eva Gutjahr (V) har lämnat en begäran om avsägelse från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige och Byggnadsnämnden.
Valberedningen föreslår Gerhard Gutjahr (V) till ny ersättare i Byggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Eva Gutjahr (V) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
och ersättare i Byggnadsnämnden.
Ärendet lämnas till Länsstyrelsen för ny röstsammanräkning.
Kommunfullmäktige väljer Gerhard Gutjahr (V) till ny ersättare i Byggnadsnämnden till och med
2018.

Skickas till

Eva Gutjahr (V)
Gerhard Gutjahr (V)
Länsstyrelsen
Byggnadsnämnden
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 41

Inkomna motioner och medborgarförslag
1.
2.
3.
4.

Motion från Lars-Erik Knutsson (S) om ett renare Sotenäs
Motion från Britt Wall (S) om ökad polisnärvaro i Sotenäs kommun
Motion från Kajsa Åkesson (M) och Roland Mattsson (M) om markanvisningspolicy
Motion från Annica Erlandsson (S) gällande föryngring/tillskott av förtroendevalda i
Sotenäs kommun
5. Motion från Gunnel Berlin (S) och Britt Wall (S) för att förstärka det kulturella utbudet i
Sotenäs kommun
6. Motion från Gunnel Berlin (S) ang badmöjligheter för personer med funktionsnedsättningar
7. Motion från Lena Linke (MP) i syfte att fixa återväxten av omsorgs- och förskolepersonal,
gällande årskurs ett gymnasiet.
8. Motion från Lena Linke (MP) i syfte att fixa återväxten av omsorgs- och förskolepersonal,
gällande niondeklassare.
9. Motion från Stellan Welin (S) och Vivianne Gustafsson (S) om bättre förutsättningar för god
pallativ vård i Sotenäs kommun
10. Medborgarförslag ang tillgängligheten för hörselskadade i kommunen.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna och medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 42

Meddelanden





Avsägelse uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden.
Avsägelse uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och Byggnadsnämnden.
Anmälan till Länsstyrelsen om deltagande i insatser mot langning 2016.
Länsstyrelsens beslut 2016-4-19 ang avvisat överklagande, Detaljplan för del av Gravarne
3:1, Kungshamn i Sotenäs kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av ovanstående meddelanden.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 43

Ärenden på väg till fullmäktige för beredning



Näringslivsstrategi för Sotenäs kommun 2016-2022
Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete 2016-2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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