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KS § 36   

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns med att följande ärende tillkommer: 
 

• Information kring näringslivet 
• Avlösning av krisledningsnämnden i händelse av pandemi eller andra extraordinära 

händelser. 
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KS § 37    Dnr 2018/000797     

Medborgarförslag – hinderbana Kungshamns skola 

Sammanfattning 

Förslagsställare har inkommit med ett medborgarförslag där de önskar en hinderbana på 
Kungshamns skola, likt den på Hunnebostrands skola eller den på Smögen i badhusparken.  

Beskrivning av ärendet 

Förslaget grundar sig på att skolgården till stor del består av asfaltsyta utan lekutrustning. En 
skolutredning pågår gällande skolornas framtid i kommunen. 
 
Förvaltningens bedömning är att det är viktigt att barnen har en aktiv utomhusmiljö under skoltid 
där olika val av aktiviteter är möjliga. I dag är skolgården utformad på ett sådant sätt att bollsport är 
i fokus. Under pågående skolutredning är det viktigt att barnen har en trivsam utemiljö samt har 
möjlighet att välja olika aktiviteter. Hinderbana/lekplatsutrustning är flyttbara och inte permanenta 
lösningar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2019-11-26 §84 
Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2019-09-23 
Medborgarförslaget 2018-08-26 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) och Birgitta Albertsson (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag. 
Roland Mattsson (M) yrkar bifall på förslaget med tillägg att en ekonomisk kalkyl görs. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag samt på Roland 
Mattssons (M) tilläggsförslag och finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att 
genomföra en byggnation av hinderbana på skolgården vid Kungshamns skola under 2020 samt att 
en ekonomisk kalkyl görs. 
 
Kommunfullmäktige anser härmed medborgarförslaget vara besvarat. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 38  Dnr 2018/000337 

Medborgarförslag – Önskemål hundgård i Hunnebostrand 

Sammanfattning  

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om att anlägga en hundgård i 
Hunnebostrand. Behovet finns av en hundrastgård för att vissa människor inte vågar släppa sina 
hundar på grund av jaktinstinkt eller olydnad. I samma område skulle en mindre agilitybana kunna 
anläggas för att kunna aktivera sina hundar. 
 
Drift- och projektenheten har inga resurser eller finansiella medel att anlägga och sköta en 
hundrastgård, men ställer sig positiv till att upplåta mark om lämpligt område finns för en hundgård 
att drivas i föreningsregi. 

Beskrivning av ärendet 

Frågeställaren anser att kommunen borde lägga resurser på denna typ av anläggning för att kunna få 
aktiverade/glada hundar. Det skulle även ge en samlingspunkt för de som har samma intresse och 
därmed kanske ge ökad gemenskapen.  
I Kungshamn finns det en hundklubb där du har möjlighet att aktivera din hund och där är det även 
möjligt att släppa sina hundar under kontrollerade former. Vid södra infarten till Kungshamn finns 
det även en rastgård på privat mark där man kan släppa/rasta sin hund under kontrollerade former. 
Kommunen har tidigare besvarat ett liknande ärende KA 2018/873 (KF 2019-02-28 §13). 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-01-28 §4 
Tjänsteutlåtande hamningenjören 2020-01-02 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-04-24 §58 
Medborgarförslaget 2018-04-09 

Yrkande 

Nils-Olof Bengtson (M) och Birgitta Albertsson (S) yrkar på bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) och Birgitta Albertssons (S) förslag och 
finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tackar förslagsställaren men avslår medborgarförslaget med motiveringen att 
kommunen inte har resurser eller ekonomiska medel för att genomföra åtgärden. Kommunen har 
redan ställt rinken i Hunnebostrand till förfogande att bruka när den inte är spolad. 
 
Kommunen ställer sig dock positiv till att upplåta mark om lämpligt område finns för en hundgård 
att anläggas och drivas i föreningsregi. 
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Forts. KS § 38 

Skickas till 

Frågeställare 
Drift- och projektchef 
Hamningenjör 
Kommunfullmäktige för kännedom  
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KS § 39  Dnr 2018/000997 

Medborgarförslag – förbättringar på badplatsen Hästedalen, 
Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna föreslår att det skulle behövas flera roliga 
saker på badplatsen Hästedalen i Hunnebostrand, att hopptornet skulle behövas ses över och bl.a. 
halkmattor, fler toaletter med städning oftare m.m. 

Beskrivning av ärendet 

Frågeställarna anser att kommunen borde lägga resurser på att göra badet roligare (flera trampoliner 
och slip n slide) och säkrare (tex badvakt, halkmattor). 
För att höja attraktionskraften och få flera att komma till badplatsen så tycker frågeställarna att man 
ska installera en rutsch vid stranden, en slip n slide från berget ned i havet och montera en extra 
trampolin för att minska köerna till den som finns. 
Frågeställarna tycker även att man ska höja säkerheten genom att anställa badvakter som har 
uppsikt över området, montera halkmattor på alla våningsplan och allmänt underhåll på hopptornet. 
Frågeställarna anser även att det behövs flera toaletter och att dom bör städas oftare, men även att 
alla badtrappor renoveras eller bytas ut då dom är rostiga och vassa. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2019-10-28 §76 
Tjänsteutlåtande hamningenjören 2019-07-19 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-10-18 §117 
Medborgarförslaget 2018-09-14 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Olof Börjesson (C) yrkar på bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) och Olof Börjessons (C) förslag och 
finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget att inrätta ett äventyrsbad. 
Kommunstyrelsen bifaller medborgaförslaget om fortsatt översyn av trappor och hopptorn så de inte 
ska vara farliga och att beakta de synpunkter som framkommit gällande stickor, halkmattor, klotter 
och räcken. 
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Skickas till 

Frågeställaren 
Drift- och projektchef 
Hamningenjör 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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KS § 40  Dnr 2019/000542 

Medborgarförslag – önskemål om hundbadplats, Hunnebostrand 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna föreslår att det skulle behövas ett hundbad 
i Hästedalen. 
 
Förslagsställarna anser att kommunen med små medel och för många som behöver, borde 
anlägga/skylta en plats för hundar att bada på i Hästedalen. Förslagsställarna föreslår viken till 
höger om barnbadet, denna används inte av speciellt många och botten är dålig(stenar). 
Genomförande borde ske innan säsongen 2019 och behöver bara vara en skylt med information. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Budget/Investering 
Skyltar   7 
Total kostnad  7tkr 

Analys 
I kommunens lokala ordningsföreskrifter får man inte ha hund på ordnad badplats. Badplatsen i 
Hästedalen ligger under denna paragraf. 
Platsen som föreslås är planerad att inom den närmaste tiden inrymma en handikapramp. Viken som 
ligger bortom badstranden i Amundalen mot Ulebergshamn ligger utanför badplatsområdet och 
skulle kunna användas för detta ändamål. Det finns ett servitut på del av sträckan, men direkt innan 
eller efter detta skulle en plats kunna vara möjlig. 
Förvaltningen har pratat med samhällsföreningen i Hunnebostrand om detta och deras åsikt är att 
placering längst norr ut nog skulle vara bäst. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2019-10-28 §77 
Tjänsteutlåtande hamningenjören 2019-07-19 
Karta över området 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-06-13 §78 
Medborgarförslaget 2019-04-24 

Yrkande 

Nils-Olof Bengtson (M) och Birgitta Albertsson (S) yrkar på bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) och Birgitta Albertssons (S) förslag och 
finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2020-03-18 § 36 -60 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 10(52)
 

 
 
 

Forts. KS §40 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget att inrätta en hundbadplats i anslutning till 
Hästedalens bad i viken norrut efter badstranden i Amunddalen. 

Skickas till 

Frågeställare 
Samhällsbyggnadschef 
Drift- och projektchef 
Hamningenjör 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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KS § 41  Dnr 2018/001001 

Medborgarförslag - Säkra gåendet vid övergångsstället vid Parkgatan, 
Kungshamn 

Sammanfattning  

Förslagen grundar sig på att förslagsställaren vid ett flertal tillfällen vid passage över detta 
övergångsställe upplevt fara för sitt liv. 

Beskrivning av ärendet 

Gällande korsningen Parkgatan, Bäckeviksgatan så finns det två olika väghållare. Parkgatan som är 
Sotenäs kommuns ansvar och Bäckeviksgatan som ligger på Trafikverkets ansvar då denna är 
statlig. Alla former av åtgärder som önskas utföras på, invid eller i en korsning som berör det 
statliga vägnätet så skall samråd genomföras och ett godkännande samt beslut gällande önskade 
åtgärder finnas från Trafikverket.  
Kommunen har samma synsätt på trafikspeglar i korsningar och utfarter som Trafikverket har och 
detta innebär att kommunen är väldigt restriktiva med att sätta upp speglar i trafikmiljön av flera 
skäl. Trafikspeglar kan ge en felaktig avstånds- och hastighetsbedömning och väderförhållanden 
kan påverka den informationen spegeln ger på det viset att trafikanten missuppfattar situationen, till 
exempel vid kraftigt regn eller när is eller frost täcker spegeln. Speglar är ofta utsatta för 
skadegörelse och blir nedklottrade eller buckliga och ger då en förvrängd eller dålig bild av 
verkligheten. Föraren riktar sin uppmärksamhet åt fel håll. 
Att anlägga en cirkulationsplats idag beräknar Trafikverket uppgår till en kostnad om cirka 15-20 
mkr, under förutsättning att markförhållandena är goda samt inte kräver inlösen av fastigheter, 
större markarbeten i form av exempelvis sprängning eller utfyllnad av olika massor.  
 
Samtliga projekt i kommunen där Trafikverket skall var med och finansiera utbygganden går via 
den politiska lobbygrupp för infrastrukturfrågor som har bildats i syfte att på ett mer sammanhållet 
sätt kanalisera kommunens behov gentemot Trafikverket. I nuläget fokuseras arbetet i gruppen helt 
och hållet på att få till stånd en utbyggnad av Länsväg 171 i hela sin sträckning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-01-28 §5 
Tjänsteutlåtande trafikingenjören 2019-09-23 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-11-22 §165 
Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 2018-12-12 §145 
Medborgarförslaget 2018-10-19 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att Kommunstyrelsen inte ska driva frågan vidare gällande 
byggnation av cirkulationsplats, då denna kostnad inte är möjlig att finansieras av kommunen. 
Lars-Erik Knutsson (S) yrkar bifall till förslaget. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) yrkande mot förvaltningens förslag till 
beslut och finner att Kommunstyrelsen antar Roland Mattssons (M) förslag.  

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsens beslutar att inte driva frågan vidare gällande byggnation av cirkulationsplats, då 
denna kostnad inte är möjlig att finansieras av kommunen. 
 
Kommunstyrelsen ser härmed medborgarförslaget vara besvarat. 

Skickas till 

Förslagsställare 
Trafikingenjören för kännedom 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom 
Byggnadsnämnden för kännedom 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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KS § 42 Dnr 2019/000782 

Motion - Trafiksäkerhet Dinglevägen Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Therese Mancini (S) föreslår i en motion att den upprustning som en gång påbörjades för ett antal år 
sedan på Dinglevägen i Hunnebostrand skall återupptas, samt att man ser över hela Dinglevägens 
sträckning genom samhället. 

Beskrivning av ärendet 

Förslaget grundar sig på att Trafikverket påbörjade en upprustning av Dinglevägen i Hunnebostrand 
för ett antal år sedan i syfte om att göra denna vägsträcka miljöanpassad samt trafiksäkrare. Bland 
annat anlades refuger och det planterades träd i gaturummet. Motionären anser att dessa åtgärder 
var vällovliga men inte tillräckliga. 
 
Ansvaret för eventuella åtgärder på Dinglevägen i Hunnebostrand åligger Trafikverket att utföra då 
denna är statlig. Alla former av åtgärder som önskas utföras utöver Trafikverkets egna beslut skall 
medfinansieras eller bekostas av berörd kommun. 
Trafikverket kommer att anlägga nya busshållplatser utmed denna vägsträcka och i denna 
projektering tagit fram underlag där trafiksäkerheten kommer att säkerhetsställas i form av bland 
annat mitträcke. Ärendet har redan passerat genomförandestadiet och trafikverkets tidsplan för 
utförandet är beräknat till 2019. 
 
Samtliga projekt i kommunen där Trafikverket skall var med och finansiera utbygganden går via 
den politiska lobbygrupp för infrastrukturfrågor som har bildats i syfte att på ett mer sammanhållet 
sätt kanalisera kommunens behov gentemot Trafikverket. I nuläget fokuseras arbetet i gruppen helt 
och hållet på att få till stånd en utbyggnad av Länsväg 171 i hela sin sträckning. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-01-28 §6 
Tjänsteutlåtande trafikingenjören 2019-11-18 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-06-13 §78 
Motionen 2019-05-21 

Yrkande 

Nils-Olof Bengtson (M) föreslår Kommunfullmäktige att besluta att inte driva frågan vidare i 
avvaktan på utvärdering av effekterna av redan planerad ombyggnation av Dinglevägen för nya 
busshållplatser som skall göras av Trafikverket. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils-Olof Bengtson (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 
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Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att inte driva frågan vidare i avvaktan på utvärdering av effekterna av 
redan planerad ombyggnation av Dinglevägen för nya busshållplatser som skall göras av 
Trafikverket. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 43 Dnr 2019/000247 

Utredning - Solenergi i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Olof Börjesson (C), Britt Lindgren (C) och Mikael Andersson (C) föreslog i en motion att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda solenergi i Sotenäs kommun varpå 
fullmäktige biföll motionen 2019-10-03, § 87. 
Avdelningen för drift-och projekt återkommer här med anledning av kommunfullmäktiges bifall. 

Beskrivning av ärendet - utredning 

Solceller på kommunen fastigheter är en god ekonomisk investering som dessutom bidrar till en 
bättre miljö.  
Energin från solceller är lokalt producerad och fossilfri i motsats till energi baserad på bränslemix 
inköpt på den internationella marknaden. Dessutom ligger Sotenäs kommun inom det område i 
Sverige med flest soltimmar under året. 
 
Den största miljöpåverkan som genereras av solceller är den som uppstår vid tillverkningen. 
Energiåterbetalningstiden anger hur lång tid det tar att generera motsvarande mängd energi som 
används vid tillverkning, transport och drift. För solceller är den ca två till tre år i Sverige. 
Miljövinst uppstår alltså i Sverige efter två-tre år. 
  
Avdelningen finner att ovan angivna slutsatser utgör en tillräcklig utredning och föreslår att 
kommunstyrelsen går vidare med att realisera utbyggnaden. I dagens läge finns även möjlighet att 
leverera ut elenergi på nätet. Detta är för kommunens räkning extra intressant då kommunens 
skolfastigheter har begränsad verksamhet under den tiden produktionen är som störst. Det är möjligt 
att efterhand som utbyggnaden sker även leverera energi mellan kommunens egna byggnader vid 
överskott på enstaka anläggningar. Detta är att föredra framför att överväga lagring av solenergi. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-01-28 §8 
Tjänsteutlåtande chef drift- och projektenheten och samhällsbyggnadschefen 2019-01-19 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-10-03 §87 
Motionen 2019-02-18 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag. 
Pål Ohlzon (SD) yrkar på återremiss för att kompletteras med en mer utförlig utredning. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) förslag och finner att Kommunstyrelsen antar 
detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen och ställer sig bakom en utbyggnad i enlighet med 
beslut om investeringsmedel. 

Reservation 

Pål Ohlzon (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet och inkommer med följande: 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot att kommunstyrelsen ställer sig bakom en 
utbyggnad av solel, så om förslaget ligger till beslut från kommunstyrelsens tekniska 
utskott. 
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda solenergi i Sotenäs 
kommun med fokus på de tre att-satser som motionen ställt upp. 
Dessa är att-satser är som följer: 
att utreda lönsamheten i att installera solenergi i full skala på kommunala fastigheter 
att utreda möjligheterna och fördelarna med intelligent styrning och lagring av energi 
genererad av solceller 
att utreda miljövinster som går att åstadkomma med installation i full skala av 
solceller 
Ingen av dessa att-satser är utredd på sådant sätt som motionärerna motionerat om 
eller det som kommunfullmäktige biföll motionen för. De slutsatser som avdelningen 
presenterat är av sådan låg nivå att det inte går att ta beslut i kommunstyrelsen för 
att realisera utbyggnaden. 
Sverigedemokraterna anser att beslutet att ställa sig bakom en utbyggnad är gjord 
på en allt för knapphändig utredning. Antaganden och tyckande är inte tillräckliga för 
att kommunstyrelsen kan fatta beslut i en fråga av denna dignitet. 

Skickas till 

Drift- och projektchef 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom 
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Motion – ökad demokrati 

Sammanfattning 

Therese Mancini (S) föreslår i en motion att en kommunmedborgare ska ges möjlighet att få ställa 
en fråga på allmänhetens frågestund om denna lämnats in skriftligt senast två dagar före mötet, att 
en frågeställare ska ges möjlighet att ställa en följdfråga för att få ett precisare svar, samt att 
informationen om hur allmänhetens frågestund går ut till våra kommunmedborgare ses över. 
 
Motionären skriver att det i Sotenäs finns flera sätt för kommunmedlemmarna att påverka politiken 
lokalt. Mellan valen finns möjligheten att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det 
finns också̊ möjlighet för kommunmedlemmarna att ställa frågor under allmänhetens frågestund i 
kommunfullmäktige. Tidigare kunde man komplettera sin fråga om svaret inte var tydligt nog. 
Numera finns ingen möjlighet till uppföljningsfråga.  

Beskrivning av ärendet 

Sveriges kommuner och Regioner, SKR, skriver i Arbetsordning till Kommunfullmäktige, ett 
underlag för lokala bedömningar, reviderad i mars 2019, följande;  
 
Enligt 5 kap. 40 § KL får fullmäktige bestämma att också andra än ledamöter ska ha rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. I förarbetena sägs att regeln ger fullmäktige full frihet att råda 
över deltagandet i överläggningarna. Samtidigt sägs att meningen inte är att fullmäktige ska 
tillämpa den så att en för vid krets av personer tillåts att yttra sig på sammanträdena, t.ex. 
närvarande kommunmedlemmar eller representanter för massmedia (prop. 1990/91:117 s. 181).  
 
I Kommunallagen finns en särskild regel om att fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa 
frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde (8 kap. 16 § KL).  
 
Dessa regler ger fullmäktige utrymme för att i viss omfattning införa någon form av "allmänhetens 
frågestund” vid ett eller flera sammanträden.  
 
För de kommuner eller landsting som avser att utnyttja denna möjlighet redovisar SKR ett förslag 
till lösning. I vilken ordning och i vilka former sådana frågestunder bör läggas upp får utarbetas 
efter lokala förutsättningar.  
 
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande 
sammanträden med fullmäktige:  

1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen  
2. när fullmäktige behandlar budgeten  
3. vid … 

 
Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten 
får förekomma.  
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 
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SKR anger vidare att en alternativ lösning är att fullmäktige för varje särskilt fall beslutar att 
allmänhetens frågestund ska få förekomma vid ett kommande sammanträde.  
SKR:s förslag innebär att man fixerar rätten för allmänheten att ställa frågor till vissa ärenden, till 
exempel årsredovisningen eller budgeten. Också andra ärenden kan vara av större intresse för 
allmänheten, till exempel behandlingen av revisionsberättelsen. Frågan om i vilken omfattning man 
bör införa allmänhetens frågestund bör bedömas lokalt. 

Lokala regler 
Kommunfullmäktige har antagit lokala regler i ”Kommunfullmäktiges arbetsordning” för 
Allmänhetens frågestund enligt följande;  
 
Allmänhetens frågestund  
§ 36 Allmänheten kan i samband med fullmäktiges ordinarie sammanträden beredas tillfälle att 
ställa skriftliga frågor (allmänhetens frågestund). I kallelsen ska anges att allmänhetens frågestund 
ska förekomma.  
 
Allmänheten ska lämna in en skriftlig fråga minst tre dagar innan sammanträde.  
Allmänhetens frågestund hålls vanligen innan fullmäktige behandlar frågorna på dagordningen.  
 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden hur frågestunden ska genomföras, om 
frågestunden istället ska hållas i anslutningen till något särskilt ärende samt låter kalla de 
förtroendevalda eller anställda som behövs för att lämna upplysningar under den.  
 
Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma 

Demokrati 

Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick 
där den politiska makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, 
oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament (representativ demokrati). 
 
Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att de allra 
flesta som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur 
landet ska styras, till exempel genom regelbundna val. 

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk  
Kommunallagen 5 kap 
 
Rätt och skyldighet för andra än ledamöterna att medverka 
§ 39 En förtroendevald som anges i 4 kap. 2 § första stycket och som inte är ledamot i fullmäktige 
har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. Sådan förtroendevald får delta i överläggningar  
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och framställa förslag men inte delta i besluten. 
 
§ 40 Fullmäktige får bestämma att också andra än ledamöter och de som anges i 39 § ska ha rätt att 
delta i överläggningar men inte i besluten. 
 
Kommunallagen 8 kap 
§ 16 Fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett 
sammanträde med fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning  
§ 36 om Allmänhetens frågestund. 

Analys 
Demokrati innebär att en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av 
förtroendevalda representanter till dess parlament (representativ demokrati).  
 
SKR föreslår att man ska begränsa utomståendes medverkan till exempel att allmänheten får ställa 
frågor om årsredovisningen eller budgeten, och hänvisar till KL 8 kap § 16 att Fullmäktige får 
bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med 
fullmäktige men att frågan bör bedömas lokalt. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29 §5 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-11-26 
Sidor ur SKR, Arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala bedömningar, rev i mars 2019. 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Motion om ökad demokrati 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
Therese Mancini (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattsson (M) förslag mot Therese Mancinis (S) förslag 
och finner att Kommunstyrelsen antar Roland Mattsson (M) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad genom att motionärens förslag får 
utvärderas i samband med den översyn av hela arbetsordningen som är planerad i syfte att anpassa 
den till SKR:s rekommendationer. 
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Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Utredning– Digitala möten 

Sammanfattning 

Mathias Bruno (M) lämnade en motion som fick bifall i Kommunfullmäktige. Fullmäktige lämnade 
i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten och kostnaden för att införa digital votering 
samt eventuella tilläggstjänster.  
 
En arbetsgrupp bildades bestående av samtliga nämndsekreterare i kommunen. Dessa har genomfört 
utredningen gemensamt. 

Beskrivning av ärendet 

Motionären anser att ordningen i samband med kommunala sammanträden är gammalmodig. Vid 
voteringar och beslutsfattande skall samtliga ledamöter svara muntligt ja eller nej på frågorna och 
föreslår därför att;  
 

1. Införande av digitalt voteringssystem införs.  
Mobila appar används så att ledamöterna kan begära ordet,  
replik, rösta i voteringar etc. Direkt efter votering kan samtliga ledamöter se ett tydligt resultat. 
Även talarlistan uppdateras digitalt utifrån hur ledamöterna begär ordet.  
 
Det finns ytterligare tjänster att eventuellt kunna koppla på, såsom 
  

2. Dokumenthantering för smidig distribution och lagring av alla handlingar. 
Genom att övergå till digital votering kan också en större digitalisering ske även vid 
dokumenthantering, internkommunikation och  
 

3. Förtroendemannaregister – det skapas effektivare och avsevärt säkrare processer i det 
demokratiska arbetet.  

Riskerna för missförstånd och felaktiga beslut minskas avsevärt och det går även, om så önskas att 
förtydliga voteringen i protokoll genom att sekreteraren enkelt kan infoga voteringsresultatet i 
protokollet. Det blir då, om de förtroendevalda så önskar, tydligt i protokollet hur respektive 
ledamot röstat. Att införskaffa ett mobilt voteringsverktyg innebär också en större flexibilitet och 
möjliggör också användning i såväl Folkets Hus som i kommunhusets olika sammanträdesrum utan 
nya installationer. 

Utredning 

De olika system som har ingått i utredningen är; 
Ciceron Assistent, Netpublicator Elected, Netpublicator Docx, Digidozer, Plenum,  
Quickchannel. 
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Digitala voteringssystem 

Plenum 
Region Västernorrland och Västra Götalandsregionens regionfullmäktige använder systemet 
Plenum (www.qenter.se) för att hantera möten digitalt. Regionfullmäktiges presidium kan själva 
lägga till ärenden under mötets gång och ledamöterna kan begära ordet, lägga repliker och votera i 
systemet. Det går att ta ut voteringslistor som tillförs protokollet. Systemet kan inte hantera 
möteshandlingar.  
 
Kostnad 168 996 kr per år och minsta avtalstid 2 år. 

Digidozer 
Digidozer erbjuder en möteshantering för kommunfullmäktige med votering, sluten votering, 
närvaro, föredragningslista, acklamation. 
Systemet kan inte hantera möteshandlingar, men det är möjligt att via systemet hänvisa till en länk 
där möteshandlingarna är publicerade. 
 
Digidozer Pro App & Pro är en renodlad molntjänst och kräver internetuppkoppling.   
Presidiet hanterar hela mötet själva med molntjänsten "Pro". Presidiet loggar in och klickar i 
närvaro, ledamöterna själva kan begära ordet, votera och så vidare. 
Presidiet måste ha dator med fast internetuppkoppling och använda webbläsaren Google Chrome 
för att hantera appen.  
Idag har inte presidierna datorer, utan endast läsplattor. Kostnad för dator tillkommer vid 
användning av Digidozer. 
 
Ledamots-appen är en enklare webbapplikation och kan användas via iPad iOS ≥12 via trådlös 
WiFi förutsatt att nätverket klarar av att hantera alla inloggade ledamöter samtligt. 
IT-avdelningen har lämnat information om att de flesta ipads som delades ut i första omgången (4 år 
sedan) troligtvis har en äldre version än 12.x av iOS och kan därför ha problem med att hantera 
systemet. 
 
Kostnad för Digidozer Pro App 2 996:-/mån.  
Tillägg för Kommunstyrelsemöte 500:-/mån 
Totalt 3 496:-/mån. Totalt 42 000 kr/år. 

Quick Chanel  
Quick Chanel erbjuder Meeting Plus, Voting och Broadcast (webbsändning) via webbläsare. Med 
Quickchannel Meeting Plus så är det möjligt att lägga till agenda, hantera talare, votera, titta och 
ladda ner mötesstatistik. Quickchannel Meeting Plus är webbaserat och kan ses via valfri digital 
enhet. Ledamöterna kan begära ordet och votera med systemet och det som sker under mötet kan 
exporteras och läggas till i ett protokoll. Det krävs att en person är med på mötet och styr 
sändningen. 
Inga handlingar/dokument kan visas i Quickchannel system. 
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Deras olika system är gjorda att passa ihop och Broadcast (webbsändning) är inte aktuellt just nu, 
då kommunen har en annan upphandlad leverantör. 
Quickchannel Meeting Plus, (innehåller funktioner för att tex begära ordet, yrkande, reservation, 
ordningsfråga, autoersättning av ledamöter). 
Total kostnad 75 600 kr exkl. moms.  

Digital dokumenthantering 

Netpublicator Docs 
Netpublicator Docs erbjuder digital distribution av handlingar till möten.  
Västra Götalandsregionens Regionfullmäktige håller på att införa digitala möteshandlingar med 
hjälp av Netpublicator Docs, fram till nu har regionen skickat ut pappershandlingar. Andra 
organisationer och kommuner som använder systemet är SKL, Göteborgs stad, Tanums kommun, 
Mölndal.  
Tanums kommun anser att Netpublicator Docs är enkelt och användarvänligt både för 
nämndsekreterare och förtroendevalda.  
 
Integration kan ske mot flera ärendehanteringssystem, men tyvärr inte mot Ciceron eller Vision som 
idag används i Sotenäs kommun.  
 
Det är möjligt att ha olika nivåer på behörigheterna och på så sätt uppnå ett fullgott skydd för 
sekretesshandlingar. Skyddet är godkänt av Datainspektionen. 
Sekretesshandlingar kan hanteras via tvåfaktorinloggning via Ipad eller windows-appen, 
handlingarna är krypterade och servrarna finns i Sverige. Rekommendationen är att använda ipad 
för sekretesshandlingar, systemet är utvecklat för ipad, inte för android läsplatta. 
 
Kostnaden för Netpublicator Docs är ca 50 000 kr i inköp och en årlig kostnad på ca 120 000 kr. 

Ciceron Assistent  
Ciceron Assistent är en annan lösning som kan hantera digitala sammanträdeshandlingar. Med 
systemet är det också möjligt att få en enkel och snabb distribution av mötesdokument. Ciceron 
Assistent finns att avropa som option i befintligt avtal och kostar 75 000 kr i engångskostnad och 
18 750 kr/år. Kostnad för utbildning och för praktiskt stöd vid installation tillkommer. 

Adobe Reader - nuläge 
Sotenäs kommun tillhandahåller gratisprogrammet Adobe Reader till förtroendevalda för att läsa 
handlingar i läsplattan. 
Nämndsekreterarna använder Adobe Standard för att sätta ihop handlingar så att de blir hanterbara.  

Digitalt förtroendemannaregister 

Netpublicator Elected 
Netpublicator Elected innehåller ett förtroendemannaregister kopplat till folkbokföringen och 
Valmyndigheten. Här kan den förtroendevaldas uppdrag hanteras och tillsammans med  
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Netpulibcator Docx skapas en digital möteshantering inklusive tillgång till möteshandlingar och 
närvaroregistrering.  
Systemet är under utveckling och utveckling sker för arvodeshantering, votering och begära ordet. 
Närvaroregistrering och arvodeshantering planeras lanseras till sommaren 2020. 

TROMAN 
Sotenäs kommun har ett förtroendemannaregister idag som heter TROMAN. Detta är webbaserat 
och finns publicerat på hemsidan. Systemet kan inte hantera möteshandlingar. Systemet är under 
utveckling och under nästa år ska systemet vara så utvecklat att arvodeshanteringen ska kunna göras 
i systemet. 
 
Västra Götalandsregionen använder en äldre variant av TROMAN och till denna finns en 
arvodesdel. I praktiken så innebär denna att den förtroendevalde fyller i en blankett och sänder via 
e-post till VGR-lönesupport som sedan matar in uppgifterna i Heroma (personalsystem) för 
utbetalning av lön. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
IT-avdelningen har lämnat information om att de flesta av nuvarande läsplattor är äldre och bör 
bytas ut för att säkerställa att nya program kan installeras och fungera på rätt sätt. 
Av totalt 71 läsplattor är ca 60 läsplattor äldre och bör bytas ut st. Medel bör avsättas för detta. Alla 
datorer och ipads ska leasas.  
 
Kostnaden är idag (dec 2019): 
48 mån leasing: Månadskostnad ca 120 kr + 85 kr i serviceavgift, totalt 205 kr/månad 
36 mån leasing: Månadskostnad ca 165 kr + 85 kr i serviceavgift, totalt 250 kr/månad 
 
Följande medel bör avsättas; 
Medel till 71 läsplattor i driftbudget. 2 460 kr per verktyg x 71 = 175 000 kr per år. 
(120 kr leasingkostnad, servicekostnad 85 kr per månad, totalt 205 kr x 12 x 71)  
Medel till 2 ordförandedatorer för möteshantering, kostnad (205 kr/mån x 12 x 2) 
Ev. 5 tkr/st. för fler accesspunkter i möteslokaler 
50 000 kr för ett digitalt voteringssystem 
50 000 kr inköp av digital dokumenthantering för distribution av handlingar,  
120 000kr/år i årlig kostnad 

Slutsats 
Marknaden erbjuder inte ett system som innehåller alla funktioner, utan för att uppnå de 
efterfrågade funktionerna behöver flera system användas. 
 
Införande av ett digitalt voteringssystem är möjligt för Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
har 31 ledamöter, att jämföra tex med Västra Götalandsregionen som har 149 ledamöter. Under  
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2018 hölls en omröstning i Kommunfullmäktige. Under 2019 hade till och med 2019-10-23 tre 
omröstningar hållits.  
Om systemet skulle användas under Kommunstyrelsens sammanträden också ger det en större 
användning. Under 2018 hade Kommunstyrelsen sju omröstningar och under 2019 två 
omröstningar. Det är ordföranden/presidiet som hanterar mötet i systemet och lägger till ledamöter 
som kommer eller går med mera.  
 
Dokumenthantering för lagring av alla handlingar - finns redan. 
Förtroendemannaregister - finns redan. 
 

En utvecklad digital distribution av handlingar till möten kan ske med ett nyare system. 
 
Beräkning av kostnaden är utförd i december 2019 och förslaget är att ta höjd i kommande budget 
för en kostnadsökning. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29 §7 
Tjänsteutlåtande Administrativ chefs 2019-10-23 
Skrivelse angående fritt lusmedel 
Motion lusmedel 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 17 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med justeringen av att angiven 
tidsperiod ändras från våren 2020 till 2020. 
 
Mikael Sternemar (L) föreslår att nämndernas samt kommunfullmäktiges presidium ska deltaga i 
workshopen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 
 
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte avsätta medel för digitala verktyg.  
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att under 2020 anordna en workshop för en mindre 
grupp förtroendevalda för att få möjlighet att prova olika verktyg inför upphandling av system. I 
workshopen ska nämndernas samt kommunfullmäktiges presidium deltaga. 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2020-03-18 § 36 -60 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 26(52)
 

 
 
 

Forts. KS § 45 

Skickas till 

Administrativ chef 
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KS § 46 Dnr 2019/001403 

Motion tillgänglighetsanpassning av våra KF-sammanträden 

Sammanfattning 

Annica Erlandsson (S) föreslår i en motion att en utredning inleds för att undersöka kostnad för att 
tillgänglighetsanpassa Kommunfullmäktiges möten och att därefter upphandla det bästa alternativet. 
 
Motionären menar att det idag inte finns bra och likvärdiga möjligheter för alla ledamöter i 
Kommunfullmäktige att aktivt delta i debatter och inlägg, med hänvisning till personer som har 
svårt att förflytta sig till talarstolen och föreslår att ett system med mikrofoner samt knappar för att 
begära ordet/replik skulle vara ett bra sätt att möjliggöra för alla att delta aktivt. 

Beskrivning av ärendet 

En utredning genomfördes nyligen för motionen att införa digitala möten. Utredning visar att 
kostnaden för att införa ett digitalt system som hanterar begära ordet med mera hamnar på följande 
kostnader;   
 
• Plenum   168 996 kr per år och minsta avtalstid 2 år. 
• Quick Chanel: Kostnad  75 600 kr ex. moms.  
• Digidozer  42 000 kr. 
 
Det noterades i utredningen att Kommunfullmäktige endast har 31 ledamöter, att jämföra till 
exempel med Västra Götalandsregionen som har 149 ledamöter. Antal omröstningar i 
Kommunfullmäktige under år 2018 var en. Under 2019 hade till och med 2019-10-23 tre 
omröstningar hållits. Om man också skulle använda systemet under Kommunstyrelsens 
sammanträden så ger det en större användning. Under 2018 hade Kommunstyrelsen sju 
omröstningar och under 2019 till och med 2019-10-23 två omröstningar. 
 
Hanteringen av systemet under sammanträdet sköts av presidiet som får lägga till ledamöter som 
kommer eller går mm. 
 
Vid införande av webbsända möten så försvann möjligheten att sitta kvar på sin plats och göra ett 
anförande med en trådlös mikrofon på grund av att webbsändningen inte sker ute i lokalen av olika 
skäl.  
 
Skälen är dels att kameror installeras före mötet och ställs in för att bara visa talarstolarna och 
presidiebordet. Webbsändningen ska kunna skötas av en person. 
 
Ett annat skäl är att dataskyddsförordningen inte tillåter att man filmar personer som befinner sig i 
lokalen om de inte gett samtycke till detta och att Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för 
allmänheten. En ny rutin har därför införts att alla som vill uttala sig i talarstolen, som inte är 
politiker, får skriva under ett samtycke till ”personuppgiftsbehandlingen”. En person som inte 
samtycker kommer inte att filmas och då stängs webbsändningen av under tiden som personen 
befinner sig i talarstolen.  
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Ett sätt att öppna upp för att personer ska kunna sitta kvar på sin plats och ändå kunna delta i 
debatten kan vara ett tillköp av trådlös mikrofon som finns tillgänglig under mötet. Dock kommer 
inte filmningen hänga med, då det inte finns möjlighet att filma ute i lokalen. Kostnaden för att hyra 
en trådlös mikrofon är 500 kr per tillfälle 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29 § 8  
Tjänsteutlåtande administrativ chef 2019-11-21 
Motion gällande tillgänglighetsanpassning  

Yrkande 

Nils-Olof Bengtson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med justeringen att motionen ska 
anses besvarad.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils-Olof Bengtson (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att en utredning i samma ärenden nyss genomförts och 
slutsatser från den kan användas även i denna motion.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 47 Dnr 2019/001586 

Uppdrag – Utreda möjligheterna att skapa ett fiskemuseum 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens utredning har lämnats över till den ideella föreningen Sotenäsgillet som 
genom projektet Förstudie Maritimt Centrum har som målsättning att undersöka möjligheterna att 
skapa ett Maritimt center i Sotenäs, främst kustnära fiske, beredningsindustri och fritidsbåtar. 
 
Sotenäsgillet har en vision med projektet att bli ett regionalt museum med riksintresse med 
målsättningen att ständigt utveckla våra verksamheter genom ett aktivt arbete med vårt kulturarv, 
insamling, dokumentation, forskning, publik och pedagogisk verksamhet. 
 
Om en kommun skulle starta ett museum så lyder det under Museilagen (2017:563) och får många 
lagkrav på sig, tex: 

• Bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri 
åsiktsbildning. 

• Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara kunskapsbaserad och 
präglas av allsidighet och öppenhet. 

• Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara tillgänglig för alla och 
anpassad till användarnas olika förutsättningar. 

• Ett museum ska bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att 
ha hög kompetens inom sitt ämnesområde. 

• Ett museum ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige gav 2016-11-10 Utbildningsnämnden uppdrag i två olika motionsärenden.  
 
Motion inlämnad av Ulla Christensson-Ljunglide (M) och Mats Abrahamsson (M) om att inrätta ett 
fiskemuseum, dnr KA 2014/465 med uppdrag åt Utbildningsnämnden att utreda möjligheterna att 
skapa ett fiskemuseum och att göra en dokumentation av fiske och fiskeberedning till grund för 
museets verksamhet. 
dels 
Motion inlämnad av Mikael Sternemar (L) om Sotenäs kulturarv, dnr KA 2014/786 med uppdrag åt 
Utbildningsnämnden att utreda möjligheten att köpa, rusta och nyttja en fiskebåt av denna typ som 
ett museum och pedagogiskt undervisningsobjekt och möjligheten till att finansiera detta genom 
olika former av offentliga, privata och ideella medel. 
    

Beskrivning av ärendet 

Kansliavdelningen har utrett ärendet och haft dialogmöte med Symbioscenter som nu meddelar att 
de inte kommer att ta över ansvaret för Sotenäsgillets projekt. Information ges om att Sotenäsgillets 
styrelse har rekonstruerats och att Sotenäsgillet kommer att driva projektet framgent.  
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En ansökan om förlängning januari-augusti 2020 är inskickad till Leader Bohuskust och 
Gränsbygd/Jordbruksverket för projektet, Förstudie Maritimt Centrum.  
Projektets vision är: 
 
Vår vision är att bli ett regionalt museum med riksintresse och vår målsättning är att ständigt 
utveckla våra verksamheter genom ett aktivt arbete med vårt kulturarv, insamling, dokumentation, 
forskning, publik och pedagogisk verksamhet. 
Målsättning i steg 1: Det första målet är att undersöka möjligheterna att skapa ett Maritimt center i 
Sotenäs, främst kustnära fiske, beredningsindustri och fritidsbåtar. 
Projektgenomförandet – Förstudien ska genomföras i fyra steg; 

• inventering av avnämare 
• resursinventering 
• kunskapsinventering 
• Modellbeskrivning av Maritimt center 

 
Sotenäs kommun, utbildningsförvaltningen har redan bidragit i projektet med arbetsinsatser, 
motsvarande minst 20 000 kronor, och har fullgjort sin del som samarbetspartner.  
 
Sotenäs kommun stöttar också den ideella föreningen Tôllar och Seiel genom olika insatser och 
stöd. Tôllar och Seiel är en ideell förening, vars syfte är att bevara och bruka allmogebåtar och 
andra traditionella fartyg från Bohuskusten med tillhörande redskap och utrustningar. De 
eftersträvar att hålla äldre kunskaper och färdigheter levande.  
 
Den ideella föreningen äger museifiskebåten LL667 Asta. Båten ska nu renoveras så att Asta kan 
fortsätta att fungera som arbetslivsmuseum och kulturminne i kommunen. 

Analys 

Möjligheterna att tillskapa ett kommunalt museum är små, då stora medel måste avsättas för att 
uppfylla de lagkrav som åligger ett kommunalt museum. 
 
Kommunen stödjer ideella föreningar som vill utveckla kulturarvsfrågor och häri ryms insatser både 
gentemot Sotenäsgillet och föreningen Tôllar och Seiel. 
 

• Utbildningsnämndens uppdrag var att utreda frågorna som ställdes i motionerna. 
• Förstudie Maritimt Centrum är Sotenäsgillets projekt. Sotenäs kommun är samarbetspartner 

och har fullgjort den arbetstid som var planerad i projektet. 
• Den ideella föreningen Tôllar och Seiel äger museifiskebåten LL667 Asta, båten fungerar 

både som arbetslivsmuseum och som ett kulturminne. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-04 § 58 
Tjänsteutlåtande administrativ chefs 2020-02-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utredningen är avslutad och att Utbildningsnämnden fortsätter att 
stötta ideella föreningar i enlighet med antaget reglemente. 

Skickas till 

Motionärerna 
Utbildningsnämnden för kännedom 
Kultur- och fritidschef för kännedom 
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Motion - Utredning om att bygga en ny skola i södra delen av 
kommunen 

Sammanfattning  

En motion har inkommit till Utbildningsnämnden. Motionen behandlar frågan om att utreda en 
byggnation av en ny skola i södra delen av Sotenäs kommun. I motionen föreslår Lotta Johansson 
(S) och Birgitta Albertsson (S) en utredning om att bygga en ny skola i södra delen som ersätter 
Smögens skola, Kungshamn/Åsenskolan och Sotenässkolan med lokaliseringsförslag, kostnad, 
tidsplan och finansiering. Motionärerna föreslår också att en konsekvensanalys och jämförelse görs 
med inriktning på framtidens behov av skola och undervisning, av dels förslaget av ombyggnad av 
Sotenässkolan kontra en helt ny och modern skola i södra delen.  

Beskrivning av ärendet 

I Utbildningsnämndens diarienummer 2019/78 har nämnden redan uppdragit åt 
förvaltningschefen att utreda framtidens skola. Uppdraget handlar om att ta fram ett förslag 
och plan innehållande ekonomi, riskanalys samt konsekvensbeskrivning för: 
 

1) Flytt av Hasselösunds förskola till Smögens skola 
2) En F-9 organisation lokaliserad till Åsen/Sotenässkolan baserad på elever från 

Kungshamns skola, Åsenskolan och Sotenässkolan 
3) Flytt av förskolan i Bovallstrand till Bovallstrands skola. 

 
Att starta upp ytterligare en utredning innebär att två olika utredningar om skolans framtid skulle 
vara igång. Under rådande ekonomiska omständigheter saknas medel för att finansiera en ny F-9 
skola i södra delen av Sotenäs kommun. 
 
En ny skola som omfattar F-9 och som omfattar 600 elever skulle innebära en investering 
om 288 mnkr. Friytor (utemiljöer) tillkommer på 30 m2/elev samt ett trafiksäkert bussområde. 
En investering motsvarande 288 mnkr innebär en årlig kostnad på 13 mnkr (kapitalkostnad) och en 
avskrivning på 33 år. Sotenäs koncern har ca 100 mnkr kvar att låna, därefter är lånetaket uppnått 
hos Kommuninvest. Om inte ett bygge av ny skola ska finansieras av lån, krävs att resultatnivåerna 
för ett antal år framåt ökas markant. Sådana krav på ökad resultatnivå riskerar att få stora 
konsekvenser i kommunens verksamheter. 
Motionärerna föreslår ytterligare en utredning vilket skulle innebära två parallella utredningar om 
skolans framtid. Detta ger höga kostnader för berörda förvaltningar. 

Konsekvensbeskrivning 
Ytterligare en utredning som föreslås i motionen, innebär stora kostnader för berörda förvaltningar. 
Arkitektkostnader, projektledningskostnader och arbetstid hos berörda förvaltningar är exempel på 
dessa kostnader.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2020-02-27 § 19 
Tjänsteutlåtande Motion utredning - Förvaltningschef 2020-02-19 
Motionen - Utredning att bygga en ny skola i södra delen 
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-06-13 §78 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Helene Stranne (M) yrkar att motionen ska avslås. 
Birgitta Albertsson (S) att motionen ska bifallas. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) och Helene Strannes (M) förslag mot 
Birgitta Albertssons (S)  förslag och finner att Kommunstyrelsen antar Roland Mattssons (M) och 
Helene Strannes (M) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås.  

Reservation 

Therese Mancini (S) och Birgitta Albertsson (S) reserverar sig skriftligen och inkommer med 
följande reservation: 
Socialdemokraterna tar ansvar och vill ha en skolorganisation i södra delen som pedagogiskt är 
både hållbar och långsiktig. Vi poängterar att Socialdemokraterna inte har sagt att det skall byggas 
en ny skola utan att vi vill ha en jämförande studie av två alternativ. 

Protokollsanteckning 

Magnus Johansson (V) inkommer med följande protokollsanteckning: 
Vänsterpartiet ställer sig bakom motionen då vi anser att inriktningsdirektivets arbete behöver 
belysas ytterligare.  
 
Yngve Johansson (MP) inkommer med följande protokollsanteckning: 
Miljöpartiet de gröna välkomnar en utredning av ny skola i södra delen av Sotenäs. I vår remiss till 
skolutredningen svarade vi att vi ville flytta elever från Smögens skola och Kungshamns skola. 
Genom att ersätta Smögen skola, Kungshamns skola och eventuellt Sotenässkolan ges möjlighet till 
att avyttra marken och på så vis få in kapital till nybyggnation och upprustning av befintliga 
skolbyggnader. 
Vi har föreslagit en ny skola norr om Kvarnbergshemmet, Nära till idrottsplats, idrottshall och 
Tumlaren. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Motion - Förslag om namnsättning av två gångvägar i Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) har lämnat in en motion med förslag om namnsättning av två gångvägar. 
Motionärerna vill med hänvisning till upprustningen, tillgängligheten och den ökande användningen 
av de två gångvägarna att det är naturligt att ha namn på dem. 
 
Gångvägen mellan gångtunneln under Dinglevägen och upp till Heden förslås få namnet 
Himlastigen till minne av det projekt som varit verksamt där.  
 
Gång- och bilvägen mellan Dinglevägen och Brattebyvägen föreslås få namnet Kärleksstigen med 
hänvisning till tidigare utförda planteringar och trivselåtgärder. 
 
Den ena vägen som nämns i motionen, den mellan Dinglevägen och Brattebyvägen, är åtminstone 
under halva sträckan redan namngiven som Heden och är även bostadsadress för flera hus längs 
sträckningen.   

Konsekvensbeskrivning 

Båda namnförslagen är lovvärda och ur vissa aspekter av God ortnamnssed (Lantmäterirapport 
2016:9) möjliga att införa. Men de negativa aspekterna överväger. 
 
Förslaget Himlastigen avser att uppmärksamma ett nyligen avslutat projekt. Normalt när det gäller 
memorialnamn avser namngivningen personer och inte projekt. Och även när det gäller personer är 
rekommendationen att vara mycket restriktiv. Även om projektet Himla har varit framgångsrikt och 
uppskattat, kan det inte anses vara tillräckligt folkligt förankrat eller hållbart över tid. 
 
Förslaget Kärleksstigen är mer motiverat ur ett folkligt perspektiv då vägen enligt motionärerna 
upprustades just för umgänge på 1920-talet. Men eftersom en del av vägen redan är namngiven och 
dessutom bostadsadress för flera hus måste det föreligga mycket starka skäl för en namnändring. 
Enligt utbildningsförvaltningen föreligger inte tillräckligt starka skäl i dagsläget. Ett alternativ vore 
att namnge endast den delen av vägsträckningen som idag inte är namngiven. Men det är också 
svårt att motivera med tanke på risken för felkörningar och felleveranser. 

Regelverk 
Förvaltningens rekommendationer sker i enlighet med God ortnamnssed (Lantmäterirapport 
2016:9). 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2020-01-30 §5 
Tjänsteutlåtande motion namnsättning gångvägar - Kultursekreterare 2020-01-08 
Bild av området 
Motion om namnsättning av två vägar i Hunnebostrand 
Protokollsutdrag KF 2019-04-25 §47 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) och Lars-Erik Knutsson (S) yrkar bifall till Utbildningsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) och Lars-Erik Knutssons (S) förslag och 
finner att Kommunstyrelsen antar detta. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att; 
− bifalla motionen till den del som avser gångvägen med föreslaget namn Himlastigen 
− avslå motionen till den del som avser vägen med föreslaget namn Kärleksstigen  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Kulturprojekt 2020 

Sammanfattning  

Översyn av större kulturprojekt och verksamheter i Sotenäs kommun 2020 med förslag till stöd från 
kommunstyrelsen.     

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har de senaste åren fått flera kulturprojekt och verksamheter som etablerat sig i 
kommunen. Stöd till dessa verksamheter har tidigare fördelats från kommunstyrelsens ofördelade 
medel men det har saknats ett etablerat ansökningsförfarande. Detta har medfört att det blivit svårt 
för kommunstyrelsen att prioritera bland inkomna förslag. Genom att behandla alla större 
kulturverksamheter som tidigare fått stöd från kommunstyrelsen samtidigt så blir det lättare att få en 
överblick och prioritera kommunens begränsade medel. 
 
Tre större kulturverksamheter som också får stöd av kommunen förtjänar att nämnas: Swedish 
Wildlife Film Festival (Naturfilmarna), Granitkusten och Kulturhuset Hav och Land. Stöden till 
dessa verksamheter hanteras av utbildningsförvaltningen, förutom förlusttäckningsbidraget till 
Kulturhuset Hav och Land som regleras i avtal och hanteras förvaltningsövergripande. 
 
Udden skulptur 
Udden skulptur är en skulpturutställning på Udden i Hunnebostrand. Utställningen pågår från juni 
till september och är öppen för allmänheten utan inträde, dygnet runt. Skulpturutställningen i 
Hunnebostrand firar 10 år i år och är därmed den verksamhet av de större kulturprojekten som varit 
verksamt längst. Etableringen av Udden skulptur har också varit en förutsättning för arbetet med 
Stenens Hus. Utställningen fick förra året ett nytt huvudmannaskap genom KKV Bohuslän. Av de 
projekt som föreslås beviljas är Udden skulptur det med mest ansträngd budget och projektet löper 
viss risk att inte kunna genomföras. 
 
Stallebrottet 
Stallebrottet är en scen för teater och musik i ett nedlagt stenbrott på Malmön. Stallebrottet har för 
perioden 2019-2021 fått ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd av Västra Götalandsregionen på 
400.000 kr per år för sin teaterverksamhet. Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas med 
motiveringen att föreningen driver ett omfattande ideellt arbete som garanterar både delaktighet och 
fina kulturupplevelser på Malmön. 
 
Island of Light 
Ljuskonstfestivalen Island of Light genomfördes för första gången 2018 på Smögen. Föreningen 
Smögen Art ansöker nu om att få genomföra festivalen för tredje gången. Turistrådet Västsverige 
beräknar att ca 30-40.000 människor under fyra dagar besökte festivalen förra året, trots dåligt 
väder. Arrangemanget 2019 hade på ett betydande sätt förstärkt sina insatser kring säkerhet och 
logistik. Den ansökan som är inlämnad till kommunen gäller endast stöd till organisationen bakom 
festivalen, inte till stöd för konstnärerna som medverkar. Kostnaden för deras medverkan är svår att 
beräkna men torde uppgå till 1-2 miljoner kronor. 
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Konsekvensbeskrivning 

I denna ansökningsomgång ansöker tre aktörer om att genomföra kulturverksamhet i Sotenäs under 
2020: Smögen Art Light Festival, Stallebrottet och KKV Bohuslän. Jämfört med förra årets 
ansökningsomgång har alla kommunala bidrag i form av tjänster till Smögen Art Light Festival 
räknats om till pengar. Detta dels för att lättare kunna jämföra de olika ansökningarna och dels för 
att underlätta planeringen och möjligheten att följa budget för våra förvaltningar. En separat 
genomgång av de stöd som festivalen söker och vad de kostar finns bifogad. 
 
I bedömningen av hur mycket stöd varje organisation bör beviljas i stöd har förvaltningen utgått 
från fyra faktorer: 

1. Verksamhetens relevans och kvalitet 
2. Grad av medfinansiering 
3. Skapat mervärde för kommunens invånare 
4. Behov av stöd 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-04 § 57 
Kultursekreterararens tjänsteutlåtande 2020-01-31 
Ekonomisk översikt över större kulturprojekt i Sotenäs 
Ansökan Stallebrottet 
Budget Stallebrottet 2020 
Bokslut Stallebrottet 2019 
Ansökan Udden skulptur 
Budget Udden skulptur 2020 
Ansökan Island of Light 
Kort rapport om Island of Light 2019 
Kommunala stöd som söks av Island of Light 
Exponering i nationell och internationell media 2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 § 34 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar bifall till Utbildningsnämndens förslag med justeringen att föreslå 
kommundirektören att ha en dialog med föreningen Island of Light för att involvera fler aktörer som 
samarbetspartners i för att säkra en långsiktig finansiering. 
Mikael Sternemar (L) yrkar att tillgänglighetsaspekterna skall beaktas vid genomförandet av 
Kulturprojekten. 
 
Lars-Erik Knutsson (S) yrkar bifall till förslagen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) och Lars-Erik Knutssons (S) förslag och 
finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 
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Forts. KS § 50 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att;  
1. Bevilja 150 000 kr i kulturstöd till Stallebrottet 
2. Bevilja 250 000 kr i kulturstöd till Udden skulptur 
3. Bevilja 340 000 kr i kulturstöd till Island of Light   

 
Kulturstödet innefattar inte någon kommunal arbetsinsats, föreningarna får bekosta köpta 
kommunala tjänster.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ska ha en dialog med föreningen Island of Light 
för att involvera fler aktörer som samarbetspartners i för att säkra en långsiktig finansiering samt att 
tillgänglighetsaspekterna skall beaktas vid genomförandet av Kulturprojekten. 
 

Skickas till 

Ekonomichefen 
Kommundirektören 
Kultur- och fritidschefen för kännedom 
Kultursekreteraren 
KKV Bohuslän 
Smögen Art Light Festival 
Stallebrottet 
Utbildningsnämnden för kännedom 
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KS § 51 Dnr 2019/000337 

Revidering av policy och riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer i 
Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-10 § 89 att uppdra åt Miljönämnden i Mellersta Bohuslän att 
se över ”Policy och riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer för offentliga tillställningar”. Syftet 
med översynen är att förtydliga kommunens ställningstagande gällande musik från offentliga 
tillställningar. Policy gäller allt från konserter, trubadurer till musikspelande inomhus och 
bakgrundsmusik på uteserveringar. 
 
Miljöenheten har tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer som bland annat tillåter 
bakgrundsmusik på uteserveringar fram till kl. 01:00. Riktlinjerna föreslår även att begränsa annat 
musikspelande än bakgrundsmusik på vardagar under sommaren samt resten av året. 
 
Riktlinjerna föreslår även vem som får göra avsteg från policyn. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 2020-02-26 § 5 
Tjänsteutlåtande miljöhandläggare 2020-02-02 
Förslag ”Policy och riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer för offentliga tillställningar” 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) yrkar på återremiss med anledning av att en dialog med näringslivet bör 
genomföras för att diskutera konsekvensen av policyn innan den godkänns. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Miljönämnden i Mellersta Bohuslän för att 
genomföra en dialog med näringslivet och diskutera konsekvensen av policyn innan den godkänns. 

Skickas till 

Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 
Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef 
Näringslivsutvecklare 
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KS § 52 Dnr 2020/000329 

Motion - Energisymbios planera för landbaserad vågkraft 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (C) lämnade in en motion 2019-12-12 där han föreslår att kommunen ska i 
pågående översiktsplan arbete studera möjliga platser för utbyggnad av förnybara energisystem. Ta 
fram lämpliga platser där sol-, vatten-, vind- och vågkraft med syfte att öka den lokalproducerade 
elen.  
 
I samband med pågående översiktsplan arbete kommer kommunen studeras och resultera i en karta 
som föreslår hur vatten och mark ska användas. Denna karta kommer sedan vara vägledande i all 
planering till och med att en ny översiktsplan tas fram. Att studera lämpliga platser för utbyggnad 
av förnybara energisystem i den pågående översiktsplanen är lämpligt eftersom kommunen får 
möjlighet att studera frågan ur ett helhetsperspektiv och samtidigt föra en dialog med medborgare 
om utvecklingen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29 § 13 
Tjänsteutlåtande Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-02 
Motion energisymbios 2019-12-04 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att studera platser för förnybara energisystem i 
pågående ÖP-arbete.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 53 Dnr 2020/000013 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens utskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §§ 50-60/2020 

Personalärenden 

Kommunstyrelsen, förteckning över anställningar månad 2/2020 
Utbildningsnämnden, förteckning över anställningar månad 2/2020 
Omsorgsnämnden, förteckning över anställningar månad 2/2020 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, förteckning över anställningar månad 2/2020 

Delegationsbeslut 

Lista på delegationsbeslut daterad 2020-03-09 

Övriga protokoll 

Centrala samverkansgruppens protokoll 2020-02-19 
Rådet för Konst och offentlig miljö protokoll 2020-02-25 
Västvatten AB protokoll 2020-02-25 
Sotenäs Vatten AB protokoll 2020-02-25 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande administrativ chef 2020-03-09 
Lista delegationsbeslut 2020-03-09 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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KS § 54 Dnr 2019/000012 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

1. Byggnadsnämndens protokoll 2020-02-27 § 12, ang. bokslut 2019. 
2. Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2020-02-26 § 6 angående bokslut 2019.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande administrativ chef 2020-03-09 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tar den av redovisade anmälningsärenden. 
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KS § 55 Dnr 2019/001429 

Ansökan om planbesked för fastigheten Väjern 1:162, Väjern 

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser en ändring av gällande detaljplaner så att ett flerbostadshus i två 
våningar kan uppföras samt eventuellt ett par småhustomter. Aktuellt område ligger centralt i 
Väjern, utmed Lindalskogen. 
 
Ansökan om planbesked inkom 2019-11-08. Sökanden är Sotenäsbostäder AB som också äger den 
aktuella fastigheten. Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun beviljade bygglov för ett flerbostadshus 
i två våningar 2018-06-14. 
 
Den gällande detaljplanen är i huvudsak utbyggd, förutom Sotenäsbostäders fastighet Väjern 1:162 
och intilliggande kommunal fastighet Väjern 1:109 (A-tomt). En översyn av detaljplanen bedöms 
som behövlig med hänsyn till att gällande planbestämmelser kan förhindra ett modernt byggande 
och en önskad samhällsutveckling.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 2020-02-27 § 10 
Protokollsutdrag Byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-02-13 § 12 
Tjänsteutlåtande tf. Plan- och exploateringschef 2019-12-10 
Förfrågan från Sotenäsbostäder daterad 2019-11-05 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) yrkar bifall till Byggnadsnämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att; 
- Ge ett positivt planbesked 
- Planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta besluts datum 
- Planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta besluts datum 
- Beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga kraft 
- Sökanden ska bekosta planarbetet 
- Sökanden ska betala avgifter för detta planbesked 

  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2020-03-18 § 36 -60 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 44(52)
 

 
 
 

Forts. KS § 55 

Skickas till 

Plan- och exploateringschefen 
Sökanden 
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KS § 56 Dnr 2020/000280 

Detaljplan för del av Hunnebo 1:113, Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Tjänsteutlåtande reviderades 2020-02-19 med anledning av Byggnadsnämndens arbetsutskotts 
beslut, 2019-11-28 § 160, att återremittera ärendet och ge planenheten i uppdrag att justera 
planbestämmelser gällande takvinkel och nockhöjd. 
 
Planförslaget ändras så att takvinkeln får vara 25-35 grader istället för 20-35 grader. Högsta 
nockhöjd ändrades inför granskning av planförslaget och får vara 0,5 meter högre än på befintligt 
hus. 
 
Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2019-06-05, har varit utställda för granskning 
under tiden 12 augusti - 2 september 2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i 
Kommunhuset, Kungshamn och har varit utlagda på kommunens hemsida. 
 
Med anledning av granskningen har 13 yttranden inkommit från 9 remissinstanser och 4 sakägare. 
Samtliga sakägare motsätter sig planförslaget eller delar av planförslaget framförallt med 
hänvisning till påverkan på kulturmiljön och byggnadens storlek och utformning. Yttrandena har 
sammanställts i ett granskningsutlåtande daterat 2019-10-01 rev.2020-02-13. 
Med anledning av inkomna synpunkter ska följande ändringar göras; 

- Planbeskrivningen förtydligas avseende användningen inom den del av fastigheten Hunnebo 
1:113 som ligger utanför planområdet. 

- Plankartan ändras så att planbestämmelsen om takvinkel på huvudbyggnaden ändras från att 
tillåten takvinkel är 20-35 grader till att tillåten takvinkel är 25-35 grader.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 2020-02-27 § 9 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-02-13 § 11 
Tjänsteutlåtande tf. Plan- och exploateringschef 2019-10-30 reviderat 2020-02-19 
Utlåtande efter granskning daterat 2019-10-01 rev. 2020-02-19  
Planbeskrivning daterad 2019-06-05 justerad 2020-02-19  
Plan- och illustrationskarta daterad 2019-06-05 justerad 2020-02-19 

Yrkande 

Robert Yngve (KD), Lars-Erik Knutsson (S) och Mikael Sternemar (L) yrkar bifall till 
Byggnadsnämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 57 Dnr 2020/000281 

Förslag till ändringar i PBL-taxa 

Sammanfattning 

Ärendet gäller förslag till nya avgifter för handläggning av vissa kategorier av anmälningsärenden 
hos byggnadsnämnden samt förslag till ny tidsersättning. Plan- och bygglagen, PBL, ger 
kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka byggnadsnämndens kostnader för alla 
åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller anmälan.  
Byggnadsnämndens avgifter tas enligt ett förslag till taxeunderlag som tagits fram av Sveriges 
kommuner och Regioner, SKR och som antogs av kommunfullmäktige 2011-04-14 (KF § 29).  
 
Taxeunderlaget ska ge stöd för kommunerna att täcka kostnaderna för de av byggnadsnämndens 
uppgifter som nämnden får ta ut avgifter för. Taxan innehåller tabeller för de vanligaste åtgärderna. 
Om en åtgärd inte kan hänföras till någon tabell, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift 
grundad på tidsersättning. Vid delegationsbeslut fattas beslut om avgift med stöd av 
byggnadsnämndens delegationsordning. I tidsersättningen ingår alla normala kringkostnader, utom 
kostnader för lokaler som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer. I 
taxeunderlaget anges vidare att materialet kan justeras med hänsyn till förhållanden i varje enskild 
kommun. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 2020-02-27 § 14 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-02-13 § 6 
Tjänsteutlåtande enhetschef 2020-02-04 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) yrkar bifall till Byggnadsnämndens förslag. 
Mikael Sternemar (L) yrkar att höjningen av PBL-taxan skall fördelas på tre år. 
Mikael Sternemar (L) yrkar att PBL-taxan skall upp till beslut årligen för justering. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) förslag mot Mikael Sternemars (L) förslag 
gällande fördelning på tre år och finner att Kommunstyrelsen antar Robert Yngves (KD) förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag gällande att PBL-taxan skall upp 
till beslut årligen för justering och finner att Kommunstyrelsen antar detta. 
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Forts. KS 57 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar Kommunfullmäktige att tidsersättningen i 
PBL-taxan ska höjas från 900 kronor per timme till 1 108 kronor per timme.  
 
Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar Kommunfullmäktige att tidsersättningen i 
PBL-taxan ska justeras med index enligt rekommendationer från SKR.  
 
Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar Kommunfullmäktige att förvaltningens 
genomsnittliga handläggningstider vid prövning av bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan 
ska ligga till grund för avgiftsbesluten i nedanstående ärendekategorier (beloppen inom parentes 
avser 2020 och kan komma att ändras vid nästa indexjustering). 

- Komplementbyggnad/tillbyggnad utan tekniskt samråd 5 timmar (5 540 kr) 
- Komplementbyggnad/tillbyggnad med tekniskt samråd 8 timmar (8 864 kr)  
- Komplementbostadshus med utan tekniskt samråd 5 timmar (5 540 kr) 
- Komplementbostadshus med tekniskt samråd 8 timmar (8 864 kr) 
- Takkupor 4 timmar (4 432 kr) Taxan gäller från och med ärenden som inkommer från 1 juni 

2020. 
 

Kommunfullmäktige beslutar att PBL-taxan ska upp till beslut årligen för justering. 

Reservation 

Mikael Sternemar (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 58 Dnr 2018/000795 

Ombyggnation Hunnebohemmet äldreboende 

Sammanfattning 

Enligt utredning inför revidering av äldreomsorgsplan är den förnyade prognosen att behovet av 
särskilt boende-platser kommer att vara cirka 20-30 platser utöver det befintliga beståndet inom en 
10-årsperiod. Uträkningen bygger på det faktum att utfall under de senaste åren varit 83 % av 
tidigare prognosticerat antal platser, bygger också på ett mer utvecklat förebyggande arbete, en 
effektivare biståndshandläggning och insatser i ordinärt boende så långt det är möjligt. Då behov av 
platser genom detta kan anses utgå från en väl grundad prognos bör utbyggnad av Hunnebohemmet 
ske före ombyggnad för att undvika evakueringskostnader, samt minimera omflyttning för 
hyresgästerna. 
 
Hittills har projektet att utöka antalet platser på Hunnebohemmet utgått ifrån att ombyggnation ska 
ske först, för att därefter bedöma om det finns ytterligare behov av tillbyggnad. 
 
Då behov av utökat antal platser nu är klarlagt bör utbyggnad ske före ombyggnad för att undvika 
evakueringskostnader, samt minimera omflyttning för hyresgästerna    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Omsorgsnämnden 2020-02-27 § 31 
Tjänsteutlåtande förvaltningschefen omsorgsförvaltningen 2020-02-12 
Äldreomsorgsplan 2021-2025 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att tillbyggnation av Hunnebohemmet ska genomföras först och därefter 
ombyggnation.   
   

Skickas till 

Omsorgsnämnden för kännedom 
Ekonomichefen 
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen 
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KS § 59 Dnr 2020/000028 

Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden 

Sammanfattning 

Mats Abrahamsson (M) vill förstärka krisledningsnämnden med fler ersättare för att kunna avlasta 
ordinarie krisledningsnämnd vid ett långvarigt krisläge. 
 
Därför föreslås följande personer att väljas in som möjliga ersättare i Krisledningsnämnden; 
 
Omsorgsnämnden 

- Ordförande 
- 1:e vice Ordförande 
- 2:e vice Ordförande 

 
Utbildningsnämnden 

- Ordförande 
- 1:e vice Ordförande  
- 2:e vice Ordförande 

 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 

- Ordförande 
 
Sotenäsbostäder 

- Ordförande 
- Vice Ordförande 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 

- Ordförande 
- Vice Ordförande  

 
Detta blir en revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden. 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att följande personer väljs in som möjliga ersättare i 
Krisledningsnämnden; 
 
Omsorgsnämnden 

- Ordförande 
- 1:e vice Ordförande 
- 2:e vice Ordförande 

 
Utbildningsnämnden 

- Ordförande 
- 1:e vice Ordförande  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2020-03-18 § 36 -60 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 51(52)
 

 
 
 

- 2:e vice Ordförande 

Forts. KS § 59 

 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 

- Ordförande 
 
Sotenäsbostäder 

- Ordförande 
- Vice Ordförande 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 

- Ordförande 
- Vice Ordförande  

 

Skickas till 

Berörda ersättare 
Krisledningsnämnden 
Löneenheten 
Kommunfullmäktige för kännedom  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2020-03-18 § 36 -60 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 52(52)
 

 
 
 

KS § 60  

Information näringslivet 

Sammanfattning 

Kommundirektören delger Kommunstyrelsen information kring Sotenäs kommuns näringsliv. 
 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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