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Kallelse Kommunfullmäktige 
Tid Onsdagen den 1 februari 2023 kl. 09:30 
Plats Folket Hus Kungshamn.  
Ordförande Jan Ulvemark, ordförande  

 

 
 
Ärende Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  
Revidering av Samordning och styrning av 
gemensam nämnd samt avtalssamverkan, 
Sotenäs, Munkedal och Lysekil 

Dnr 
2023/000045  

3.  Revidering av Avtalssamverkan IT-funktion Dnr 
2023/000046  

4.  Avtal Folkets Hus (Kulturhuset Hav och Land) - 
Parkvägen, Hunnebostrand 

Dnr 
2019/001554  

5.  Val till Krisledningsnämnden Dnr 
2022/001036  

6.  Val av ledamot och ersättare i direktionen i 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 

Dnr 
2022/001036  

7.  Val av ombud till årsstämma för Inera Dnr 
2023/000117  

8.  Val av ombud till årsstämma 2023 för 
Bohuskustens Vattenvårdsförbund 

Dnr 
2023/000030  

9.  
Nominering till val av 1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen för 
Bohuskustens vattenvårdsförbund, repr för klustret Sotenäs-Munkedal-
Lysekil-Uddevalla, till  årsmötet den 19 april 2023 

Dnr 
2023/000116  

10.  

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Yngve Johansson (M) angående utsiktsplats vid Smögenbron   
2. Motion från Yngve Johansson (M) om ny vision för Sotenäs kommun 
3. Motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L), Martin Eklund 

(L) om Kommunal Farmaceut 

  

11.  

Val 
Avsägelse uppdrag som ersättare i KF, GO 
Avsägelse uppdrag som ersättare i KF, SW 
Avsägelse uppdrag Uddevalla Tingsrätt, MH 
Avsägelse uppdrag ers Överförmyndare, SB 

  

12.  Inkomna interpellationer och frågor 
Interpellation om sommarbemanning    

13.  Kommunfullmäktiges ärendekalendarium   

14.  Anmälningsärenden   

http://www.sotenas.se/
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KS § 35 Dnr 2023/000045 

Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan, 
Sotenäs, Munkedal och Lysekil 

Sammanfattning 

Vid samverkansrådets möte 2022-10-18 diskuterades förslag till ändringar i texten av 
styrdokumentet Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan, Sotenäs, 
Munkedal, Lysekil. Detta huvudsakligen med anledning av den genomlysning av IT-verksamheten 
som gjorts av en extern konsult (Atea). Mot bakgrund av genomlysningen, men också behovet av 
vissa förtydliganden, har SML-styrgrupp fört en dialog om förslag till förändringar i det gemensamt 
antagna dokumentet om samordning och styrning.  
 
Lysekils kommun fick i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt dokument som ska fastställas av 
respektive kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan, daterat 2023-01-11 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2023-01-11 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget till det reviderade dokumentet 
Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-01-11 KA 2023/000045 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund 
anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Samordning och styrning av gemensam nämnd samt 
avtalssamverkan, Sotenäs, Munkedal och Lysekil 

Sammanfattning 
Vid samverkansrådets möte 2022-10-18 diskuterades förslag till ändringar i texten av 
styrdokumentet Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan, 
Sotenäs, Munkedal, Lysekil. Detta huvudsakligen med anledning av den genomlysning av 
IT-verksamheten som gjorts av en extern konsult (Atea). Mot bakgrund av 
genomlysningen, men också behovet av vissa förtydliganden, har SML-styrgrupp fört en 
dialog om förslag till förändringar i det gemensamt antagna dokumentet om samordning 
och styrning.  
 
Lysekils kommun fick i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt dokument som ska 
fastställas av respektive kommunfullmäktige. 
  

Ekonomi  

Ingen påverkan 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till det 
reviderade dokumentet Samordning och styrning av gemensam nämnd samt 
avtalssamverkan. 
   

Beslutsunderlag 
Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan 
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Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Administrativ chef 
Munkedals kommun 
Lysekils kommun 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Anna Liedholm 
Administrativ chef Kommundirektör 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMORDNING OCH 
STYRNING AV 

GEMENSAM NÄMND SAMT 
AVTALSSAMVERKAN 

 
Antagen av Styrgrupp och Samverkansråd 2022-10-18 

Antagen av kommunfullmäktige i Munkedals kommun 2023-xx-xx § xx 
Antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2023-02-08 § xx 
Antagen av Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 2023-xx-xx § xx 

Förslag 2023-01-11 
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1. Bakgrund 

Sedan 2017 finns antaget dokument avseende samordning och styrning av gemensamma 
nämnder. Från och med 2019-01-01 upphörde två av de gemensamma nämnderna IT och 
Lön. Istället upptogs samarbetet genom avtalssamverken. I samband med denna övergång 
genomförs en översyn av styrdokumentet. 

Dokumentet syftar till samordningen avseende budgetprocess, budgetuppföljning (delårs- 
/årsbokslut), internkontroll och styrning detta för verksamheter som kommunerna har 
gemensamt genom antingen nämnd eller avtalssamverkan. 

2. Beskrivning av verksamheten 
Organisation Värd Samverkans- 

part 
Samverkans- 
part 

Samverkans- 
part 

IT Lysekil Sotenäs Munkedal Lysekil 

Miljö-nämnd Sotenäs Sotenäs Munkedal Lysekil 

Löne Munkedal Sotenäs Munkedal Lysekil 

 

3. Samverkansområden 

Samverkan används för att stärka förutsättningarna för respektive kommun att skapa 
värde och nytta för medborgarna. Syftet med samverkan är att genom samarbete skapa 
lärande och utveckling, minska sårbarheter och också kostnadsfördelar.  

Sotenäs (S), Munkedal (M) och Lysekil (L) bedriver samverkan genom gemensamma 
nämnder samt avtalssamverkan inom områdena: 

• IT (värdkommun Lysekil) 

• Miljö (värdkommun Sotenäs) 

• Lön (värdkommun Munkedal) 

IT-funktionen drivs i avtalssamverkan. Funktionen har till uppgift att leverera drift, 
support, förvaltning och vidareutveckling av IT-tjänster av god kvalitet som stödjer de 
ingående kommunernas strategier, planer och behov för produktion och leverans av 
medborgarnytta. Funktionen har en samordnande roll och arbetet ska ske i samarbete 
och nära dialog med berörda verksamheter. 

Miljönämnden ansvarar för livsmedels- miljö- och hälsoskyddsfrågor inom de tre 
samverkande kommunerna Nämnden svarar för myndighetsutövning inom ramen för 
gällande lagstiftning inom dessa områden. Från och med 2019 utgick samordning kring 
det miljöstrategiska arbetet. Nämnden startade 2014. 

Lön har till uppdrag att fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas uppgifter 
vad avser: Löneadministration, Support och utbildning i lönesystemets olika delar, 
Support i tillämpning av lagar, avtal och regler, Utdata och statistik (basutbud), 
Systemförvaltning samt Pensions- och försäkringsadministration. Nämnden startade 
2014. Från och med 2019 övergick verksamheten till avtalssamverkan. 



Verksamheterna regleras av samverkansavtal/reglemente efter fastställande i respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige.  

När det bedöms lagligen möjligt samt ge positiv effekt för verksamheten förordas att 
tjänster erbjuds/säljs också till externa parter för att skapa ökad effektivitet genom 
synergier och samordningsvinster. Principen är att i första hand sälja tjänst till 
verksamhet/bolag inom koncernen och i andra hand till annan extern samverkanspart. 

4. Styrning och ledning 

Styrning och ledning utgår ifrån beslut i Styrgrupp. Varje beslut föregås av en beredning av 
ett eller flera beredningsorgan. 

Återkoppling av årliga processer samt av viktiga beslut som är fattade görs i Samverkansråd. 

För att skapa en tydlighet och fördjupad samverkan fastslås att för varje verksamhetsår 
fastställa möten för ägarsamråd samt styrgruppen. Detta också för att underlätta för 
cheferna inom samverkansområdena om vilka krav och förväntningar som finns från de 
samverkande kommunerna. 

Administrativa cheferna ombesörjer att årliga möten bokas in. 

 

4.1 Samverkansråd 

Samverkanråden representeras av Kommunstyrelsens kommunalråd och oppositionsråd 
samt kommuncheferna från respektive kommun. 

Samverkansrådens möten syftar till att skapa tydlig inriktning för tex budget. Vid dessa 
möten deltar gemensamma verksamheters chefer samt för Miljönämnden även nämndens 
ordförande. Möten sker minst två gånger per år. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd kommuns ansvar. Mötesanteckningar 
skrivs och mailas ut efter mötet. 

 

Månad Processer 

Mars Årsbokslut/uppstart budgetprocess 

Oktober Delårsbokslut/avstämning kommande år 

 

4.2 Styrgrupp 

Styrgruppens roll är att styra, leda, följa upp och prioritera samverkansarbetet. Detta för 
att genom långsiktig planering skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheten 
samt säkra effekthemtagning av utvecklingsinsatser. 
 
En viktig del i styrning och ledning är den strategiska styrgruppen. I styrgrupp ingår 
kommundirektörerna och de administrativa cheferna. De administrativa cheferna är 
sammankallande och ansvariga för mötet var sin gång. 



Uppdraget är att regelbundet minst tre gånger/år träffa cheferna för samverkan. Dessa 
möten kommer att ha olika fokus beroende på vilka delprocesser som är aktuella. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd kommuns ansvar. Mötesanteckningar 
skrivs och mailas ut efter mötet. 

 

 

 

 
 

4.2.1 Ex på beslutspunkter 

• Budget 

• Upphandling 

• Försäkringsfrågor 

• Leasingperioder för digitala verktyg 

• Investeringar 

• Förlängning av väsentliga avtal 

• Övriga strategiska frågor 

 
4.3 Övriga samråd 

Samråden ska bereda ärenden till styrgruppen inom sina respektive områden. 

I övrigt kan respektive kommun kalla samverkansparterna för möten exempelvis 
boksluts- respektive budgetdialog eller vid föredragning i KS/KF exempelvis vid 
förändring av taxor. Samverkansparternas chefer kan också bli kallade till 
kommunchefernas ledningsgrupp vid behov. 

Sammankallande i beredningar är, enligt nedan: 

4.3.1 Ekonomisk beredning/budgetberedning 

Ekonomicheferna träffas regelbundet. Vid behov bokas möte in med chefer för 
gemensamma verksamheter. Ekonomichefen i Lysekil sammankallar. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar 
skrivs och mailas ut efter mötet. 

4.3.2 Beredning av IT-frågor 

För den operativa styrningen och samordningen för IT-verksamheten står de administrativa 
cheferna tillsammans med digitaliseringsstrategerna (eller motsvarande funktion utpekad 

Månad Processer 

Februari Årsbokslut/uppstart budgetprocess 

Mars Årsbokslut/uppstart budgetprocess 
(samverkansråd) 

September/oktober Delårsbokslut/avstämning kommande år 
(samverkansråd) 



av respektive kommun). IT-chefen sammankallar. Kallelse och handlingar utsänds inför 
mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut efter mötet. 

4.3.3 Beredning av miljöfrågor 

För den mer operativa styrningen och samordningen för Miljöverksamheten står 
samhällsbyggnadscheferna. Miljöchefen sammankallar. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar 
skrivs och mailas ut efter mötet. 

4.3.4 Beredning av lönefrågor 

För den mer operativa styrningen och samordningen för Löneverksamheten står 
personalcheferna. Lönechefen sammankallar. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar 
skrivs och mailas ut efter mötet. 

 

5. Årsprocesser samt diskussionspunkter 

Nedanstående beskrivs de årligt återkommande ekonomiprocesserna i samverkan och hur 
dessa ska hanteras. 

5.1 Årsprocesser 

Budget och verksamhetsplan 

Budgetprocessen ser likadan ut i samtliga tre kommuner d.v.s. ramar antas av 
kommunfullmäktige i juni. Därefter verkställs budgeten och nämnderna arbetar fram 
detaljbudget vilken godkänns i respektive nämnd/styrelse i december. 

Däremot skiljer sig arbetet med framtagande av mål. Målprocessen för samverkan sker 
därför på våren i samband med arbete med ramarna. Enligt samverkansavtalen ska de 
gemensamma nämnderna anta budgethandling senast 30/4 varje år. I budgethandlingen 
ska ingå anpassning av ram utifrån preliminär budget samt mål för kommande budgetår. 

Ekonomicheferna träffar samverkanscheferna efter första skatteprognosen kommit i 
februari. Samverkanscheferna får då med sig en preliminär ram. Med den preliminära 
ramen startar budgetarbetet. Innan beslut i nämnd ska avstämning ske med styrgruppen. 
Konsekvensbeskrivning avseende anpassning av ram samt förslag på mål för kommande år 
ska ingå i budgeten. 

Beskrivning av budgetprocessen. 

1. Ekonomicheferna föreslår en budgetram efter första skatteprognosen i februari. 

2. Samverkanscheferna får i uppdrag att anpassa budgeten utifrån den preliminära ramen samt 
ta fram förslag på mål till kommande budgetår. 

3. Styrgruppsmöte februari avstämning preliminära ramar samt målsättningar 

4. Samverkanssamråd mars med avstämning preliminära ramar samt målsättningar 



5. Senast 30 april beslut om budget 

6. Verkställighet av budget och framtagande av detaljbudget sker i oktober 

 

I verksamhetsplanen ska ingå plan för de kommande två åren. Anvisning samt hålltider 
kommer att uppdateras årligen. 

Delårsbokslut 

Till delårsbokslutet i april och augusti ska rapportering ske avseende avvikelse från budget, 
måluppfyllelse, uppdrag mm. Bokslutet ska kännetecknas av analys av verksamhet och 
ekonomi och investeringsprojekt. Verksamhetens mål och mått/indikatorer ska också följas 
upp och analyseras. I tidsplanen framgår när handlingarna ska expedieras till kommunerna. 

Årsbokslut 

Till bokslutet ska verksamhetsberättelse upprättas. Bokslutet ska kännetecknas av analys av 
verksamhet och ekonomi och eventuella investeringsprojekt. Tänk på i analysarbetet att 
förklara och analysera kostnadsnivåer, vad innebär utfallet, åtgärder till utfallet, 
effektiviseringseffekter av samverkan etc. Förklara nettokostnadsutveckling och 
budgettilldelning de senaste åren. I tidsplanen framgår när handlingarna ska expedieras 
kommunerna. 

Internkontroll 

Samverkansparterna ska ha antagna planer för kommande år och godkänna uppföljningen 
av innevarande års plan, senast 15 oktober. 

 

5.2 Diskussionspunkter styrgruppsmöten 

 

Årsbokslut/uppstart budget (februari/mars) 

 

Frågor att diskutera: 

Bokslut: 

• Ekonomiskt resultat, vilka effektiviseringseffekter kan utläsas av den 
gemensamma verksamheten 

• Väsentliga verksamhetsförändringar, sjukfrånvaro/personal och viktiga händelser 

• Måluppfyllelse – hur väl har verksamheterna lyckats med de uppdrag/mål som antagits. 

• Återkoppling internkontroll, uppfyllelse av föregående års plan samt beskrivning av 
innevarande års arbete 

• Framtid 

 

  



Budget: 

• Anvisningar, inriktning och tidsplan, preliminära ramar 

• Beskrivning av ev. investeringsbehov 

• Finns risk för verksamhetsutökningar – ökade kostnader för kommunerna 

• Kommande års mål och uppdrag 

 

Övrigt: 

• Uppdrag som ex samverkansparterna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna. 

Budget samt delårsbokslut (september/oktober) 

Frågor att diskutera: 

Delårsbokslut: 

• Resultat delårsbokslut 

• Uppföljning av mål och uppdrag, nyckeltal, intern kontroll avstämning. 

• Uppföljning av pågående investeringar 
 

Budget: 

• Genomgång av nämndens budgetförslag 

• Mål och uppdrag för kommande år, avstämning så att dessa är synkroniserade 
med kommunernas processer. 

• Investeringsbudget eller påverkan på kommunerna 
 

Övrigt: 

• Uppdrag som ex samverkansparterna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna. 

• Hur ser det ut för året? Vad kan vi förvänta oss av nästa år? 

• Starta upp denna diskussion i ett tidigare skede för att vara bättre förberedd inför 
kommande års budgetprocess ex. 

• Vilka uppdrag arbetar nämnderna med det kommande året? 

• Vilka utmaningar står samverkansparterna inför – vilka kommer att påverka kommunerna? 

• Kan det finnas frågor som samsyn ev. inte råder? 

• Finns misstanke om kostnadsökningar 

• Antagande av årshjul för nästkommande år 

 

  



6. Kommunikation och grafisk profil 

De olika funktionerna fungerar som enheter/avdelningar inom respektive 
värdkommun och följer den egna kommunens grafiska profil för utformning av 
lokaler, utrustning mm. 
För kommunikation inom samverkansarbetet används en gemensam profil där samtliga 
samverkanskommuner framgår. 
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KS § 36 Dnr 2023/000046 

Revidering av samverkansavtal avseende gemensam IT-funktion 

Sammanfattning 

SML-styrgrupp har enats om att revidera nuvarande samverkansavtal för den gemensamma IT-
funktionen, och därmed också uppdraget för funktionen.  
Beslut fattas i respektive kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

SML-styrgrupp har fört en dialog om utveckling av IT-verksamheten och pekar på behov av att 
revidera nuvarande samverkansavtal för den gemensamma IT-funktionen, och därmed också 
uppdraget för funktionen. 
Beslut fattas i respektive kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Revidering av samverkansavtal avseende gemensam IT-funktion 2023-01-11 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2023-01-11 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom det reviderade samverkansavtalet avseende 
gemensam IT-funktion. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
 
 
  



 

 

 

 
Sida 1 av 2 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-01-11 KA 2023/000046 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund 
anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Revidering av samverkansavtal avseende gemensam IT-funktion 

Sammanfattning 
SML-styrgrupp har enats om att revidera nuvarande samverkansavtal för den gemensamma 
IT-funktionen, och därmed också uppdraget för funktionen.  
Beslut fattas i respektive kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
SML-styrgrupp har fört en dialog om utveckling av IT-verksamheten och pekar på behov 
av att revidera nuvarande samverkansavtal för den gemensamma IT-funktionen, och 
därmed också uppdraget för funktionen. 
Beslut fattas i respektive kommunfullmäktige. 

Ekonomi  

Ingen påverkan. 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom det reviderade 
samverkansavtalet avseende gemensam IT-funktion 
   

Beslutsunderlag 
Revidering av samverkansavtal avseende gemensam IT-funktion. 
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Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Administrativ chef 
Munkedals kommun 
Lysekils kommun 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Anna Liedholm 
Administrativ chef Kommundirektör 

 
 



Förslag till revidering av samverkansavtal avseende gemensam IT-funktion 
 
§ 1 Parter 
Sotenäs. Munkedal och Lysekils kommuner. 
 
§ 2 Sammanhang 
Avtalet ingår som del i den samverkan som sker mellan Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner 
kallat SML-samverkan. Avtalet utgår ifrån den av respektive kommunstyrelse beslutade Samordning 
och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan. 
 
§ 3 Bakgrund 
Sotenäs. Munkedal och Lysekils kommuner har sedan 2014 samarbetat kring en gemensam IT-
funktion. Fram till 2019 skedde arbetet genom gemensam IT-nämnd med tillhörande 
förvaltningsorganisation och sedan 2019-01-01 i avtalssamverkan. 
 
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har fattat likalydande beslut att 
ingå i avtalssamverkan och att IT-verksamheten organiseras inom Lysekils kommuns 
förvaltningsorganisation. 
 
Då omvärldstrycket på kommunerna ökat med stora behov av kompetensförsörjning, innovation och 
effektivisering stärks också förväntningarna på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. 
Under 2022 genomfördes en genomlysning av IT-funktionen och med grund i de rekommendationer 
som då framkom har en revidering av detta avtal genomförts. 
 
Tidigare avtal gällande från 2019-01-01 upphör och ersätts med detta avtal från 2023-01-01. 
 
§ 4 Organisation 
Lysekils kommun är värdkommun för den gemensamma IT-funktionen. Funktionen utgörs av en IT-
avdelning och är en av flera avdelningar i Kommunstyrelseförvaltningen som har ansvar för 
kommunens samlade stödfunktioner. Avdelningen leds av IT-chef tillika avdelningschef och 
avdelningens medarbetare är anställda i värdkommunen.  
IT-chefen rapporterar till kommundirektören/förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen i 
värdkommunen. 
 
§ 5 Funktionens verksamhetsuppdrag 
Syftet med den gemensamma IT-funktionen är att leverera drift, support, förvaltning och 
vidareutveckling av IT-tjänster av god kvalitet som stödjer de ingående kommunernas strategier, 
planer och behov för produktion och leverans av medborgarnytta. Funktionen har en samordnande 
och proaktivt omvärldsbevakande roll och arbetet ska ske i samarbete och nära dialog med berörda 
verksamheter. Arbetet ska präglas av en helhetssyn kring införanden och leveranser (installation, 
utbildning och utveckling). 
 
 
Den gemensamma IT-funktionen ska för de samverkande kommunernas räkning utföra följande 
uppgifter: 

• Bidra med kompetens och lösningar i verksamhetsutveckling 
Innebär att utifrån verksamhetens behov medverka i utvecklingsarbete, utbildningsinsatser 
och stöd vid digitala införanden för att skapa kvalitet, förbättring och effektivisering. Arbetet 
ska bedrivas med fokus på leverans av effekt för slutanvändaren. 

 



• Ansvara för och utveckla samlad IT-infrastruktur 
Innebär att hantera molntjänster och hårdvara i form av digital utrustning samt genomföra 
underhåll och uppdateringar efter verksamhetens behov. Omfattar också samordning av inköp 
och upphandling inom området. 

• Ansvara för och utveckla systemförvaltning 
Innebär att stödja, underhålla och vidareutveckla mjukvara i form av gemensamma IT-system/ 
applikationer/ tjänster som kommunerna behöver i sin verksamhet. Innefattar löpande 
uppdateringar och verksamhetsanpassningar samt också implementering av nya system och 
tjänster.  

• Ansvara för support och användarstöd 
Innebär att ge medarbetare och chefer stöd i användning av system och IT-miljö. Omfattar 
också att medverka i utbildningsinsatser och kompetenshöjande åtgärder. 

• Bidra med kompetens i utveckling och förvaltning informationshantering 
Innebär att medverka i uppbyggnad och utveckling av kommunernas ledningssystem för 
informationssäkerhet (inkl personuppgiftshantering enligt GDPR) samt 
informationsförvaltning. 

 
 
§ 6  Styrning och samordning av verksamheten 
Övergripande styrning och samordning sker enligt separat skrivning antagen i respektive 
kommunfullmäktige samt styrgrupp och samverkansråd SML. 
 
 § 7  Kostnadsfördelning 
Nettokostnaden för IT-funktionens verksamhet fördelas mellan samverkanskommunerna enligt 
följande principer: 

1. Antal digitala verktyg per kommun 
Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna månadsvis för de digitala verktygen 

2. Kostnad för IT-chef och central infrastruktur 1/3 per kommun 
Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna med 1/12 av årskostnaden månadsvis. 

Slutlig årlig reglering av kommunbidrag från samverkande kommuner sker senast den 15 februari 
närmast efterföljande år. Slutlig reglering ska erläggas senaste 230 dagar från fakturans 
utställningsdag. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen enligt gällande räntelag  
 
Eventuella oförutsedda kostnader lyfts till styrgruppen SML efter beredning i SML-IT-
samverkansgrupp i dialog med ekonomichefer. 
 
§ 8 Insyn 
IT-funktionen ska redovisa kostnads- och verksamhetsutveckling i enlighet med värdkommunens 
modell för ledning och styrning.   
 
§ 9 Egendom 
Samtliga inventarier och egendom som ingått i det ursprungliga samverkansavtalet följer också med i 
detta avtal. 
 
§ 10 Arkiv och informationsägarskap 
Information som rör helheten kring samverkansområdet ägs och hanteras av värdkommunen. 
Respektive medlemskommun är ansvarig för arkivering av uppgifter i respektive verksamhets- och IT-
system 
 
§ 11 Försäkringar 
Värdkommunen tecknar försäkringar i erforderlig omfattning. 



 
§ 12 Giltighet 
Avtalet gäller till och med 2026-12-31. Därefter förlängs avtalet med fyra år i taget om det inte sägs 
upp. Eventuell uppsägning ska ske senast 12 månader innan gällande avtalsperiods utgång. Avtalet är 
giltigt först då samtliga fullmäktigeförsamlingar i samverkanskommunerna godkänt avtalet. 
 
§ 13 Avveckling 
I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas avvecklingskostnaderna med 1/3 vid det 
årsskifte som föregick avtalsperiodens utgång. Med avvecklingskostnader avses onyttiga kostnader 
inom följande områden som kan uppstå till följd av att den gemensamma verksamheten upphör: 

- Kostnad för icke avskriven del av investering 
- Kostnader som uppstår vid övertalighet  
- Kostnader för att avveckla avtal med tredje man 
- Härmed jämförliga kostnader 

 
§ 14 Omförhandling 
Om förutsättningarna för samverkan enligt detta avtal väsentligen förändras får avtalet 
omförhandlas. 
 
§ 15 Tvist 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras i samråd mellan 
respektive kommuns kommunstyrelse. I andra hand ska det avgöras av allmän domstol. 
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KS § 38 Dnr 2019/001554 

Avtal Folkets Hus (Kulturhuset Hav och Land) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att säga upp ramavtal jämte tilläggsavtal med 
Folkethusföreningen i Hunnebostrand till upphörande per den 31 december 2020. 
Kommunstyrelsen har därefter beslutat om förlängning av uppsägningstiden i omgångar eftersom 
kommunen och föreningen inte har kunnat nå någon ny överenskommelse som ersätter ramavtalets 
bärande principer och konstruktion.  
 
Den senaste förlängningen av uppsägningstiden skedde genom kommunstyrelsens beslut 2022-09-
14, KS § 127. Kommunstyrelsen beslutade då om en förlängning t o m den 31 december 2022 samt 
uppdrog till kommundirektören att reglera förhållandet mellan kommunen och föreningen enligt 
gällande avtal och regelverk.  
 
I dialog med utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har kommundirektören 
tagit fram ett nytt förslag till avtalskonstruktion som ersätter tidigare ramavtal med tilläggsavtal. 
Upplägget innebär ett separat lokalhyresavtal och en separat överenskommelse om villkorat 
verksamhetsbidrag. Föreslagen avtalstid för båda avtalen är innevarande mandatperiod, det vill säga 
fyra år. Föreningen har godkänt förslaget.  
 
Ansvaret för avtalsuppföljningen av lokalhyresavtalet ligger på samhällsbyggnadsförvaltningen och 
ansvaret för avtalsuppföljningen av överenskommelsen om villkorat verksamhetsbidrag ligger på 
utbildningsförvaltningen. Avtalsuppföljningen bör innefatta en översyn om framtida 
huvudmannaskap för kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomiska konsekvenser  
Överenskommelsen innebär att föreningen erhåller ett årligt villkorat verksamhetsbidrag om  
600 000 kr. Lokalhyresavtalet innebär att en årlig hyresintäkt till kommunen på 250 000 kr (totalyta 
1 032 kvm). 

Beslutsunderlag 

Förslag till Lokalhyresavtal med Folkethusföreningen Hav och Land  
Förslag till Överenskommelse med Folkethusföreningen Hav och Land. 
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2023-01-12 
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Forts. KS § 38 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att det ska framgå i 
beslutet att finansieringen sker ur finansförvaltningen. 
Jan-Olof Larsson (S), Mikael Andersson (DemR), Therese Mancini (S), Dan Frödén (DemR), 
Kerstin Nilsson (S), Helene Stranne (M) och Torbjörn Johansson (SD) yrkar bifall till Mikael 
Sternemars (L) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till Lokalhyresavtal och Överenskommelse med 
Folkethusföreningen Hav och Land daterade 2022-12-28 där överenskommelsen innebär att 
föreningen erhåller ett årligt villkorat verksamhetsbidrag om 600 000 kr. Lokalhyresavtalet innebär 
att en årlig hyresintäkt till kommunen på 250 000 kr. 
 
Medel finns inom finansförvaltningen, vilka omfördelas till Utbildningsnämnden med 600 tkr, 
ramhöjande för verksamhetsbidrag. Till kommunstyrelsen omfördelas från finansverksamheten 188 
tkr, ramhöjande för hyrestäckning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till Utbildningsnämnden att göra en översyn om framtida 
huvudmannaskap för kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand från och med 2027. 
 
 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 

 2023-01-12 KA 2019/001554 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Anna Liedholm 

anna.liedholm@sotenas.se 

Kommundirektör 

 

Avtal Folkets Hus (Kulturhuset Hav och Land) - Parkvägen, 

Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att säga upp ramavtal jämte tilläggsavtal med 

Folkethusföreningen i Hunnebostrand till upphörande per den 31 december 2020. 

Kommunstyrelsen har därefter beslutat om förlängning av uppsägningstiden i omgångar 

eftersom kommunen och föreningen inte har kunnat nå någon ny överenskommelse som 

ersätter ramavtalets bärande principer och konstruktion.  

  

Den senaste förlängningen av uppsägningstiden skedde genom kommunstyrelsens beslut 

2022-09-14, KS § 127. Kommunstyrelsen beslutade då om en förlängning t o m den 31 

december 2022 samt uppdrog till kommundirektören att reglera förhållandet mellan 

kommunen och föreningen enligt gällande avtal och regelverk.  

 

I dialog med utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

undertecknad tagit fram ett nytt förslag till avtalskonstruktion som ersätter tidigare 

ramavtal med tilläggsavtal. Upplägget innebär ett separat lokalhyresavtal och en separat 

överenskommelse om villkorat verksamhetsbidrag. Föreslagen avtalstid för båda avtalen är 

innevarande mandatperiod, d v s fyra år. Föreningen har godkänt förslaget. 

 

Ansvaret för avtalsuppföljningen av lokalhyresavtalet ligger på samhällsbyggnads-

förvaltningen och ansvaret för avtalsuppföljningen av överenskommelsen om villkorat 

verksamhetsbidrag ligger på utbildningsförvaltningen. Avtalsuppföljningen bör innefatta 

en översyn om framtida huvudmannaskap för kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand.      

 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomiska konsekvenser  

Överenskommelsen innebär att föreningen erhåller ett årligt villkorat verksamhetsbidrag 

om 600.000 kr.  

 

Lokalhyresavtalet innebär att en årlig hyresintäkt till kommunen på 250.000 kr (totalyta 

1 032 kvm).  
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna bilagda förslag till Lokalhyresavtal och 

Överenskommelse med Folkethusföreningen Hav och Land. 

 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till utbildningsnämnden att göra en översyn om 

framtida huvudmannaskap för kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand från och med 

2027.    

Beslutsunderlag 

Förslag till Lokalhyresavtal med Folkethusföreningen Hav och Land 

 

Förslag till Överenskommelse med Folkethusföreningen Hav och Land.  

Beslutet skickas till 

Folkethusföreningen Hav och Land 

Utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

  

Anna Liedholm  

Kommundirektör  
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Reglemente för Krisledningsnämnden  
Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnden i kommunallagen, lagen om 
extraordinära händelser eller annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.  
 
Krisledningsnämndens verksamhetsområde  

§ 1  
Krisledningsnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  
 
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 och som kräver skyndsamma insatser av kommunen. 
 
Krisledningsnämndens ikraftträdande 
§ 2 
Krisledningsnämnden träder i funktion när ordföranden eller, om denne har förhinder 
förste eller andre vice ordföranden, bedömer att det inträffat en extraordinär händelse 
som medför att nämnden ska träda i funktion. Detta innebär att ett formellt beslut om att 
lagen om extraordinära händelser ska tillämpas.   
 
Befogenheter 
§ 3 
Vid en extraordinär händelse får nämnden fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden för övriga nämnder och de styrelser i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.  
 
Krisledningsnämnden delegerar till kommunchefen att revidera ”Ledningsplan vid 
extraordinär händelse”. Planen ska revideras i början av varje ny mandatperiod  
 
Samråd 
§ 4 
Innan krisledningsnämnden beslutar att överta hela eller delar av annan nämnds 
verksamhetsområde ska krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd om det finns 
möjlighet och tiden så medger.  
 
När krisledningsnämnden fattat beslut om att överta verksamhet ska berörd nämnd 
skyndsamt underrättas om detta.  
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Brådskande beslut  
§ 5 
Ordföranden, eller i dennes frånvaro förste eller andre vice ordföranden, får fatta beslut 
å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Ett sådant beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.  
 
 
Rätt att bistå andra  
§ 6 
Nämnden får på begäran besluta att bistå andra kommuner och landsting som drabbats 
av en extraordinär händelse.  
 
Nämnden får under den extraordinära händelsen lämna begränsat ekonomiskt stöd till 
enskild som drabbats av händelsen.  
 
Återgång till normal verksamhet 
§ 7 
Så snart omständigheterna medger det ska krisledningsnämnden besluta att de frågor 
som nämnden övertagit beslutanderätten i återlämnas till respektive nämnd.  
 
Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens ansvar i en extraordinär 
händelse ska upphöra.   
 
Nämndens övriga uppgifter 
§ 8 
Nämnden ansvarar för arkivvården inom sitt verksamhetsområde.  
 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Nämnden är personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som 
är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens  
registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  
Nämnden har samma dataskyddsombud som Kommunstyrelsen. 
 
Nämnden har ansvar för information och kommunikation inom sitt ansvarsområde. 
Informationen ska ske i enlighet med kommunens övergripande riktlinjer för 
information och kommunikation.  
 
Nämnden är ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område, inklusive de IT-system 
som finns till stöd för verksamheten.  
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden 
inom sitt verksamhetsområde.  
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Ansvar och rapporteringsskyldighet  

§ 9 
Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
verksamhetsramar och den ledningsplan som kommunfullmäktige antagit, de 
föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.  
 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige vid närmast följande 
sammanträde. Då ska även en ekonomisk redovisning lämnas.  
 
 
Krisledningsnämndens arbetsformer  
Sammansättning  

§ 10 
Krisledningsnämnden består av Kommunstyrelsens arbetsutskotts 5 ledamöter och 3 
ersättare.  
 
Nämnden är förstärkt med följande ersättare;  
 
Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden  
- Ordförande, 1:e vice Ordförande, 2:e vice Ordförande  
 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän  
- Ordförande  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott och Sotenäsbostäder AB  
- Ordförande, vice Ordförande  
 
Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och 
med årsskiftet efter att nästa val förrättats.  
 
Ordförande och vice ordförande väljs för samma period.  
 
 
Tidpunkt för sammanträdena  

§ 11 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden bestämmer.   
 
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det.  
 
 
Kallelse  

§ 12 

ANNHOG001
Markering
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och att den tillställs 
varje ledamot och ersättare på ett för situationen lämpligt sätt.  
 
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Om situationen tillåter bör kallelsen åtföljas av föredragningslista. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen.  
 
När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om 
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
 
 

Inkallande av ersättare 

§ 13 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
ska själv ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas.  
 
 
Ersättarnas tjänstgöring  

§ 14 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan 
byte sker.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas bör en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen.  
 
 

Yttranderätt  

§ 15 
En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att 
delta i överläggningarna men inte i besluten.  
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Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
 
 
Yrkande 

§ 16 
För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in 
skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt.  
 
Växeltjänstgöring – jäv 

§ 17 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.  
 
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna.  
 
Även om mötet är öppet ska ledamot eller ersättare lämna rummet vid jävssituation 
samt anmäla detta till ordföranden.  
 
 
Beslutsförhet 

§ 18 
Nämnden får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande.  
 
 
Justering av protokoll  

§ 19 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot, företrädesvis ur 
minoritetsgrupperingen.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan 
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  
 
 
Reservation  

§ 20 
En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet 
avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten göra det skriftligt. 
Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som fastställts för 
justering av protokollet.  
 
 
 



 
 

 Reglemente Krisledningsnämnden | Kommunfullmäktige 2020-04-29 § 50 | Dnr KA 2020/28| Sid 6/6 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

 

Ordföranden  

§ 21 
Det åligger nämndens ordförande att  
 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling samt ta 
initiativ i dessa frågor 

- främja samverkan med övriga nämnder 
 
 
Förste vice ordförande  
§ 22 
Förste vice ordföranden företräder majoritetsgruppen.       
 
Andre vice ordförande 
§ 23 
Andre vice ordföranden företräder minoritetsgruppen.   
 
Presidiet 
§ 24 
Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden utgör nämndens 
presidium.  
 
Ersättare för ordföranden  

§ 25 
Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den till åldern äldste ledamoten 
mötet för att välja tillfällig ordförande för mötet.   
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-
draget för en längre tid tillämpas reglerna i reglementet för arvoden och ersättningar för 
förtroendevalda.   
 
Delgivning  

§ 26 
Delgivning till nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande, 
kommunchefen eller sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.  
 
Undertecknande av handlingar  

§ 27 
Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden, eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.  
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.  



  Göteborg den 9 januari 2023 
 

 
 
Bohuskustens vattenvårdsförbund         Tel: 031-335 50 00 
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund        Fax: 031-335 51 17 
Box 5073            www.bvvf.se 
S-402 22 GÖTEBORG           info@bvvf.se 

 

 

 

 

Till  
Medlemskommunerna inom Bohuskustens vattenvårdsförbund 

 
 
Nomineringsanmodan 
 
Medlemskommunerna i Bohuskustens vattenvårdsförbund anmodas att inkomma med 
nomineringar till de val av ledamöter och ersättare i styrelsen som ska göras på årsmötet  
den 19 april 2023. 
 
Vid årsmötet 2018 beslutades att styrelserepresentation från kommunerna ska vara 6 ordinarie 
och 6 ersättare, samt att kommunerna representation sker genom kluster. Inom varje kluster 
utses en ordinarie ledamot och en ersättare.  
 
Kommunerna indelas och representeras i kluster enligt följande: 
- 1 ledamot + 1 ersättare från klustret Strömstad-Tanum  
- 1 ledamot + 1 ersättare från klustret Sotenäs-Munkedal-Lysekil-Uddevalla  
- 1 ledamot + 1 ersättare från klustret Orust-Tjörn-Stenungssund  
- 1 ledamot + 1 ersättare från klustret Kungälv-Öckerö  
- 2 ledamöter + 2 ersättare från Göteborg  
 
Valberedningen uppmanar mot bakgrund av detta medlemskommunerna att nominera 
ledamöter och ersättare klustervis.  
 
Revisorer 
Årsmötet ska också välja revisorer, en ordinarie och en ersättare. Valberedningen uppmanar 
medlemskommunerna att nominera till dessa uppdrag. 
 
Nomineringarna ska sändas till info@bvvf.se och vara valberedningen tillhanda senast  
den 6 mars 2023. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anna-Lena Heydar 
Sammankallande i Valberedningen 

mailto:info@bvvf.se


 

 

 

 

Motion angående utsiktsplats vid Smögenbron 

 

I anslutning till att Smögenbron nu renoveras, kommer suicidskydd att monteras,  vilket 
är en bra åtgärd.  Samtidigt påverkar ett 3 meter högt nätstängsel den mesta utsikten 
från både bron och från fastlandssidan. På västra sidan av brofästet på fastlandssidan 
finns en parkering där man enkelt kan stanna och njuta av utsikten åt väster. På andra 
sidan, den östra finns inte samma möjligheter att studera utsikten mot tex Hållö. Det är 
både hög och djup terräng i området och är inte tillrådligt för allmänheten att vistas i. 

En av kommunens finaste utsiktsplatser måste tas tillvara både för oss själva och våra 
gästers glädje. 

Miljöpartiet yrkar på att utreda möjligheten att bygga en utsiktsplats byggs vid brofästet i 
nivå med vägen på östra sidan. Kommunen bör i samråd med Trafikverket kunna hitta en 
lämplig lösning. 

20230123 

Yngve Johansson 

 



 

 
 
 
Motion om ny vision för Sotenäs kommun 
 
 
Miljöpartiet de gröna lämnade 2019 in en motion om att bilda en parlamentarisk grupp 
med uppgift att ta fram en ny vision. Motionen besvaras med att en ny vision ska arbetas 
fram i samband med framtagandet av den nya översiktsplanen. 
 
 
Det visade sig senare att den styrande alliansen på, egen hand hade tagit fram ett 
förslag på ny vision. Därefter bjöds representanter in från de övriga partierna, för inspel 
till den redan framtagna visionen.  
Efter ett remissförfarande, där inte en bokstav ändrades från det ursprungliga förslaget, 
antogs den nya visionen av ett oenigt kommunfullmäktige 
 
 
En vision ska ha en bred förankring för att hålla över tid med olika politiska styren, Nu har 
Sotenäs kommun fått ett nytt styre som inte har varit delaktiga i visionsarbetet.  
 
 
Jag yrkar på att det tillsätts en parlamentarisk grupp som får till uppgift att ta fram en ny 
vision för Sotenäs kommun 
 

2023-01-23 

Miljöpartiet de gröna  

Yngve Johansson  



Motion kommunal farmaceut 
 

 

 
Motion om kommunal Farmaceut! 
Felaktig läkemedelsbehandling är en av de vanligaste patientsäkerhetsriskerna 
i den kommunala vården. 
Västra Götalandsregionen är ansvarig för förskrivningen av läkemedel till 
brukarna i Regionen, oavsett om de bor i egna hem eller på särskilda boende. 
Däremot så är det kommunen som är huvudman för de som vårdas på våra 
äldreboenden, serviceboenden eller i hemmamiljö.    
Förskrivningen av läkemedel till äldre är i allmänhet hög och synnerligen hög i 
vår kommun, även om en liten minskning kan skönjas de senaste åren. 
Den stora förskrivningen av läkemedel gör att många omsorgstagare har 10-15 
olika mediciner dagligen. Effekterna och biverkningarna av alla dessa 
läkemedel kan bidra till en försämrad fysisk och psykisk hälsa hos den enskilde. 
Ett vanligt exempel är blodtrycksmedicin. Äldre har ofta flera olika 
blodtryckssänkande mediciner, där det kan finnas skäl att fundera kring om 
nyttan fortfarande övervinner risken och biverkningen. Äldre kan få problem 
med blodtrycksfall, yrsel och ibland svimma. När den äldre går upp på natten för 
att kissa, får blodtrycksfall och bryter höften/ lårbenet. Det kan i sin tur medföra 
komplikationer med sjukhusvård, operation, rehab, risk för infektioner och 
blodproppar.  
I syfte att minska förskrivningen av läkemedel för omsorgstagare i Sotenäs 
kommun så föreslår vi att Sotenäs kommun gör en utredning, om att anställa en 
farmaceut, anställd inom omsorgsförvaltningens område. 

Sotenäs 2023-01-24 
Mikael Sternemar (L) 
Michael Sandberg (L) 
Martin Eklund (L) 







Från: Susanne Bergholtz
Till: Anna-Lena Höglund
Ärende: Vice Överförmyndare
Datum: den 9 januari 2023 14:34:04

Hej!
God fortsättning på det nya året. Jag vill med detta mail meddela att jag önskar att bli
entledigad från uppdraget som Vice Överförmyndare i Sotenäs Kommun.
Vänliga hälsningar
Susanne Bergholtz

Skickat från Outlook för iOS

mailto:Susanne.Bergholtz@sotenas.se
mailto:Anna-Lena.Hoglund@sotenas.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=05%7C01%7CAnna-Lena.Hoglund%40sotenas.se%7C93840305fd104e52580a08daf2462b72%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C638088680439272622%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XJn2d3JTGpscXDpsSDNeCCsmpkKTeiJ06aJteXvFEt8%3D&reserved=0




 

 

Interpellation till omsorgsnämndens ordförande om sommarbemanning 
 
Varje år ställs omsorgen i Sotenäs inför problemet att lösa bemanningen 
under semesterperioden. 2022 gjorde omsorgsnämnden ett minusresultat 
på 7,6 miljoner. Bland annat på grund av kostnader för att lösa 
personalbehovet på sommaren för hemtjänst och boende. 
 
Anställda får arbeta dubbla pass och vissa får skjuta på semestern. 
Sjukskrivningar ökar och kostnader för vikarier ökar. Det kan inte vara en 
överraskning att detta inträffar år efter år. 
 
Vilka åtgärder görs för att undvika samma situation 2023? 
Hur finansieras dessa åtgärder i budgeten? 
 

2023-01-23 

Miljöpartiet de gröna  

Yngve Johansson  



Fullmäktiges ärendekalendarium 2023   2022-12-14 

KL 5 kap; Fullmäktiges uppgifter   

1 §   Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller regionen, främst  
   1. mål och riktlinjer för verksamheten,  
   2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,  
   3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,  
   4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,  
   5. val av revisorer,  
   6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,  
   7. årsredovisning och ansvarsfrihet,  
   8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och  
   9. extra val till fullmäktige.  
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.  

Ex på övriga ärenden; 
• Reglementen och policys 
• Taxor 
• Detaljplaner, exploateringsavtal, Översiktsplan 
• Borgensåtagande 
• Ägarstyrning ex ägardirektiv och bolagsordning, ombudsinstruktion  
• Motioner och medborgarförslag 
• Övriga ärenden av principiell beskaffenhet eller andra av större vikt  

 
Planerade ärenden till KF från: 
Kommunstyrelsen VA-plan, 2023 
Omsorgsnämnden  
Utbildningsnämnden  
 

Ombyggnad/tillbyggnad Sotenässkolan, Åsenskolan och 
Kungshamns skola 
Utredning förskolans framtida organisation (motion) 

Byggnadsnämnden via KS 
 

Kulturmiljöunderlag 
Kleven 2:16 mfl , 2023 
Långevik 1:12 mfl, 2023 

Miljönämnden   
RAMBO AB Taxor  
Sotenäs Rehabcenter AB, 
Tumlaren 

 

Sotenäsbostäder AB  
Sotenäs Vatten AB 
 

Brukningsavgift, hanteras av SVAB 5 oktober 2023 
Anläggningsavgift, hanteras av SVAB 5 oktober 2023 
Investeringar av  strategisk betydelse, hanteras av SVAB 5 oktober 
2023 
Ev taxeföreskrifter, hanteras av SVAB 5 oktober 2023 
God ekonomisk hushållning hanteras av SVAB 30 november 2023 
 

 



13 dec;  
Investeringar per 
projekt 
Taxor 
 

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Januari 

Februari 

Mars 

Maj 

April 

Juni Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

14 juni: Mål- och resursplan 2025–
2026 budget 2024, budgetramar för 
nämnder, flerårsplan, 
investeringsbudget och kortsiktiga 
finansiella mål samt skattesats. 
Delårsbokslut april 

8 november; 
Planeringsförut-
sättningar för arbete 
med budget 2025. 
Delårsrapport per aug, 
Revisionens rapport  
Taxor  
 
 
 

26 april;  
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Ansvarsprövning 
Ombudsinstruktion 27 sept; Bolags-

information 
 

22 mars; 
Bolagsinformation 

1 februari;  
Aktuell information 

25 januari; Utbildning 

8 februari; Utbildning 
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Domstolsverket 

 

 

17 januari 2023 

 

Information om nämndemannaval 2023 

Under året ska nämndemän väljas för mandatperioden 2024–2027. 

Ni som arbetar med nominering och val av nämndemän har en 

nyckelroll för att säkerställa allmänhetens förtroende för 

domstolarna. 

Domstolsverket har i uppdrag av regeringen att genomföra 

kommunikationsinsatser riktade till nominerande och väljande organ och till 

presumtiva nämndemän bland allmänheten inför nämndemannaval 2023.  

Allsidig sammansättning 

Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en 

allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och 

yrke. Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att nämndemannakåren 

speglar befolkningen. Eftersom uppdraget som nämndeman är opolitiskt är 

det också viktigt att personer utan partipolitisk koppling ges faktisk 

möjlighet att bli nämndeman. Det är betydelsefullt för att säkerställa 

allmänhetens förtroende för domstolarna. 

Användbar information på 

domstol.se/nämndeman 

På domstol.se/nämndeman finns information 

om vad uppdraget som nämndeman innebär. 

Det finns en särskild del för er som nominerar 

och väljer nämndemän. Det finns också en del 

som riktar sig till den som är intresserad av att 

bli nämndeman, som ni kan hänvisa till. 

Viktiga perioder 2023 

Inför förra nämndemannavalet uppmanade Domstolsverket de aktörer som 

är med i processen med nämndemannaval (det vill säga domstolar samt 

nominerande och väljande organ) att samordna sig tidsmässigt.  

I utvärdering visade det sig fungera väl och var uppskattat av 

domstolarna. Därför ombeds aktörerna samordna sig tidsmässigt igen. 

 

Scanna QR-koden med din 

mobil så kommer du till 

domstol.se/nämndeman. 

Fortsättning på nästa sida. 



  2(2) 

  

Februari: Domstolar anmäler till kommun och region hur många 

nämndemän som behövs. 

Mars-juni: Partier nominerar. Domstolsverket genomför en 

informationskampanj till allmänheten. 

Augusti-september: Kommuner och regioner väljer. 

Oktober-december: Kontroll och utbildning på domstol. 

Denna tidsmässiga samordning ökar förutsättningarna för att domstolarna 

får sina nämndemän i tid så att de hinner kontrollera och utbilda dem.  

Dessutom finns det ett värde i att partierna nominerar samtidigt som 

Domstolsverkets informationskampanj genomförs.   

Läs mer på domstol.se/nämndeman, på sidan För dig som nominerar och 

väljer. 
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