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Plats och tid

Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn onsdagen den 1 februari 2017 kl. 08.30-17.05
Mötet ajourneras kl 12.00-13.00, och 15.25-15.30

Beslutande

Mats Abrahamsson (M), ordförande
Peter Hemlin (M)
Ronald Hagbert (M) §§ 1-11
Daniel Nordström (M) §§ 12-25
Kajsa Åkesson (M) §§ 26-43
Nils Olof Bengtson (M)
Roland Mattsson (M) §§ 1-11, 19-43
Håkan Hansson (L) §§ 12-18, 36
Mikael Sternemar (L) 1-28, 30-35, 37-43
Torbjörn Ericson (L) § 31
Olof Börjesson (C)
Ola Strand (KD) 1-31
Stig-Arne Helmersson (C) 32-43

Britt Wall (S)
Lars-Erik Knutsson (S)
Birgitta Albertsson (S)
Bengt Sörensson (S)
Ewa Ryberg (V)

Närvarande
ersättare

Daniel Nordström (M) §§ 1-11
Kajsa Åkesson (M) §§ 18-25
Håkan Hansson (L) §§ 1-11, 19-43
Stig-Arne Helmersson (C) §§ 1-31
Torbjörn Ericson (L) § 1-17

Annica Erlandsson (S) §§ 19-43
Gerardo Alas (S)
Tina Ehn (MP) §§ 1-17

Britt-Marie Knutsson, MAS § 2
Bertil Andersson, controller § 3
Lars Bennersten, förvaltningschef § 4-5,39
Stefan Mellgren, mät och kartingenj. § 8
Erika Hassellöv, personalchef §§ 9-10,30-34
Jenny Borg, kommunikatör §§ 11-13
Bo Hallgren, utredare § 14-18
Jörgen Wollbratt, driftchef § 19

Harald Olofsson, MEX.ing §§ 23, 38
Petra Olsson, integrationssamordn § 24
Jörgen Karlsson, ekonomichef § 25-27
Peter Bergman, räddningschef § 35
Torbjörn Ericson, alkoholhandläggare § 36
Amanda Jansson, planhandläggare § 37
Maria Vikingsson, kommunchef
Anna-Lena Höglund, sekreterare

Övriga deltagare

Justerare

Birgitta Albertsson (S)

Justering

Protokollet justeras 2 februari 13.00 på kommunkansliet.

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Mats Abrahamsson
Justerare

Birgitta Albertsson
Anslagsbevis

Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2017-02-02 – 2017-02-24.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Ann-Marie Hermansson
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KS § 1

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen godkänns med följande tillägg;
Information om överklagande av strandskydd
Information om Askums Fiber
Fyllnadsval av borgerlig vigselförrättare och registreringsförrättare
Bättre genomfart vid Örn, väg 873

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 3(71)
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KS § 2

KA 2016/1221

Avtal som reglerar ansvaret för hälso- och sjukvård mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
Sammanfattning

Sedan regionbildningen 1999 har avtal funnits som reglerar ansvarsfördelningen mellan
regionen och kommunerna som sjukvårdshuvudmän enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
Det nya avtalsförslaget omfattar tiden 2017-04-01 – 2020-12-31 och innehåller också ett
underavtal kring personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk. Förslagen har
genomgått synpunktsrunda till alla kommuner i Västra Götaland och förvaltningar inom
Västragötalandsregionen och justerats utifrån inkomna synpunkter. Omsorgsförvaltningen
har varit delaktig i processen kring avtalet och lämnat synpunkter.
Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-01-02
Tjänsteutlåtande Fyrbodal
Avtalsförslag 2017-2020
Omsorgsnämndens protokoll 2017-01-16 § 1
Yrkande

Peter Hemlin (M) och Britt Wall (S) föreslår att kommunstyrelsen;
1. Ställer sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, avtal som reglerar
hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland,
med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande Hälsooch sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före
avtalet löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp
avtalet förlängs det med två år i taget.
2. Ställer sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31
december och som ersätter nuvarande överenskommelse, som därmed upphör att gälla from den 1
april 2017.
3. Ställer sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om läkarinsatser inom
kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet som är
huvudavtal.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Peter Hemlins (M) med fleras förslag och finner att
kommunstyrelsen antar detta.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KS § 2
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland, avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och
som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017.
Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part
skriftligen säger upp avtalet förlängs det med två år i taget.
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer
med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 2017
till den 31 december och som ersätter nuvarande överenskommelse, som därmed upphör att gälla from
den 1 april 2017.
Kommunfullmäktige beslutar ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal
om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och
sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 3

KA 2017/35

Ändringar i högkostnadsskyddet för avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen
Sammanfattning

I socialtjänstlagen finns en bestämmelse, 8 kap. 5§, om ett högkostnadsskydd, (maxtaxa), för
hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Alla avgifter räknas ihop och det
sammanlagda beloppet jämförs med högkostnadsskyddet. Om detta belopp är högre än
högkostnadsskyddet är kommunen skyldig att jämka summan ner till nivån för högkostnadsskyddet
eller avgiftsutrymmet. Högkostnadsskyddet utgår ifrån prisbasbeloppet och justeras vanligen en
gång per år, i takt med att prisbasbeloppet ändras.
I meddelandeblad nr 5/2016 april 2016 från Socialstyrelsen ges kommunerna möjlighet att ändra
högkostnadsskyddet från och med 1 juli 2016. Socialstyrelsen utgår från proposition 2015/16:1
budgetpropositionen för 2016 och utgiftsområde 25. Ändringen i socialtjänstlagen blir, den
enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med vårdavgifter för viss
långvård, ska ändras från högst en tolftedel av 0.48 % av prisbasbeloppet till högst en tolftedel av
0,5392 % av prisbasbeloppet.
Samtidigt som detta sker minskar staten sina anslag till kommunerna i systemet för
kommunalekonomisk utjämning med en summa som beräknas motsvara de ökande intäkterna.
Nuvarande lagstiftning innebär att det är fritt för kommunerna att ta ut en avgift som är maximerad
till 1772 kr per månad, enligt 2016 års prisbasbelopp. Den nya lagen innebär att det är fritt för
kommunerna att ta ut alternativt avstå från en högre avgift upp till 1991 kr per månad.
Sotenäs kommun tillämpar i dagsläget en max avgift, 1772 kr per månad, denna avgift tillämpas för
hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.
Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård får från och med 1 januari 2017 uppgå till högst en tolftedel av 0.5392 gånger
prisbasbeloppet. Detta motsvarar 2013 kr i per månad för år 2017.
Beslutsunderlag

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2016-05-16
Omsorgsnämndens protokoll 2016-06-09 § 40
Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag och som tilläggsförslag att beslutet
införs från 1 mars 2017.
Nils Olof Bengtson (M) föreslår att det ska tydliggöras att det är avgiftsmodellen som
kommunstyrelsen tar ställning till.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) och Nils Olof Bengtsons (M) förslag och
finner att kommunstyrelsen antar dessa.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KS § 3

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta avgiftsmodellen och införa den från 1 mars 2017.
Kommunfullmäktige beslutar att höja högkostnadsskyddet i enligt socialstyrelsens rekommendation
och i enlighet med den lagändring som genomförts i socialtjänstlagen, 8 kap § 5.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 4

KA 2016/1194

Förlängning av samverkansavtal ungdomsmottagning mellan Sotenäs
kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden för 2017
Sammanfattning

Sotenäs kommun har ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionen, Norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden gällande ungdomsmottagningsverksamhet. Ett nytt inriktningsdokument håller
på att arbetas fram avseende ungdomsmottagningar. I avvaktan på detta förslås Sotenäs kommun att
förlänga nuvarande samverkansavtal under 2017. Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden har för sin
del fattat beslut om att förlänga nu gällande avtal även för 2017.
Beskrivning av ärendet

Ungdomsmottagning är en lågtröskelverksamhet för ungdomar 13-24 år. Det är en basverksamhet
som ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och till kommunens hälsofrämjande
och förebyggande arbete. Kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar genom
ungdomsmottagningen kring den gemensamma målgruppen ungdomar. Ungdomsmottagningen ska
utgå från lokala förutsättningar och ungdomars behov.
Sotenäs kommun delfinansierar verksamheten och bidrar i dagsläget med 135 000 kr per år.
Kostnaden fördelas lika mellan utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen/IFO och ryms inom
befintlig ram.
Ett nytt inriktningsdokument för hela regionen håller på att arbetas fram för ungdomsmottagningar
och i avvaktan på detta har norra hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om att för sin del
förlänga gällande avtal att gälla även för 2017.
Beslutsunderlag

Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2016-12-19
Samverkansavtal ungdomsmottagningsverksamhet
Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2016-11-23 § 154
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-18 § 3
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga nuvarande samverkansavtal för ungdomsmottagningsverksamhet att gälla för 2017.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KS § 4

Skickas till

Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Folkhälsostrateg

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 5

KA 2013/189

Revidering av drogpolitiskt handlingsprogram
Sammanfattning

Utbildningsnämndens arbetsutskott efterfrågade 2016-11-11 beslut gällande revidering av
drogpolitiskt handlingsprogram. Någon revidering är inte genomförd. De drogförebyggande
frågorna finns idag upptagna som ett prioriterat arbetsområde i Strategisk plan för folkhälsoarbetet
och som mål i utbildningsnämnden. Nämnderna har efter beslut i kommunstyrelsen 2016-05-18
också fått uppdrag att ta fram två egna mål för folkhälsoarbetet. En separat handlingsplan för det
drogförebyggande arbetet anses därmed inte vara nödvändig.
Bakgrund

Ett drogpolitiskt handlingsprogram fastställdes att gälla för perioden 2005-2009. Frågan om
eventuell revidering väcktes i utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-02-05. Beslut om revidering
fattades i kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-20 med uppdrag till kommunchefen om att
genomföra en revidering. Någon revidering är inte genomförd.
De drogförebyggande frågorna finns sedan flera år tillbaka upptagna som ett prioriterat
arbetsområde i ett flertal dokument bl a i Strategisk plan för folkhälsoarbetet och som mål i
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-11-18
Strategisk plan för folkhälsoarbetet
Folkhälsopolitisk policy
Utbildningsnämndens verksamhetsmål 2016-2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 217
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Drogpolitiskt handlingsprogram 2005-2009.
Kommunstyrelsen beslutar att mål och insatser för det drogförebyggande arbete inarbetas i
Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete och i övriga styrdokument.

Skickas till

Folkhälsostrateg
Utbildningsnämnden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 6

KA 2015/709

Motion om Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sotenäs kommun
Sammanfattning

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion att kommunens Allmänna lokala ordningsföreskrifter
ska ses över och aktualiseras.
De nu gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter är reviderade av kommunfullmäktige 200806-26 och är tillkännagivna av Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 15 augusti 2008.
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap.
ordningslagen (1993:1617). Lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur
den allmänna ordningen i en kommun skall upprätthållas.
Beskrivning av ärendet

Kansliavdelningen har tagit fram ett förslag till revidering utifrån Svenska kommunförbundets
Cirkulär 1995:41.
Redigering har gjorts av nu gällande föreskrifter med hänvisning till Språklagen (2009:600)
Språkanvändningen i offentlig verksamhet, 11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat,
enkelt och begripligt, ord som är svåra att förstå har bytts ut i förslaget.
Revidering är också gjord utifrån aktuell samhällsbild, problematik och behov samt bilagda kartor
är uppdaterade. Förslaget är framtaget i samarbete med räddningstjänsten.
Beslutsunderlag

Motion Översyn av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Allmänna lokala ordningsföreskrifter 2008
Förslag Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Remissvar Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Remissvar Tekniska utskottet
Remissvar Arbetsgruppen "säker och trygg"
Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-11-23
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 218
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) och Ronald Hagbert (M) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att
kommunstyrelsens antar detta.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KSAU § 6

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 7

KA 2016/787

Motion om bättre tillfartsväg till Sotenäs
Sammanfattning

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur frågan
om bättre tillfartsvägar i Sotenäs ska ges en mycket högre prioritet.
Motionären avser avsnittet från E6 vid Gläborg, väg 162 till Hallinden, vidare väg 171 Hunnebo
Stycke (rondell) och därefter väg 174 till Kungshamn/Smögen. Motionären menar att man under
många år har framfört klagomål mot denna väg från företagare och arbetspendlare att vägen är smal,
krokig och allmänt trafikfarlig.
Frågeställningar som bör utredas är bland annat: Bör en särskild arbetsgrupp eller
fullmäktigeberedning hantera frågan? Kan näringslivet engageras? Kan kommunalförbundet
Fyrbodal utnyttjas bättre?
Redovisning av hur kommunen idag arbetar med infrastrukturfrågor

Sotenäs kommun ingår tillsammans med 14 kommuner i Kommunalförbundet Fyrbodal.
Kommunernas uppdrag till Kommunalförbundet är att arbeta för en sammanhållen, enkel och mer
rationell hantering av de mellankommunala frågorna. En av uppgifterna för Fyrbodals
kommunalförbund är att gemensamt svara för regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete, där
infrastrukturen är viktig del och där utbyggnad av vägar ingår.
Fyrbodal menar att investeringar i infrastruktur i Västsverige och Fyrbodal är lönsamma för hela
landet vilket är fokus för kommunalförbundet. Att företagen kan tillgodose sina behov av
godsflöden och säkerställa tillgången på kompetens arbetskraft förutsätter en funktionell
infrastruktur. Fyrbodal vill satsa på infrastrukturen och binda samman olika regioner för att på det
mest effektiva sättet skapa god sysselsättning och tillväxt i Sverige.
I Fyrbodals Direktion ingår kommunalråden från medlemskommunerna och oppositionsråden som
ersättare.
Fyrbodals prioriteringsordning för vägobjekt

Fyrbodals kommunalförbunds Direktion har fastställt en prioriteringsordning för prioriterade
vägobjekt. Listan togs fram i samband med revideringen av regional infrastrukturplan 2010-2021
och fastställdes 2009. Fyrbodal har beslutat att lyfta fram och stödja de beslutade objekten i denna
ordning. Vissa åtgärder är genomförda för prio 1-4. Näst i tur är prio 5 som gäller väg 162/171/174
Gläborg-Kungshamn.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KS § 7
Näringslivsråd och Samhällsbyggnadsförvaltning

Näringslivsrådet, som består av näringsidkare i Sotenäs kommun, tar också upp infrastrukturfrågor.
Dessa frågor kanaliseras via näringslivsutvecklaren vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen till
trafikplaneraren som ska ingå i Kommunalförbundet Fyrbodals beredningsgrupp för infrastruktur.
Beredningen för hållbar utveckling (BHU)

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är ett politiskt samverkansorgan för Västra
Götalandsregionen och länets kommuner i frågor kring hållbar utveckling. I BHU finns 19
ledamöter från Västra Götalandsregionen och 14 representanter från kommunerna där norra
Bohuslän representeras av Tanums kommunalråd.
BHU är ett organ för informell samverkan. Det betyder att dess arbetsformer inte regleras i
kommunallagen och att beredningen inte har någon självständig beslutanderätt utan dess uppgift är
att diskutera frågor där det finns gemensamma beröringspunkter och där det är klokt att region och
kommuner samråder. Dessa samrådsdiskussioner utgör sen underlag för Regionstyrelsens beslut i
vissa strategiska frågor med betydelse för en hållbar utveckling i tex infrastruktur- och
kollektivtrafikfrågor.
Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2016-10-27
Prioritering av vägar till regional plan 2010-2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 220
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda hur frågan om bättre tillfartsvägar i
Sotenäs ska ges en mycket högre prioritet. Frågeställningar som bör utredas är bland annat, bör en
särskild arbetsgrupp eller fullmäktigeberedning hantera frågan, kan näringslivet engageras, kan
kommunalförbundet Fyrbodal utnyttjas bättre.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:
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KS § 8

KA 2016/290

Medborgarförslag att Hovenäset blir egen postort
Sammanfattning

Bengt Arne Ljung, Kungshamn, föreslår i ett medborgarförslag att Sotenäs kommun ansöker hos
Posten AB om att Hovenäset blir egen postort.
Förslaget att Hovenäset skall bli en egen postort stöds av Hovenäsets Intresseförening med ca 200
medlemmar där frågan har behandlats av två av varandra efterföljande årsmöten.
Förvaltningen har utrett frågan i samråd med Posten som ställer sig positiv till förslaget under
förutsättning att området begränsas enligt förslag. En mindre justering av berört område är därför
gjord och det finns därmed inget hinder att bifalla förslaget.
Bakgrund

Byte eller återtagande av postortnamn kan ske om särskilda skäl föreligger. Ansökan om byte av
postort kan bara göras av kommuner och postoperatörer.
Några av de förutsättningar som gäller är att
• Kommunen före ansökan ska inhämta och bifoga till ansökan yttrande från Institutet för
språk och folkminnen. Detta är klart och institutet tillstyrker förslaget.
• Ansökan ska ha kommit Posten Meddelande, Postnummergruppen, 105 00 Stockholm
tillhanda senast den 1 mars. Beslut fattas omkring den 15 juni av Postnummerrådet.
• Vid eventuellt bifall träder ändringen i kraft första helgfria måndagen i mars påföljande år.
Beslutsunderlag

Mätingenjörens tjänsteutlåtande 2016-11-25
Kartbilaga
Yttrande från Institutet för språk och folkminnen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 227
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att ansöka hos Posten om att Hovenäset ska bli
en egen postort.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 9

KA 2016/1139

Sotenäs Näringslivsgala
Sammanfattning

För att stärka företagsklimatet och ge bra förutsättningar för en positiv utveckling föreslås att
kommunen, i nära samverkan med näringslivet, inrättar en årlig näringslivsgala för och med
kommunens näringsliv.
Bakgrund

Detta förslag har arbetats fram i näringslivsrådet som ställer sig positiv till evenemanget. Genom en
årlig näringslivsgala vill vi visa fram bra förebilder inom näringslivet och bygga nätverk. Sotenäs
näringslivsgala planeras bli ett årligt återkommande evenemang i samarbete mellan kommunen,
kommunens företagarföreningar och Sotenäs näringslivsråd. I den nyss antagna Näringslivsstrategin
beskrivs i handlingsplanen (4.8 "Företagen skall vara sedda och hörda") att en årlig fest skall
arrangeras i samverkan med näringslivet. Prisklasserna inrymmer Företagarnas pris till "Årets
Företagare" liksom Turismpriset som annars delats ut i samband med nyårsfyrverkerierna.
Beslutsunderlag

Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-11-23
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 216
Yrkande

Mikael Sternemar (L), Roland Mattsson (M) och Britt Wall (S) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera arrangemanget Sotenäs näringslivsgala med 37 500 kr
under 2017.
Finansiering sker genom att medel tas ur kommunstyrelsens ofördelade anslag.
Medfinansieringen prövas därefter årligen.
Näringslivsgalan ska utvärderas efter genomförande.
Skickas till

Näringslivsutvecklare
Tillväx- och utvecklingschef
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:
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KS § 10

KA 2016/711

Framtidens besöksnäring
Sammanfattning

Kommunen har startat en process tillsammans med besöksnäringen för att ta fram mål,
handlingsplan, budget och organisation för ny verksamhet för Sotenäs besöksnäring från 1 januari
2018.
Ett förslag är planerat att lämnas till kommunstyrelsen före sommaren 2017 för att kunna tas med i
budgetarbetet för 2018. För att kunna genomföra detta föreslås att kommunstyrelsen avsätter medel
till detta inledande arbete med 100 000 kr under 2017.
Beskrivning av ärendet

En arbetsgrupp har bildats av representanter för besöksnäringen i Sotenäs med från Turistrådet samt
från Ett enat Bohuslän tillsammans med kommunens näringslivsutvecklare och operativ
marknadsförare. En styrgrupp kommer att väljas i början av 2017 med uppdrag att ta fram ett
förslag till ny organisation.
För att kunna ta fram statistik och relevanta uppgifter behöver en ekonomisk rapport tas fram i
början av 2017 som visar besöksnäringens effekt i kronor för Sotenäs kommun. Denna rapport
behöver köpas av konsult även om Turistrådet kan vara ett stöd i detta arbete. Även ett stöd från
annan organisation behöver köpas vad avser formella och juridiska aspekter på planerad
organisationsform.
Beslutsunderlag

Uppdragsbeskrivning 2016-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-18 § 7
Yrkande

Britt Wall (S) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget.
Peter Hemlin (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott utses till styrgrupp.
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Peter Hemlins (M) förslag.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 100 000 kr för processen Framtidens besöksnäring 2017.
Finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade medel.
Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp.
Justerares signatur:
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Skickas till

Näringslivsutvecklare
Tillväxt- och utvecklingschef
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:
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KS § 11

KA 2016/957

Antagande av Informations- och kommunikationspolicy
Sammanfattning

Ett av kommunstyrelsens mål för 2016 är att införa en Informations- och kommunikationspolicy.
Den ska ange ramarna för den externa och interna kommunikationen i Sotenäs kommun.
Bakgrund

Sotenäs kommun har som mål att införa en Informations- och kommunikationspolicy under 2016
för att sätta fokus på kommunikation internt och externt.
Informations- och kommunikationspolicyn beskriver hur kommunikationen ska föras externt och
internt i Sotenäs kommun. Den beskriver även hur kommunen ska hantera sociala medier och hur
kommunen ska kommunicera i de sociala medier där kommunen är aktiv.
Beslutsunderlag

Kommunikatörens tjänsteutlåtande 2016-11-01
Förslag till Informations och kommunikationspolicy
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 225
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Peter Hemlin (M) föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att implementera
policyn i verksamheterna.
Britt Wall (S) föreslår bifall till Lars-Erik Knutssons (S) och Peter Hemlins (M) förslag.
Mikael Sternemar (L) föreslår att policyn ska utvärderas efter ett år.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S), Peter Hemlins (M) Britt Walls (S)
Mikael Sternemars (L) förslag och finner att kommunstyrelsen antar dessa.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Informations- och kommunikationspolicy för Sotenäs
kommun och uppdrar åt att kommunstyrelsen att implementera policyn i verksamheterna och att
utvärdera policyn efter ett år.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:
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KS § 12

KA 2015/44

Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden
Sammanfattning

Många kommuner sänder idag Kommunfullmäktiges möten på webben och möjliggör därmed för
medborgarna att digitalt följa det politiska arbetet i kommunen.
Som ett led i att bredda demokratin, stärka politikernas och medborgarnas möjligheter att delta i
samhällsbygget och stimulera dialogen med medborgarna, göra de politiska uppdragen mera
intressanta har en utredning genomförts för att ta fram kostnaden för att webbsända
kommunfullmäktige.
Bakgrund

Många av Sveriges kommuner webbsänder idag Kommunfullmäktiges möten och möjliggör därmed
för medborgarna att följa det politiska arbetet i kommunen i realtid. Sändningarna sparas så att det
är möjligt att i efterhand följa Fullmäktige.
Syftet är att bredda demokratin, att stärka politikernas och medborgarnas möjligheter att delta i
samhällsbygget. Organisationen ska stimulera dialogen med medborgarna, göra de politiska
uppdragen mera intressanta och inåt vara tydlig och värdeskapande.
Med målet att ständigt förbättra dialogen med medborgarna är webbsändning av
kommunfullmäktige är något som skulle kunna ses som en naturlig utveckling av kommunens
kommunikation.
Beslutsunderlag

Kommunikatörens tjänsteutlåtande 2016-09-15
Kommunstyrelsens protokoll 2015-05-27 § 84
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 226
Yrkande

Peter Hemlin (M) föreslår att förslaget ska ställas till kommunfullmäktige som uppdrar åt
kommunstyrelsen att verkställa beslutet och webbsända återstoden av 2017 som en prövotid.
Britt Wall (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget.
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår som tilläggsförslag att det ska framgå vad som återstår av
ofördelade medel.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Peter Hemlin (M) med fleras förslag och finner att
kommunstyrelsen antar dessa.

Justerares signatur:
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Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa beslutet att
webbsända kommunfullmäktiges sammanträden under återstoden av 2017 som en prövotid och
avsätter 100 tkr.
Projektet ska utvärderas innan beslut om en fortsättning fattas.
Finansiering sker med kommunstyrelsens ofördelade medel, därefter återstår 1 300 tkr.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 13

KA 2016/711

Medel till ny hemsida
Sammanfattning

Sotenäs kommun har en hemsida som lanserades 2009. Den behöver uppgraderas och göras
responsiv för att vara så tillgänglig som kraven föreskriver för officiella webbplatser. Den bör också
följa Funka-strukturen, som är den struktur som de flesta kommunala webbplatser följer idag.
Därför behöver en ny hemsida lanseras under 2017.
Bakgrund

Sotenäs kommun har haft en hemsida sedan 2009, www.sotenas.se. Den har vuxit kraftigt i
betydelse de senaste åren då allt fler av kommunens invånare och besökare söker information om
kommunens tjänster digitalt. Tyvärr är den inte responsiv, det vill säga att den anpassar sig
beroende på besökarens skärmstorlek, vilket gör den svårare att läsa i till exempel mobilen och
läsplattan. De är idag två informationsredskap som fler och fler använder sig av.
Beslutsunderlag

Kommunikatörens tjänsteutlåtande 2016-12-13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-18 § 6
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår som tilläggsförslag att det ska framgå vad som återstår av
ofördelade medel.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 200 000 kronor till en ny hemsida och utbildningsinsatser.
Finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade medel, därefter återstår 1100 tkr av kontot.
Skickas till

Kommunikatör
Tillväxt- och utvecklingschef
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:
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KS § 14

KA 2016/1089

Förslag till VA-strategi för Sotenäs kommun
Sammanfattning

Syftet med VA-översikten är att den skall ge en gemensam bild över de möjligheter och eventuella
utmaningar kommunen står inför både nu och i framtiden, kopplat till andra styrdokument och
utifrån detta lägga en strategi för hur Sotenäs kommun anser att VA-planeringen skall ske.
VA-översikten ligger också till grund för förslaget till VA-strategi för Sotenäs kommun.
VA-strategin visar generella ställningstaganden samt ett antal riktlinjer för hur arbetet med
VA-försörjning ska bedrivas i kommunen. VA-strategin klargör vidare roller och ansvarsfördelning
mellan olika sektorer i kommunen, samverkande kommuner och bolag.
Beskrivning av ärendet

Förslaget till VA-strategi och godkännande av VA-översikten följer Hav och Vattenmyndighetens
vägledning för kommunal VA planering. Enligt arbetsmodellen ingår 5 steg i VA planering;
1.
2.
3.
4.
5.

Initiering, politiskt uppdrag
VA-översikt (daterad 2016-09-14)
VA-strategi
VA-plan
Uppföljning, implementering

Syftet med VA-översikten är att den skall ge en gemensam bild över de möjligheter och eventuella
utmaningar vi står inför både nu och i framtiden kopplat till andra styrdokument. och utifrån detta
lägga en strategi för hur Sotenäs kommun anser att VA-planeringen skall ske.
VA-översikten ligger också till grund för förslaget till VA-strategi för Sotenäs kommun.
VA-strategin visar generella ställningstaganden samt ett antal riktlinjer för hur arbetet med VAförsörjning ska bedrivas i kommunen. VA-strategin klargör vidare roller och ansvarsfördelning
mellan olika sektorer i kommunen, samverkande kommuner och bolag.
Sotenäs kommun kommer i samband med bildandet av bolaget Sotenäs Vatten att ge bolaget ett
uppdrag om att arbeta fram en VA-plan för Sotenäs kommun.
VA-planen utgör grunden för hur Sotenäs kommun anser att vattenförvaltningen skall ske inom
kommunen men också beställningsgrund för Sotenäs Vatten AB samt hur Västvatten AB skall
utföra driften av detta inom kommunen. Inriktningen framgår av VA-översikten men betonas skall
särskilt behovet av ombyggnad av vattenverket samt saneringen av avloppsnätet.

Justerares signatur:
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Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2016-11-09
VA-strategi för Sotenäs kommun daterad 2016-11-13
Översikt av vatten och avloppsförsörjningen i Sotenäs kommun 2016-11-16
Bilagor 3-6
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 222
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ärendet delas upp i två delar, ett för VA-strategin och ett för VAöversikt.
Mikael Sternemar (L) föreslår att punkt 10 i VA-strategin utgår.
Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige antar förslag till VA-strategi för Sotenäs kommun.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2016/1089

Godkännande av VA-översikt som grund till kommande VA-plan för
Sotenäs kommun
Sammanfattning

Syftet med VA-översikten är att den skall ge en gemensam bild över de möjligheter och eventuella
utmaningar kommunen står inför både nu och i framtiden, kopplat till andra styrdokument och
utifrån detta lägga en strategi för hur Sotenäs kommun anser att VA-planeringen skall ske.
VA-översikten ligger också till grund för förslaget till VA-strategi för Sotenäs kommun.
VA-strategin visar generella ställningstaganden samt ett antal riktlinjer för hur arbetet med
VA-försörjning ska bedrivas i kommunen. VA-strategin klargör vidare roller och ansvarsfördelning
mellan olika sektorer i kommunen, samverkande kommuner och bolag.
Beskrivning av ärendet

Förslaget till VA-strategi och godkännande av VA-översikten följer Hav och Vattenmyndighetens
vägledning för kommunal VA planering. Enligt arbetsmodellen ingår 5 steg i VA planering;
1.
2.
3.
4.
5.

Initiering, politiskt uppdrag
VA-översikt (daterad 2016-09-14)
VA-strategi
VA-plan
Uppföljning, implementering

Syftet med VA-översikten är att den skall ge en gemensam bild över de möjligheter och eventuella
utmaningar vi står inför både nu och i framtiden kopplat till andra styrdokument. och utifrån detta
lägga en strategi för hur Sotenäs kommun anser att VA-planeringen skall ske.
VA-översikten ligger också till grund för förslaget till VA-strategi för Sotenäs kommun.
VA-strategin visar generella ställningstaganden samt ett antal riktlinjer för hur arbetet med VAförsörjning ska bedrivas i kommunen. VA-strategin klargör vidare roller och ansvarsfördelning
mellan olika sektorer i kommunen, samverkande kommuner och bolag.
Sotenäs kommun kommer i samband med bildandet av bolaget Sotenäs Vatten att ge bolaget ett
uppdrag om att arbeta fram en VA-plan för Sotenäs kommun.
VA-planen utgör grunden för hur Sotenäs kommun anser att vattenförvaltningen skall ske inom
kommunen men också beställningsgrund för Sotenäs Vatten AB samt hur Västvatten AB skall
utföra driften av detta inom kommunen. Inriktningen framgår av VA-översikten men betonas skall
särskilt behovet av ombyggnad av vattenverket samt saneringen av avloppsnätet.
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Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2016-11-09
VA-strategi för Sotenäs kommun daterad 2016-11-13
Översikt av vatten och avloppsförsörjningen i Sotenäs kommun 2016-11-16
Bilagor 3-6
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 222
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Mats Abrahamsson (M) föreslår att Bo Hallgren utses till ansvarig tjänsteman att utreda kommande
VA-plan.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen utser Bo Hallgren till ansvarig tjänsteman att utreda kommande VA-plan.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till VA-översikt för Sotenäs kommun.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 16

KA 2016/1140

Funktionen beställare mot kommunala bolag, Sotenäs Vatten och
Västvatten
Sammanfattning

Sotenäs kommun behöver i takt med att verksamheter bolagiseras eller läggs ut på entreprenad
skaffa sig kompetens inom området. Kommunen behöver en kvalificerad beställare och samordnare
med kunskap om verksamheten. Oavsett om detta sker genom nyrekrytering eller omfördelning av
nuvarande arbetsuppgifter skall detta inte skattefinansieras utan ske via av bolagen uttagna taxor.
Bakgrund

Sotenäs kommun har sedan lång tid tillbaka bedrivit renhållningsverksamheten via det av kommun
ägda avfallsbolaget Rambo. Sotenäs kommun genomförde den slutliga övergången 2008 då även
kundtjänst flyttades över till Rambo. Sotenäs kommun har också valt att genom beslut i
kommunfullmäktige att bolagisera vatten och avloppsverksamheten genom att bilda Sotenäs Vatten
och gå in i driftsbolaget Västvatten. I upprättade ägardirektiv och ägaravtal framgår
förutsättningarna för detta.
Huvudprincipen att verksamheten skall vara självbärande är inte tillämplig på aktiebolag då
affärsmässiga principer råder. Bolagen står för driften och planeringen av verksamheten.
Kommunfullmäktige fastställer taxor och budget för respektive verksamhet
Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2016-11-30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 223
Yrkande

Peter Hemlin (M) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Peter Hemlins (M) förslag och finner att kommunstyrelsen antar
detta.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Skickas till

Kommunchefen
Utredare

Justerares signatur:
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KS § 17

KA 2017/21

Förslag till kompletterande Renhållningstaxa för Sotenäs kommun
Sammanfattning

Rambo AB begär att få höja taxan för insamling, transport och behandling av hushållsavfall och
därmed jämförbart avfall med 5 %. Den relativt kraftiga höjningen motiveras av att en förlängning
av nuvarande entreprenörsavtal har resulterat i kraftigt höjda ersättningar. Dessutom krävs enligt
Rambo höjningen för att utjämna vissa skillnader mellan kommunerna. Rambo föreslår också att en
rad nya avgifter införs.
Förslaget är att renhållningstaxan börjar gälla från 2017-04-01 samt att Rambo ges möjlighet att
årligen justera taxan enligt avfallsindex A12:1MD.
Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi/miljö

Innebär högre avgifter för fastighetsägare och merarbete för Sotenäs kommun.
Inga direkta effekter men ger på sikt bättre återvinning och därigenom naturhushållning.
Förvaltningens bedömning

Sotenäs kommun står inför ett införande av ett insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av
sorterat hushållsavfall. Utifrån detta är Rambo:s förslag till införande av nya avgifter för tidigt
föreslagen och bör invänta förändringen av renhållningssystemet.
Dessutom måste föreslagen höjning med 5 % betecknas som relativt hög jämfört med andra
kommunala avgiftshöjningar. Förvaltningen anser vidare att Rambo bör medges att årligen justera
taxan med avfallsindex A12:1MD.
Förvaltningen föreslår att man ska avslå Rambos begäran om att renhållningstaxan kompletteras
med tilläggsavgifter tills nytt insamlingssystem för Sotenäs kommun är beslutad.
Inför tömning av enskilda avloppsanläggningar ska Rambo informera fastighetsägare om när
tömning kommer att ske.
Slutligen föreslår förvaltningen att Sotenäs kommun att vid ägarsamråden framföra att det krävs
annan inriktning på Rambo:s samrådsmöten för att bättre kunna koppla verksamheten till ekonomin
och indirekt renhållningstaxan.
Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2017-01-02
Rambo:s tjänsteutlåtande 2016-12-16
Förslag till komplettering av Renhållningstaxa för Sotenäs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-18 § 4

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för insamling, transport och behandling av
hushållsavfall och därmed jämförbart avfall höjs, från 2016 års nivå, med 2 % och höjningen av
renhållningstaxan träder i kraft 2017-04-01.
Kommunfullmäktige ska även i fortsättning besluta om eventuella avgiftshöjningar.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 18

KA 2016/486

Förslag till lokala avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun
Sammanfattning

Gällande avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun antogs av kommunfullmäktige 2008 och
reviderades senast 2011. Regeringen har utifrån EU:s lagstiftning fastslagit att kommunerna senast
2018 ska sortera ut och behandla matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger så att
växtnäringen kan tas tillvara och att matavfallet behandlas på ett sådant sätt att även energin kan tas
tillvara.
Rambo har på uppdrag av Sotenäs kommun genomfört en genomgripande översyn av
avfallsföreskrifterna och som en följd av detta även lämnat ett förslag till nytt insamlingssystem
som möjliggör en 1fastighetsnära insamling av matavfall, förpackningar, och tidningar s.k.
fyrfackssystem. Fastigheter som av praktiska eller logistiska skäl inte omfattas av fyrfacksystem får
istället hämtning av utsorterat matavfall och restavfall.
Beskrivning av ärendet

Gällande avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun antogs av kommunfullmäktige 2008 och
reviderades senast 2011. Sedan dess har mycket hänt på avfallsområdet bland annat tillkomsten av
den nationella avfallsförordningen. Vidare har kraven på en god arbetsmiljö för
renhållningsarbetarna skärpts.
Kommunernas arbete med avfallshantering baseras på den avfallshierarki som fastställts av EU.
Regeringen har utifrån detta fastslagit att kommunerna senast 2018 ska sortera ut och behandla
biologiskt 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger så att växtnäringen
kan tas tillvara. Vidare skall minst 40 % av matavfallet behandlas på ett sådant sätt att även energin
kan tas tillvara.
Nuvarande insamlingssystem med hämtning av mat- och restavfall i ett kärl lever inte upp till
gällande lagstiftning och därigenom inte heller regeringens mål.
Rambo har därför på uppdrag av Sotenäs kommun genomfört en genomgripande översyn av
avfallsföreskrifterna och som en följd av detta även lämnat ett förslag till nytt insamlingssystem
som möjliggör en fastighetsnära insamling av matavfall, förpackningar, och tidningar s.k.
fyrfackssystem. Fastigheter som av praktiska eller logistiska skäl inte omfattas av fyrfacksystem får
istället hämtning av utsorterat matavfall och restavfall.
Övergången till nytt insamlingssystem förutsätter också att ny entreprenad för detta upphandlas
inom en prisnivå som överensstämmer med av kommunfullmäktige antagen taxa.
De stora förändringarna jämfört med nu gällande avfallsföreskrifter är:
Hemsortering (fastighetsnära hämtning)
Restriktivt med dragväg för avfallsbehållare
Tjänsten ”hämtning av latrin” kommer att fasas ut
Skrivning om hygieniseringsanläggning för näringsåterföring till åkermark
Övergångsbestämmelser fram till dess nytt insamlingssystem har införts.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Medborgarperspektiv

Införandet av nytt hämtningssystem kräver en ökad arbetsinsats för abonnenten men ligger i
samklang med en ökad miljömedvetenhet och krav från lagstiftaren. Samtidigt erbjuds kunderna en
högre servicegrad.
Förslaget till avfallsföreskrifter har varit utställt i kommunhuset under tiden 11 juli till 2 september
2016 samt underställt de politiska partierna för synpunkter och yttrande.
Ekonomi

Fyrfacksystemet eller hämtning av matavfall och restavfall kommer att innebära en taxehöjning och
ökade kostnader för abonnenten. Exakt taxa är svår att beräkna då mängden avfall som idag skickas
till förbränning minskar och därigenom kostnaden samtidigt som materialåtervinningen och
intäkterna från detta ökar.
Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2017-01-02
Rambo:s tjänsteutlåtande 2016-12-15 med bilagor;
A. Förslag till Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun med tillhörande bilagor 1, 2 och 3
B. Sammanfattning av föreslagna förändringar och dess konsekvenser
C. Samrådsredogörelse
D. Jämförelse investering och driftskostnad vid nytt insamlingssystem
E. Jämförelse renhållningsavgifter
F. Skiss Renhållningstaxa
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-18 § 5
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att texten ändras i stycke två utgår, med att man anger under
förutsättning att kommande upphandling av insamlingen ger en prisnivå som överensstämmer med
taxeskissen.
Peter Hemlin (M) föreslår att RAMBO och kommunen i samråd ska bereda inkomna anbud innan
upphandlingen antas.
Mats Abrahamsson (M) föreslår att Bo Hallgren utses till ansvarig tjänsteman att utreda kommande
avfallsplan.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen beslutar att utse Bo Hallgren till ansvarig tjänsteman att utreda kommande
avfallsplan.

Justerares signatur:
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Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar förslag till Lokala avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. Beslutet
träder i kraft 2017-04-01.
Kommunfullmäktige ger Rambo AB i uppdrag att införa det nya insamlingssystemet som
avfallsföreskrifterna anger. RAMBO och kommunen ska i samråd bereda inkomna anbud innan
upphandlingen antas.
Kommunfullmäktige ger Rambo AB i uppdrag att återkomma med förslag till ny komplett
renhållningstaxa senast våren 2018.
Kommunfullmäktigen beslutar att Sotenäs kommuns avfallsföreskrifter från 2008-11-13 upphävs
förutom §§ 18-19 vilka gäller som övergångsbestämmelser till dess nytt insamlingssystem införts.
Skickas till

Kommunfullmäktige
Utredare
Rambo AB

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
33(71)

Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2017-02-01 § 1-43

KS § 19

KA 2016/1141

Förlängning av parkeringsplats i Kungshamn
Sammanfattning

Med anledning av byggnationen av spontan/näridrottsplats i anslutning till idrottshallen, dnr
2013/549 föreslås att parkeringsplatsen på aktuell yta flyttas till annat område.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 229
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheten att förlänga den
befintliga parkeringsplatsen vid kommunhuset mot Hälsans Hus.
Medel tas ur projekt spontanidrottsplats 0368.
Skickas till

Kommunchef
Fastighetschef
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:
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KS § 20

KA 2016/1090

Affärsöverenskommelse mellan Sotenäs kommun och Sotenäsbostäder
angående försäljning av småhustomter
Sammanfattning

Sotenäsbostäder AB är en del av den kommunala organisationen och ska utföra sin verksamhet på
ett sådant sätt att bolaget främjar tillväxten i kommunen genom att bidra till att göra Sotenäs till en
attraktiv plats att bo och leva i. Bolaget ska erbjuda de boende variation i standard och
boendeformer (1 § ägardirektivet). Sotenäsbostäder ska bl.a. förvärva, avyttra, äga, bebygga och
förvalta fastigheter och tomträtter med bostäder och lokaler (4 § ägardirektivet). Syftet med
Sotenäsbostäders verksamhet är att på ett effektivt och aktivt sätt tillhandahålla bostäder och lokaler
för boende och verksamma i Sotenäs kommun. Bolaget ska dessutom fullgöra de uppgifter och
åligganden som överlämnas till bolaget från ägaren. Därvid ska - om så påkallas av någon av
parterna - särskilt avtal träffas om villkoren för sådant uppdrag (5 § ägardirektivet).
Sotenäs kommun administrerar kommunens tomtkö.
Beskrivning av ärendet

I syfte att reglera förhållandet mellan Sotenäsbostäders uppdrag och kommunens tomtkö samt
fördela kostnaderna för försäljning har en affärsöverenskommelse mellan kommunen och
Sotenäsbostäder tagits fram.
Tanken är att bolagets småhustomter ska erbjudas intressenter i den kommunala tomtkön. Tomterna
ska överlåtas till kommunen mot en revers som betalas när kommunen säljer fastigheten vidare. Om
kommunen inte säljer fastigheten vidare inom sex månader står det bolaget fritt att sälja fastigheten
på marknaden. Detsamma gäller om köparen återlämnar fastigheten till Kommunen, eller köparen
inom 18 månader från tillträdesdagen inte har uppfört bottenplatta eller motsvarande.
Beslutsunderlag

Samhällbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2016-11-28
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 231
Yrkande

Peter Hemlin (M) föreslår att ärendet återremitteras tills avtalet är förhandlat.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Peter Hemlins (M) förslag och finner att kommunstyrelsen antar
detta.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras tills avtalet är förhandlat.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

Sotenäsbostäder AB
Samhällsbyggnadschef
Tomtköadministratör

Justerares signatur:
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KS § 21

KA 2017/30

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning - anpassning till ny
organisation, Samhällsbyggnadsförvaltning
Sammanfattning

Den 1 januari 2017 ersätter Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen och
tekniska avdelningen i Kommunstyrelseförvaltningen. Samtidigt bolagiseras VA-verksamheten.
Delegationsordningen behöver anpassas till de nya chefsrollerna och den nya förvaltningsorganisationen. Samtidigt föreslås ett fåtal övriga förändringar.
Beskrivning av ärendet

Den nuvarande anläggningschefens arbetsuppgifter fördelas i den nya organisationen mellan markoch exploateringschefen och drift- och projektchefen. Nuvarande anläggningschefs ansvar för VAverksamheten flyttas vidare till Sotenäs Vatten AB, Västvatten AB och till en kommande nyinrättad
beställarroll. De delegationspunkter som avser renhållningen föreslås hanteras av kommunens
utredare, upplåtelse av torg och allmän platsmark av anläggningsadministratör och upplåtelse av
båtplatser och gästbåtplatser av hamnadministratör. En ny tjänst som anläggningschef inrättas, dock
med ansvarsområde begränsat till drift, underställd drift- och projektchefen.
Den nuvarande rollen som fastighetschef fördelas i den nya organisationen mellan mark- och
exploateringschefen och drift- och projektchefen. En ny tjänst som fastighetschef inrättas, dock med
ansvarsområde begränsat till drift underställd drift- och projektchefen.
Närmsta chef bör vara ersättare vid delegats förfall, på motsvarande sätt som i avsnitt 16-17 i
delegationsordningen.
Enligt nu gällande delegationsordning har kommunchefen delegation i ett antal ärenden som
närmast är av rutinkaraktär på Samhällsbyggnadsförvaltningens område. Denna delegation förslås
istället flyttas till enhetschef inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2016-12-05
Förslag till ny delegationsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-18 § 13
Yrkande

Britt Wall (S) föreslår att punkt 1.1.7 förhandlingsdirektiv inför löneförhandlingar, och punkt 1.1.8
fastställa lönepolitiska riktlinjer för kommunen, ska utgå ur delegationsordningen.
Peter Hemlin (M) föreslår avslag till Britt Walls (S) yrkande.
Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till Peter Hemlins (M) förslag.
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att 5.22 ska göras ett tillägg att ”samråd med turismansvarig”,
vidare att ks ska vara beslutsinstans för lönepolitiska frågor.
Peter Hemlin (M) föreslår avslag till Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att 5.22 yrkande.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) förslag gällande punkt 1.1.7 och punkt 1.1.8 mot
Peter Hemlins (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Peter
Hemlins (M) avslagsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag gällande punkt 5.22 mot Peter
Hemlins (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Peter Hemlins
(M) avslagsyrkande.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa ny delegationsordning enligt förslag.
Reservation

Britt Wall (S), Lars-Erik Knutsson(S), Birgitta Albertsson (S), Bengt Sörensson (S) och Ewa
Ryberg (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

Skickas till

Kommunchefen
Kansliavdelningen

Justerares signatur:
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Reservation

Kommunstyrelsen 2017-02-01
§ 21

Reservation Delegationsordning

Vi reserverar oss mot beslutet att delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens personalutskott i
frågor som berör förhandlingsdirektiv inför löneförhandlingar (1.1.7) samt att fastställa
lönepolitiska riktlinjer för kommunen (1.1.8).
Personalrekrytering är en av kommunens viktigaste utmaningar framöver. En erfaren och kompetent
personal är en förutsättning för att våra kommuninvånare skall få en bra välfärd. Kommunstyrelsen
har personalansvar och har därmed ett ansvar i helhetssynen på de personalpolitiska frågorna.
Därför skall beslut om strategier och riktlinjer i personal- och lönepolitiska frågor beslutas av
kommunstyrelsen.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2016/793

Revidering - Taxa 2017 småbåtshamnar, landförvaring, kran tillägg för mastställ
Sammanfattning

Kommunfullmäktiges beslut för taxa 2017 för småbåtshamnar, landförvaring och kran, 2016-11-10
blev otydligt i beslutet i fråga om kostnad för att ha mast i mastställ och att placera tomma båtkärror
på kommunal mark under sommarhalvåret.
I Hovenäset har kommunen under hösten 2016 investerat i ett mastställ invid kranen. För att betala
av och underhålla detta mastställ bör kommunen ta ut en avgift från dem som vinterförvarar sin
mast i stället. Förvaltningen föreslår 300 kr per mast och vintersäsong.
Beslutsunderlag

Anläggning och VA-chefs tjänsteutlåtande 2016-09-28
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2017-01-11 § 1
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Taxa 2017 för småbåtshamnar, landförvaring, kran med
tillägg; taxa för mastställ fastställs till 300 kronor.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:
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KS § 23

KA 2016/846

Verksamhetsområde för allmänt Vatten, spillvatten och dagvatten
inom Örn och Knutsvik
Sammanfattning

Området i Örn och Knutsvik anses som samlad bebyggelse och en VA-utbyggnad är nu på gång.
Fastigheterna inom området tas innan utbyggnaden in i kommunens verksamhetsområde för vatten,
spillvatten och dagvatten.
Inom området Örn ska verksamhetsområdet innefatta vatten och spillvatten.
Inom Knutsviks område ska verksamhetsområdet innefatta vatten, spillvatten och dagvatten.
Beslutsunderlag

VA- och anläggningschefs tjänsteutlåtande 2016-11-28
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 233
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten inom
Örn enligt karta gällande fastigheterna:
Lindal 2:1
Anneslätt 1:14

del av som gränsar till nedanstående fastigheter.
del av gränsande till Anneslätt 1:20 vilken just för tillfället
styckas av från stamfastighet

Anneslätt 1:19, 20, 21
Anneslätt 1:23, 24
Knutsvik 1:11
Knutsvik 1:17
Knutsvik 1: 2
Knutsvik 1:31, 32, 33, 34, 35, 36
Knutsvik 1:39
Knutsvik 1:4
Knutsvik 1:41, 42
Knutsvik 1:6
Knutsvik 1:79
Knutsvik 1:8
Kommunfullmäktige beslutar inrätta verksamhetsområde för allmänt vatten, spillvatten och
dagvatten inom området Knutsvik enligt karta gällande fastigheterna:
Lindal 2:1
Knutsvik 1:22, 23
Knutsvik 1:45 - 77

del av som gränsar till nedanstående fastigheter

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 24

KA 2015/704

Motion om förbättrad integration och mottagande av nyanlända
Sammanfattning

Birgitta Albertsson (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att utvärdera Västervikslösningen och Mariefredsmodellen och återkomma med ett förslag
hur de ska kunna tillämpas i Sotenäs.
Beskrivning av ärendet

Motionärerna vill att kommunen utvärderar Västervikslösningen och Mariefredsmodellen och
återkommer med förslag på hur de ska kunna tillämpas i Sotenäs kommun så att Sotenäs kommun
kan ligga i framkant när det gäller integration.
Slutsats

Då det gäller Västervikslösningen så behöver Migrationsverket i dagsläget inga fler asylboenden.
Om situationen skulle förändra sig så kan staten på egen hand kontakta bostadsbolag och
byggherrar för att teckna kontrakt enligt Västervikslösningen.
Sotenäs kommun fortsätter att fokusera på bostäder för barn utan vårdnadshavare samt bostäder för
personer med uppehållstillstånd (ordinära bostäder).
Sotenäs kommun kommer också att fortsätta sitt nära samarbete med Arbetsförmedlingen och
kommer även att fördjupa sitt samarbete med Migrationsverket i och med att Migrationsverket har
tagit över ansvaret från Arbetsförmedlingen med att anvisa personer som har fått uppehållstillstånd.
Mariefredsmodellen är ett initiativ som har tagits av, och fortfarande drivs av, privatpersoner.
Sotenäs kommun ser inget hinder för privatpersoner att erbjuda EU-medborgare arbete i enlighet
med Mariefredsmodellen. Däremot finns det ingen möjlighet för Sotenäs kommun att erbjuda arbete
till hitresta EU-medborgare. Att göra det skulle strida mot både svenska och europeiska
arbetsrättsliga regelverk som förbjuder all typ av diskriminering på arbetsmarknaden.
Beslutsunderlag

Chef AME tjänsteutlåtande 2016-12-20
DN-artikel, 2015-06-02, http://www.dn.se/insidan/mariefred-ger-tiggarna-arbete/
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-18 § 12
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen
antar detta.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utvärdera Västervikslösningen och
Mariefredsmodellen och återkomma med ett förslag hur de ska kunna tillämpas i Sotenäs.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 25

KA 2016/196

Budgetuppföljning januari-oktober 2016, prognos helår
Sammanfattning

Budgetuppföljningen till och med oktober visar på ett prognostiserat överskott på 21,5 mkr för den
skattefinansierade verksamheten vilket är 14,8 mkr bättre än budgeterat.
I prognosen har medräknats 11,6 mkr i intäkter från exploateringsverksamhet och övrig
fastighetsförsäljning. Resultatet förbättras även av att kommunen erhållit ett bidrag från Boverket
på 5,5 mkr vilket ska intäktsföras 2016.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 237
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljningen samt helårsprognos för kommunen 2016.
Skickas till

Nämnderna
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2016/425

Behörighet att underteckna handlingar
Beskrivning av ärendet

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

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-11-28
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 238
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att revidera behörighet att underteckna handlingar enligt följande:
1. Mats Abrahamsson, Mikael Sternemar, Britt Wall med endera Maria Vikingsson, Jörgen
Karlsson, Anna-Lena Höglund, Eveline Savik - minst två i förening - bemyndigas att å kommunens
vägnar underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter,
servitutsavtal och liknande handlingar.
2. Siv Bennis och Ann-Marie Hermansson - i förening med någon enligt punkt 1 eller i förening
med annan som enligt särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna ifrågavarande handlingar
- bemyndigas att på kommunens vägnar underteckna handlingar avseende försäljning av
kommunens tomter inom planlagda områden.
3. Rosita Johansson och Pernilla Johansson- i förening med någon under punkt 1 eller i förening
med annan som enligt särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna ifrågavarande handlingar
- bemyndigas, att på kommunens vägnar, underteckna ifrågavarande handlingar rörande
markupplåtelser.
4. Jörgen Wollbratt - i förening med någon enligt punkt 1 eller i förening med annan som enligt
särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna ifrågavarande handlingar - bemyndigas, att på
kommunens vägnar, underteckna handlingar avseende hyreskontrakt och övriga avtal inom
fastighetsförvaltningen.
5. Jörgen Karlsson, Bertil Andersson, Lotta Aspång, Susanne Grundhall, Petra Hassellöv, AnnCatrine Holst, Helena Amandusson, Christina Langner och Erik Österlund bemyndigas, två i
förening, att på kommunens vägnar utfärda betalningshandlingar för bank- och plusgiro samt
utkvittera medel hos bank.
6. Nina Roos, Mariann Lundin, Maria Edlund, Erika Krylberg, Lilian Andersson, Madelene
Matsdotter, Charlotte Westerhult, Bo Wande, Camilla Hansson, Anna Hermansson, Marie Jonsson,
Emma Hansson, Viktoria Johansson, Peter Hansson, Lenita Holmberg, Annica Erlandsson
bemyndigas – minst två i förening – att på kommunens vägnar utfärda betalningsorder avseende
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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7. I övrigt gäller att handläggande tjänsteman äger rätt att underteckna övriga handlingar (skrivelser,
brev, deklarationer etc.).
Skickas till

Kansliavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 27

KA 2016/566

Hantering av överskottsmedel från avslutande föreningen
Fiskeriområde Bohuslän
Sammanfattning

Den ideella föreningen Fiskeområde Bohuslän har upphört med sin verksamhet i och med att förra
EU-programtiden tog slut. Föreningen ställer en fråga om Sotenäs kommun kan utbetala det
överskott som tillfaller kommunen om 34 971 kr till Leader Bohuskust och Gränsbygd. Medlen
kommer att användas till likartade aktiviteter som Fiskeriområde Bohuslän.
Beslutsunderlag

Underlag återbetalning överskott Fiskeriområde Bohuslän
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-11-16
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 239
Yrkande

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Nils Olof Bengtson (M) förslag och finner att kommunstyrelsen
antar detta.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar att överskottet om 34 971 kr från den avslutande föreningen
Fiskeriområde Bohuslän utbetalas till Leader Bohuskust och Gränsbygd.

Skickas till

Fiskeriområde Bohuslän
Leader Bohuskust och gränsbygd
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:

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

Årlig uppföljning av Lagen om extra ordinära händelser (LEH) för Sotenäs kommun 2017.
Förvaltningsrättens beslut 2017-01-12 ang. Laglighetsprövning enligt kommunallagen
(1991:900)
Kommunakutens inbjudan 2016-11-10 Juridik för kommunägda företag 17 februari 2017 i
Stockholm.
Inbjudan från Piku kommun till grundkurs i exploateringsavtal.
SKL:s cirkulär 16:69, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
mm, HÖK 16, med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård.
Regeringskansliets skrivelse Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd
framtid.
SKL:s cirkulär 16:67, Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning
Västra Götalandsregionen, Nyhetsbrev, Förutsättningar och utmaningar för långsiktig
kompetensförsörjning i Fyrbodal.
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2016-12-07 § 47ang. Verksamhetsplan för
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017-2019.
Samordningsförbundet Väst, verksamhetsplan med budget 2017.
IT-nämndens protokoll 2016-11-17 § 24 ang. Budget IT-nämnden 2017.
IT-nämndens protokoll 2016-11-17 § 25 ang. Uppföljning internkontroll 2016.
IT-nämndens protokoll 2016-11-17 § 26 ang. Intern kontrollplan 2017.
IT-nämndens protokoll 2016-12-12 § 31 ang. Budget IT-nämnden 2017.
Länsstyrelsens beslut 2016-12-16 ang Tillstånd till nedtagning av träd Askums gamla
begravningsplats, Sotenäs kommun.
Landshövdingens inbjudan till Samling för demokrati, fredagen den 27 januari 2017.
Utbildningsnämndens protokoll 2016-10 20 § 71 ang. Anvisningar för intern kontroll 2016.
Konsument Uddevalla, redovisning av statistik 2016 för Sotenäs kommun.
SKL:s meddelande från styrelsen 2017-01-20, Handlingsplan för samverkan vid
genomförande av vision e-hälsa 2025.
Miljönämnden i mellersta Bohusläns delegationsbeslut 2017-01-27, ang. Remiss, Smögen
Offshore Race.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll §§ 1-8/2017
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll §§ 34-41/2016, 1-6/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §§ 214-242/2016, 1-19/2017
Personal- och organisationsärenden

Omsorgschefens delegation 1/2017
Enhetschef myndighet och kvalitet delegation 1/2017
Enhetschefers Kvarnbergets delegation 1-33/2017
Enhetschef Hunnebohemmets delegation 1-5/2017
Enhetschef Bankebergs delegation 1-3/2017
Enhetschef Kommunrehabs delegation 1-2/2017
Enhetschefer Hemtjänsts delegation 1-21/2017
Enhetschefer Övr omsorgs delegation 1-4/2017
Enhetschefer Personliga assistenters delegation 1-8/2017
Enhetschefer IFO psykiatris delegation 1-3/2017
Enhetschefer sjuksköterskors delegation 1/2017
Äldreomsorgschefs delegation 1/2017
Enhetschef BUV delegation 1-13/2017
Förvaltningschef Utbildningsnämndens delegation 1-2/2017
Rektor Bovallstrands skolas delegation 1-7/2017
Rektor Hunnebostrands skola/fritids delegation 1/2017
Rektor Hunnebostrands förskolas delegation 1-8/2017
Rektor Smögens skola/fritids delegation 1/2017
Rektor Solhagens förskolas delegation 1-3/2017
Rektor Kungshamn/Åsen skola/fritids delegation 1-7/2017
Rektor Sotenässkolan delegation 1-10/2017
Rektor Stödteam delegation 1-6/2017
Kultur- och fritidsansvarig delegation 1-2/2017
Kommunchefens delegation 1/2017
Administrativ chefs delegation 1-4/2017
Kost- och städchefens delegation 1-12/2017
VA- och anläggningschefs delegation 1-2/20176
Fastighetschefens delegation 1-2/2017
Personalchefens delegation 1/2017
Symbioscenters delegation 1-5/2017
Enhetschef AME delegation 1-8/2017
Samhällsbyggnadschefs delegation 1-3/2017
Byggchefs delegation 1-4/2017
Alkohollagen

Alkoholhandläggarens delegation 1-7/2017
Justerares signatur:
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Övriga protokoll

RAMBO 2016-11-25 protokoll 7/2016
Sotenäsbostäders protokoll 2016-12-01
Samordningsförbundet Väst protokoll 2016-11-25
IT-nämndens protokoll 2016-11-17
IT-nämndens protokoll 2016-12-12
Sotenäs Vatten AB:s protokoll 2017-01-11
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2014/291

Revidering av Arvodesreglementet, Förnyelseberedning
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en ny beredning, ”Förnyelseberedningen” och därför
behöver Arvodesreglementet bilaga 1 uppdateras med Förnyelseberedningen och dessutom ska
Smögens Fiskauktion tas bort, då rörelsen är avyttrad.
Personalutskottet föreslår att Förnyelseberedningen ska ha samma arvodesersättning som
Valberedningen vilket ger ordförande 1,0 % och vice Ordförande 0,5 % av riksdagsmannaarvodet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2016-12-06 § 40
Förslag 2016-12-06, Bilaga 1
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att revidera bilaga 1 reglemente för arvoden och ersättning till
förtroendevalda med tillägget att Förnyelseberedningen ska ha samma arvodesersättning som
Valberedningen vilket ger Ordförande 1,0 % och vice Ordförande 0,5 %.
Kommunfullmäktige beslutar att ta bort Smögens Fiskauktion ur bilaga 1, då rörelsen är avyttrad.
Kommunfullmäktige noterar att alla helägda kommunala bolag omfattas av Arvodesreglementet.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KA 2017/47

Strukturell lönesatsning 2016
Beslut om strukturella satsningar för 2016 avgjordes i personalutskottet den 2016-02-05 enligt
gällande delegationsordning. Då det vid senare tillfällen uppstått diskussioner i andra forum valde
personalutskottet att lyfta frågan igen för utredning.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2016-12-06 § 38
Yrkande

Olof Börjesson (C) och Ola Strand (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den strukturella
satsningen 2016 ligger fast, samt att utöver den strukturella satsningen 2016 satsa 180 tkr plus
lönebikostnader under 2017 för undersköterskor med lägst lön inom äldreomsorgen och
hemtjänsten.
Britt Wall (S) föreslår att strukturella satsningar att gälla även för de ca 30 undersköterskor i
Sotenäs, som har omvårdnadsutbildning (beskrivs nedan) vilka exkluderats från Kommunals avtal
om en extra satsning på 500 kr i månaden skall inkluderas i de strukturella satsningarna för 2016.
Den strukturella satsningen gäller retroaktivt från 1 maj 2016.
• Handledare BUV
• LSS/habiliteringsassistenter, vårdare
• Boendestöd psykiatri/mentalskötare
• 1 personlig assistent
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Britt Wall (S) förslag sam att beslutet ska delas upp i två
delar, dels 2016 års satsning för sig och dels 2017 för sig.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras 5 min.
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att förslaget för 2016 i enlighet med Britt Walls (S) tidigare
yrkande ligger fast, samt att förslaget för 2017 från Olof Börjesson (C) och Ola Strand (KD)
tillstyrks.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på 2016 års satsning där Olof Börjesson (C) och Ola Strand (KD)
föreslår att kommunstyrelsen att besluta att den strukturella satsningen 2016 ligger fast, mot LarsErik Knutssons (S) Britt Walls (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att den
strukturella satsningen 2016 ligger fast.

Justerares signatur:
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Ordföranden ställer proposition på 2017 års satsning i enlighet med Olof Börjessons (C) och Ola
Strands (KD) förslag som biträtts av Britt Walls (S) och Lars-Erik Knutsson (S) och finner att
kommunstyrelsen antar förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att den strukturella satsningen 2016 ligger fast.
Kommunstyrelsen beslutar att satsa 180 tkr plus lönebikostnader under 2017 för undersköterskor
med lägst lön inom äldreomsorgen och hemtjänsten.
Reservation

Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S) Birgitta Albertsson (S), Bengt Sörensson (S) och Ewa Ryberg
(V) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
Protokollsanteckning

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Skickas till

Personalchefen

Justerares signatur:
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Reservation

Kommunstyrelsen 2017-02-01
§ 31

Reservation angående strukturell lönesatsning

Vi reserverar oss emot att de undersköterskor som inte fick ta del av den extra satsning om 500 kr i
löneavtalet 2016 inte kan tillföras denna löneförhöjning. Den moderatstyrda alliansen har sagt nej
och är emot att denna grupp av undersköterskor skall behandlas lika med övriga undersköterskor
och därmed få sina 500 kronor.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet beklagar detta negativa beslut då vi tycker att alla
undersköterskor är värda detta lönepåslag. Vi är också oroade för kommunens möjligheter att
rekrytera personal i framtiden och det dåliga rykte som beslutet sprider. Personalförsörjning är
kommunens största framtida utmaning när det gäller att erbjuda en god välfärd till våra
kommuninvånare och det råder en hård konkurrens om kompetent personal. Flera närliggande
kommuner har gett denna extra 500-hundring till samtliga undersköterskor.
Vi ser dock med glädje på den extra satsning som görs på lågavlönade undersköterskor under 2017.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i kommunstyrelsen

Justerares signatur:
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KA 2016/955

Övergripande kommunal personalförsörjningsstrategi
Sammanfattning

Det är stora svårigheter att rekrytera behörig personal till Utbildningsförvaltningen. Bibliotekarie,
lärare, förskollärare och fritidspedagog är bristyrken och stor konkurrens om kommuner emellan.
Andra förvaltningar har liknande problem.
För att möta dessa svårigheter ser utbildningsförvaltningen det som en förutsättning för framtida
bemanning att Sotenäs kommun tar fram en gemensam personalförsörjningsstrategi.
Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-09-29
Utbildningsnämndens protokoll 2016-10-20 § 73
Yrkande

Britt Wall (S) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen beslutar att ge personalutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag till en
övergripande personalförsörjningsstrategi.
Skickas till

Personalchefen
Personalutskottet

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 33

KA 2017/124

Revidering av nuvarande lönerevisionsmodell
Sammanfattning

Det är stora svårigheter att rekrytera behörig personal till Utbildningsförvaltningen. Bibliotekarie,
lärare, förskollärare och fritidspedagog är bristyrken och stor konkurrens om kommuner emellan.
Andra förvaltningar har liknande problem.
För att möta dessa svårigheter ser utbildningsförvaltningen det som en förutsättning för framtida
bemanning att Sotenäs kommun tar fram en gemensam personalförsörjningsstrategi.
Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-09-29
Utbildningsnämndens protokoll 2016-10-20 § 73
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge personalutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad
lönerevisionsmodell.
Skickas till

Personalchefen
Personalutskottet

Justerares signatur:
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KA 2016/368

Rätt till heltid, möjlighet till deltid
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting har som inriktningsmål 2016-2019 att fler medarbetare inom
kommuner, landsting och regioner ges möjlighet att arbeta heltid.
Om inga förändringar görs i arbetssätt, organisation och bemanning behövs det enligt SKL (Om fler
jobbar mer, 2015) över en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023. I Kommunals nya
huvudöverenskommelse (HÖK 16) står det att alla arbetsgivare ska, med utgångspunkt från
verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska
öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31. Utifrån antagna inriktningsmål genomför bland
annat SKL och Länsstyrelsen flertalet utbildnings- och informationstillfällen under våren 2017 för
kommuner som står i begrepp att införa heltid. En av dessa kommuner är Munkedal som kommer
påbörja sitt arbete med heltid under våren 2017. I ett nätverkande kan kommunerna dra nytta av
varandra och hjälpas åt för att nå bästa resultat.
Beslutsunderlag

Personalchefens tjänsteutlåtande 2016-05-30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-06-08 § 116
Personalchefens tjänsteutlåtande 2016-12-28
Yrkande

Peter Hemlin (M), Mikael Sternemar (L), Nils Olof Bengtson (M), Roland Mattsson (M) och Olof
Börjesson (C), Britt Wall (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget.
Mikael Sternemar (L) föreslår att ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchefen att tillsätta en projektledare i
6 månader som ska förbereda, planera och utreda det fortsatta införandet av heltid i Sotenäs
kommun. Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen.
Finansiering av projektledare samt utbildningskostnader beräknas till 150 tkr och finansieras ur
kommunstyrelsens ofördelade medel. Återstår 950 tkr av ofördelade medel.
Skickas till

Kommunchefen
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
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KS § 35

KA 2016/912

Räddningstjänstens taxor och avgifter
Sammanfattning

Räddningstjänstens två taxor för myndighetsutövning/ tillsyn LSO och LBE och tillstånd LBE samt
service, utbildning och uthyrning har omarbetats och slagits samman för att möjliggöra en
redovisning av samtliga taxor och avgifter på ett tydligare och mer lättförståeligt sätt. SKL:s
beräkningsmodell för tillsyn och tillståndsgivning har används vilken bygger på genomsnittlig
tidsåtgång samt förvaltningens faktiska löneökning.
Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarlig och
explosiv vara (LBE) är kommunen tillsynsmyndighet med skyldighet att kontrollera efterlevnaden
av dessa lagar. Enligt Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) är kommunen även
tillståndsmyndighet för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten är utsedd
av kommunen att handlägga dessa ärenden.
Kommunfullmäktige antog 2005 en taxemodell för avgifter vid tillsyn enligt LSO (lagen om skydd
mot olyckor) och LBE (lagen om brandfarliga och explosiva varor) samt tillståndsprövning enligt
LBE.
Modellen bygger på en grundavgift och därtill eventuellt timpris, där beloppen justeras årligen
enligt KLK (konjunkturstatistik, löner för kommunal sektor) och KPI (konsumentprisindex). Från
det att taxemodellen antogs 2005 har taxorna inte uppräknats med hänsyn tagen till ökade
handläggningstider och förvaltningens faktiska löneökningar.
Konstruktion av LSO och LBE-taxor som presenteras här har arbetats fram i syfte att få ett tydligt
och transparent underlag.
Beslutsunderlag

Räddningschefens tjänsteutlåtande 2017-01-09
Bilaga 1, räddningstjänstens taxa för myndighetsutövning och tillstånd
Bilaga 2, räddningstjänstens avgifter för service och tjänster
Bilaga 3, jämförelse av taxa, nuvarande och nytt förslag
Bilaga 4, handläggningskostnad per timma enligt SKLs rekommendationer
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-18 § 8
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar
• att anta taxa för den myndighetsutövning och tillståndsgivning räddningstjänsten bedriver,
• att anta taxa för räddningstjänstens avgifter för service och tjänster,
• att anta att räddningschefen få besluta om undantag i särskilda skäl från denna taxa och då
debitera enligt särskild kostnadsredovisning,
• att anta handläggningskostnad enligt SKL:s beräkningsmodell.
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Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:
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KS § 36

KA 2017/27

Förslag om justering av nuvarande taxa för ansökningsavgifter och
tillsynsavgifter rörande alkoholtillstånd, serveringstillstånd
Sammanfattning

Taxan för ansökningsavgifter och tillsynsavgifter för alkoholtillstånd föreslås justeras utifrån att
resurserna för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn behöver utökas.
Beskrivning av ärendet

Kommunen äger rätt att ta ut ansöknings- och tillsynsavgifter motsvarande kommunens egen
kostnad för att hantera ansökningar om serveringstillstånd samt bedriva tillsyn av meddelade
serveringstillstånd reglerat i 8 kap 10 §, Alkohollagen (AL) – SFS 2010:1622).
Huvuddelen av ansökningar om serveringstillstånd inkommer under våren och sommaren. Under
delvis samma period, med start vid påsk och fram till utgången av augusti, är samtidigt flest
serveringsställen och olika former av tillfälliga serveringsverksamheter öppna, vilket medför att
behovet av tillsyn är som störst under delvis samma period som behovet av handläggning är som
störst. För att kunna möte ett ökat behov av både snabb, effektiv och korrekt handläggning av
ansökningar och härmed ett bibehållande av en god servicenivå samtidigt med att ambitionen
avseende tillsynsverksamheten utökas med fler tillsyner under sommarsäsongen, föreslås en
justering av nuvarande avgifter så att en sammanlagd utökning av verksamhetens resurser med ca
40 tkr möjliggörs.
De utökade resurserna kommer att användas för att bekosta tjänstetimmar för ytterligare en
tillsynsförrättare så att tillsynen över lag kan utökas samtidigt med att en viss förstärkning av
resurserna för handläggning.
Beslutsunderlag

Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-01-10
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-18 § 9
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar om justering av nuvarande taxa för ansökningsavgifter och
tillsynsavgifter rörande alkoholtillstånd, serveringstillstånd enligt nedan;
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Tillståndsavgifter – serveringstillstånd jml Alkohollagen

Nyansökan allmänheten
Nyansökan slutet sällskap i näringssyfte s.k.
festvåningstillstånd
Nyansökan pausservering
Nyansökan trafiktillstånd
Nyansökan cateringtillstånd
Nyansökning provsmakningstillstånd (tillverkare utan
serverings tillstånd)
Nyansökan slutet sällskap till egna medlemmar s.k.
klubbrättigheter
Utvidgat tillstånd
Gemensamt serveringsområde.
Tillfälligt tillstånd till allmänheten

8 000:8 000:8 000:8 000:8 000:4 000:4 000:-

Tillfälligt tillstånd till allmänheten parallellt med ansökan
från samma sökanden om permanent serveringstillstånd på
samma ställe.
Tillfälligt provsmakningstillstånd

2 500:2 000:- per sökanden
4 000:- och 500 per
extradag dock max
8 000:- per ansökan
2 500:-

2 000:- samt 250:- per
extradag, dock max
4 000:- per ansökan
Tillfälligt serveringstillstånd slutna sällskap i form av egna
500:- dag ett samt 250:medlemmar s.k. tillfälliga klubbrättigheter.
per extradag, dock max
1 500:- per ansökan
Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap i näringssyfte 500:- samt
s.k. tillfälligt festvåningstillstånd.
250:- per extradag, dock
max 4 000:- per ansökan
Tillfälligt serveringstillstånd för pausservering
1 000:- samt
250:- per extradag, dock
max 4 000:- per ansökan
Tillfälligt serveringstillstånd vid kulturellt arrangemang.
1 000:- samt
250:- per extradag, dock
max 4 000:- per ansökan
Tillfällig utökning av befintligt serveringstillstånd
2 000:Prov rörande kunskaper i Alkohollagen via FHI:s databas
1 300:-

Justerares signatur:
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Tillsynsavgifter – serveringstillstånd jml Alkohollagen

Årsomsättning (kronor)
– 100 000
100 001 – 250 000
250 001 – 500 000
500 001 – 750 000:750 001 – 1 000 000
1 000 001 – 1 500 000
1 500 001 – 2 000 000
2 000 001 – 2 500 000
2 500 001 – 3 000 000
3 000 001 – 4 000 000
4 000 001 – 5 000 000
5 000 001 – 6 000 000
6 000 001 – 7 000 000
7 000 001 – 8 000 000
8 000 001 -

Rörlig tillsynsavgift
500:1 000:2 000:3 000:4 000:5 000:6 000:7 000:8 000:9 000:10 000:11 000:12 000:13 000:14 000:-

Den fasta tillsynsavgiften är 1 200 kronor.
Protokollsanteckning

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggning av ärendet på grund av jäv.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:
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KS § 37

KA 2016/1146

Detaljplan för Ödegården 1:9 m fl, Väjern
Sammanfattning

Planens huvudsyfte är att skapa förutsättningar för diverse verksamheter som är i behov av industrioch verksamhetsmark i anslutning till vattnet. Planområdet är lokaliserat längs kusten mellan
Kungshamn och Väjern, väster om väg 174 och består av största delen kommunal mark. Efterfrågan
på industrimark i Sotenäs kommun är hög.
Denna detaljplan handläggs enligt plan- och bygglagen 1987:10 (ÄPBL). Detaljplanen har samråds
2012 och varit utställd under tiden 15 april till 16 maj 2016. Med anledning av utställningen har
yttranden inkommit från 7 remissinstanser, 6 sakägare och 1 namnlista med 83 underskrifter. 3 av
sakägarna återfinns på namnlistan.
Planhandlingarna justeras inför antagandet

Justeringarna innebär endast förtydliganden och mindre korrigeringar, planförslaget behöver inte
ställas ut igen. Efter utställningen har Länsstyrelsen fattat beslut om upphävande av strandskyddet,
beslut 2016-09-29. Efter utställningen har också förslag till kompensationsåtgärder för det rikkärr
som ligger inom kvartersmarken samråtts med Länsstyrelsen, 2016-11-03.
•
•
•

•
•
•
•

E-område för befintlig transformator införs på plankartan.
Plankartan ändras så att den östra lokalgatan tas bort och ersätts av kvartersmark samt att ett
u-område för befintliga ledningar införs.
Plankartan ändras för del av fastigheten Ödegården 1:9 med en ny planbestämmelse:
”Bygglov för förändrad markanvändning får inte ges förrän markens lämplighet för
byggande har säkerställts genom att eventuella markföroreningar har avhjälpts så att inte
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) överskrids”.
Planbestämmelse om dagvatten tas bort.
Lägg till en illustrationslinje på plankartan som redovisar inom vilket område strandskyddet
ska upphävas.
Strandskyddets upphävande uppdateras i planhandlingarna.
Planbeskrivning och genomförandebeskrivning uppdateras och justeras.

Beslutsunderlag

Utställningsutlåtande daterat 2016-11-01 PUL
Planbeskrivning daterad 2016-01-25 just 2016-11-30
Genomförandebeskrivning daterad 2016-01-25 just 2016-11-30
Plankarta daterad 2016-01-25 just 2016-11-30
Illustrationskarta daterad 2016-01-25 just 2016-11-30
MKB daterad 2016-01-25
Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskyddet, beslut 2016-09-29
Samråd med länsstyrelsen om kompensationsåtgärder, daterad 2016-11-03
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-18 § 2

Justerares signatur:
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Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till förslaget.
Proposition

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa antagandehandlingar samt att anta detaljplan för fastigheten
Ödegården 1:9 med flera, Väjern.
Upplysning

Senast dagen efter det att kommunfullmäktiges protokoll om antagande har justeras och
tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla ska meddelande om tillkännagivande,
protokollsutdrag och formerna för överklagande översändas till länsstyrelsen och till de sakägare
som erinrat mot förslaget och inte fått gehör för sina synpunkter.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:
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KA 2016/230

Exploateringsavtal med Sotenäsbostäder ang genomförande av del av
detaljplan Finntorp 1:99 m fl
Sammanfattning

Ett exploateringsavtal skall upprättats mellan Sotenäs kommun och Sotenäsbostäder AB för att
reglera parternas ansvar för åtgärder och kostnader vid genomförandet av del av detaljplan Finntorp
1:99 m fl.
Beslutsunderlag

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2016-11-22
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 234
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtalet med Sotenäsbostäder AB rörande
Finntorp 1:99 m fl.
Skickas till

Sökanden
Mark- och exploateringsingenjör
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KA 2017/32

Medel till skyddsåtgärder i slöjdsalar
Sammanfattning

Slöjdsalarna i kommunens skolor har ett eftersatt underhåll samt är inte uppdaterade utifrån
nuvarande krav på luftkvalitet och säkerhet. Maskinparken är i en ålder och ett skick som gör att de
till stora delar inte klarar en säkerhetsbesiktning.
Beskrivning av ärendet

En uppdatering av slöjdsalarna i kommunens skolor är nödvändig både vad gäller lokaler som
maskinpark.
Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-01-09
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-12-29
Sotenässkolans slöjdsalar
Upprustning slöjdsalar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-18 § 18
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela 500 tkr i investeringsmedel för skyddsåtgärder i slöjdsalar,
samt att uppdra åt Utbildningsnämnden att undersöka möjligheten till statsbidrag.
Finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel.

Skickas till

Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
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KS § 40

KA 2016/618

Information om överklagande av strandskydd
Kommunstyrelsens ordförande informerar om pågående handläggning av kommunens överklagan
av Länsstyrelsens beslut om strandskydd.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerares signatur:
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KS § 41

KA 2016/1211

Information om Askums fiber
Kommunstyrelsens ordförande informerar om att kommunchefen tillsammans med
näringslivsutvecklaren ser över frågan från Askums fiberförening.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
69(71)

Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2017-02-01 § 1-43

KS § 42

KA 2014/998

Fyllnadsval av borgerlig vigselförrättare och registreringsförrättare
Robert Höij har anmält intresse om att vara borgerlig vigselförrättare och registreringsförrättare.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att Robert Höij ska utses till borgerlig vigselförrättare och
registreringsförrättare.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige väljer Robert Höij till vigselförrättare för återstoden av mandatperioden 20172018.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:
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KS § 43

KA 2017/126

Bättre genomfart vid Örn, väg 873
Lars-Erik Knutsson (S) frågar om arbete pågår för att få till en bättre genomfart vid Örn.
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar frågan med att frågan tas upp vid
återkommande träffar med Trafikverket, Fyrbodal och Västra Götalandsregionen.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Skickas till

Samhällsbyggnadschefen
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