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KS § 130   

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns, med att följande läggs till; 
 

• Bredbandssatsning inom SML för att uppnå nationella bredbandsstrategin samt att förstärka 
förbindelser till kommunernas verksamheter 

• Föreskrift om eldningsförbud och skärpt eldningsförbud  
• Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
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KS § 131    Dnr 2020/000392   

Förslag till ny beräkningsmodell för egenavgift för resor med 
färdtjänst (anropsstyrd trafik) samt förändring av tillämpningsområde  

Sammanfattning  

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har beslutat att införa 3 zoner i den allmänna 
kollektivtrafiken med start 4 november 2020, därför krävs ett nytt beslut om beräkning av 
egenavgift för anropsstyrd trafik, d v s färdtjänst.  
 
Konsekvensen med ny zonindelning är att nuvarande prisstödsmodell försvinner då nuvarande 
taxesystem inte kommer att ha någon koppling mot kollektivtrafiken. 

Beslutsunderlag 

Färdtjänsthandläggarens tjänsteutlåtande 2020-04-28 
Omsorgsnämndens protokoll 2020-06-04 § 81 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 150 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
Mikael Sternemar (L) förslår som tilläggsförslag att det noteras att förslaget är kostnadsneutralt. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag och Mikael 
Sternemars (L) förslag och finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att tillämpningsområdet för färdtjänst är resor inom och mellan 
kommuner i Västra Götaland, att gälla fr o m 2021-01-01.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fr o m 2021-01-01 gäller ny beräkningsmodell för egenavgift för 
färdtjänstresor. Egenavgiften baseras med en startavgift med 50 kr de första 10 kilometrarna och 
därefter 3 kr/kilometer.  
 
Egenavgiften innefattar alla med beslut om färdtjänsttillstånd i Sotenäs kommun.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande modell, basbelopp med procentuella påslag, för uttag av 
egenavgift för färdtjänstresor, skall gälla t o m 2020-12-31.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fr o m 2021-01-01 gäller ny beräkningsmodell för egenavgift för 
resor inom annan kommun, utanför Västra Götaland. Egenavgiften baseras på en startavgift med 
105 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer. Den enskilde ersätts i efterhand, mot 
uppvisande av kvitto. Ansökan skall ske till handläggare i hemkommunen före planerad resa.  
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Kommunfullmäktige beslutar att årlig uppräkning skall ske med följsamhet till den allmänna 
kollektivtrafikens prisjusteringar i Västra Götaland. Justering gäller startavgift samt kilometerpris.  
 
Förslaget är kostnadsneutralt. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 132    Dnr 2020/000779 

Webbsändning av Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Sedan 1 juni 2017 har varje kommunfullmäktigemöte webbsänts. Nu är det dags för ny 
upphandling. Baserat på det ökade intresset och ur en demokratisk synvinkel fyller webbsändningar 
av kommunfullmäktiges sammanträden en stor funktion. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade våren 2017 att fullmäktigemötena skulle börja webbsändas. En 
upphandling av tjänsten genomfördes 2017 och mötena började webbsändas 1 juni 2017. 
Nuvarande avtal löper ut 31 december 2020 och för att fortsätta webbsända kommunfullmäktige 
behöver en ny upphandling genomföras alternativt att beslut fattas om att inte fortsätta webbsända 
dessa sammanträden. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten, men under rådande 
pandemi är webbsändningarna ett viktigt komplement för allas tillgänglighet. Kallelser och 
protokoll kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängliga på kommunens hemsida. Statistik från 
vårens sammanträden visar att cirka 200 enheter tittade på varje sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Kommunikationsansvarigs tjänsteutlåtande 2020-08-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 152 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) Mikael Sternemar (L), Roland Mattsson (M) och Olof Börjesson (C) 
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att genomföra en upphandling av 
webbsändning av Kommunfullmäktige. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 133    Dnr 2017/000589 

Motion gällande återinförande/ införande av Fixar-Malte, en 
biståndsbedömd tjänst i Folkhälsans tjänst för brukare inom 
omsorgsförvaltningens vårdområden 

Sammanfattning 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-11 § 79 beslutade Kommunfullmäktige att 
återremittera motionen till Omsorgsnämnden för vidare utredning. 
 
Att få stöd och hjälp i hemmet med uppgifter som den enskilde inte klarar själv kan ses som en 
förebyggande åtgärd, då fallrisken ofta är högre bland äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Förvaltningen har identifierat ett behov av förebyggande insatser för att minimera risker och 
fördröja behovet av vård- och omsorg. Fixar-Malte ligger utanför det identifierade behovet, men 
tangerar i delar vad gäller fallprevention.  
 
Som en del i återremissen fick Omsorgsförvaltningen i uppdrag att omvärldsbevaka hur andra 
kommuner har löst detta uppdrag. Vid dessa kontakter framkom följande: 
 
Uddevalla: har en fixartjänst som ombesörjs av daglig verksamhet 
Lysekil: har ingen fixartjänst 
Svalöv: har ingen fixartjänst 
Båstad: har en fixartjänst för alla 75+ organiserad via räddningstjänst som har upphandlat ett lokalt 
företag 
Färgelanda: har ingen fixartjänst 
Göteborg: kostnadsfri fixartjänst från 67+ 
Östersund: har en fixartjänst som kostar den enskilde 80 kronor per tillfälle 
Vänersborg: "lilla hjälpen", en tjänst som får ta max en halvtimme organiserad via AME 
 
Förvaltningens bedömning av svaren är att det ser olika ut i olika kommuner, men att mindre 
kommuner ofta tycks ha valt att inte erbjuda fixartjänst.  
Bakgrunden till att erbjuda en fixartjänst handlar ytterst om fallprevention. 

Beskrivning av ärendet 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-11 § 79 beslutade Kommunfullmäktige att 
"återremittera motionen till Omsorgsnämnden då det borde finnas mer resurser nu när 
arbetsmarknadsenheten inte kommer att ha kvar uppdraget med bilvården. Då flertalet kommuner i 
Sverige har sk Fixartjänster och de personer är anställda i kommunen så är det svårt att se att det 
skulle vara en konkurrens mot annan näringsverksamhet. Därför ska man istället utreda och inhämta 
erfarenhet från hur andra kommuner som tillhandahåller den tjänsten gjort". 
 
Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheten att återinföra/ införa Fixar-Malte 
som biståndsbedömd tjänst. Verksamheten Trålen har nämnts som förslag för utförande, men 
förvaltningen ser svårigheter i detta. Det skulle bli resurskrävande, eftersom det kräver en "en till  
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2020-09-09 § 130-155 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 8(48)
 

 
 
 

Forts. KS § 133 

 
en"- lösning och blir således en utbyggnad av verksamheten som i dagsläget inte finns finansiering 
för. 
 
AME ligger utanför förvaltningens ansvarsområde, men den verksamheten har tidigare fått  
påpekanden om snedvriden konkurrens. Alltså kan man svårligen använda tid som tidigare 
användes till t ex biltvätt till att istället utföra fixartjänster till låg eller ingen kostnad, då det 
rimligen bör omfattas av samma kritik. Ett flertal företag i kommunen tillhandahåller liknande 
tjänster till Sotenäsborna. 
 
Att biståndsbedöma fixarinsatser försvåras av att de inte inräknas i skälig levnadsnivå och 
kommuners fokus behöver vara på att insatser ska beviljas utifrån att behovet inte kan tillgodoses på 
annat sätt. Tjänsterna finns att tillgå på marknaden. Förvaltningen kan dock ombesörja vissa delar 
av ett sådant uppdrag i samband med det förebyggande arbete som planeras, men då som ett samlat 
fallpreventivt arbete. 
 
Genom att inte biståndsbedöma behovet av fixartjänster så finns också möjlighet för 
volontärsverksamhet att ge stöd i vissa ärenden. Volontärer får inte utföra biståndsbedömda insatser 
utan ska tillföra ett mervärde till verksamhet och individ. Ett vidareutvecklat samarbete med 
volontärsverksamhet är en av lösningarna på framtidens socialtjänst. 
 
Förvaltningen ser ett behov av att utöka det förebyggande arbetet i syfte att främja individers 
självständighet och fördröja behovet av vård- och äldreomsorg. Detta planeras för under hösten 
2020 och kommer successivt att implementeras för att fånga upp behov hos den ökande åldrade 
befolkningen. I detta arbete kan det ingå delar av vad en fixartjänst bör inrymma, t ex råd och stöd 
till den enskilde, förmedling av kontakter samt riskbedömningar i hemmet. 
Uppbyggnad av förebyggande arbete behöver utgå ifrån ett identifierat behov, vilket möts av 
adekvat åtgärd som förvaltningen sedan följer upp att åtgärden tillfredsställer behovet och att den 
leder till den önskade effekten. Erfarenhet av tidigare fixartjänst är att det som då önskades mest var 
storstädning, utöver det städ som hemtjänst efter behovsprövning erbjuder. Detta kan inte anses 
vara en kommuns ansvarsområde, med hänvisning till Socialtjänstlagen. Förvaltningen måste i tider 
av effektiviseringar och anpassningar säkerställa att de insatser som erbjuds är i linje med 
lagstiftningen, att de ger önskade effekter och bidrar till att människor kan leva sitt liv så 
självständigt och tryggt som möjligt. Det som kan tillgodoses på annat sätt ska hänvisas till det. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Att inrätta en tjänst som utför fixaruppgifter innebär en utbyggnad av verksamhet som 
verksamheten saknar finansiering för och som i så fall får hittas i förvaltningens övriga 
verksamheter. En årsarbetare kostar ca 600 tkr. 
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Regelverk  
Offentlig verksamhet får ej bidra till minskat konkurrenstryck genom att snedvrida eller hämma 
förutsättningarna för en effektiv konkurrens (3 kap.27-32§§ konkurrenslagen). Vad som leder till 
konkurrensbegränsande effekter beror bland annat på situationen på den aktuella marknaden. Det 
kan vara neutralt för konkurrensen om en offentlig aktör upprätthåller service och annan 
infrastruktur på områden där det saknas kommersiellt utbud. Förvaltningens bedömning är att det 
kommersiella utbudet av fixartjänster är väl utbyggt i Sotenäs kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-06-13 
Omsorgsnämndens protokoll 2017-08-22 § 61 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-06 § 146 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2018-11-28  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-12 § 223 
Avdelningschefens tjänsteutlåtande 2020-04-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 101 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 100 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-11 § 79 
Omsorgschefens tjänsteutlåtande 2020-08-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 169 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
Therese Mancini (S) föreslår bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag mot Therese Mancinis (S) och 
finner att Kommunstyrelsen antar Nils Olof Bengtsons (M) förslag.   

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att fixartjänster finns att tillgå 
på marknaden, via volontärsverksamheter och genom att ett förebyggande arbete som inkluderar 
fallprevention håller på att utvecklas och planeras för successiv implementering i 
omsorgsförvaltningen under 2021 och kommande år.     
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Protokollsanteckning 

Yngve Johansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning; 
 
I tjänsteutlåtandet för motion om Fixar-Malte står det att förslaget inte har någon påverkan ut ett 
jämställdhetsperspektiv. Miljöpartiet de gröna anser att det är en jämställdhetsfråga då 60 % av 
fallolyckorna drabbar kvinnor och det är en viktig folkhälsofråga. 
Ekonomiskt är det en besparing för kommunen att slippa kostnader för rehabilitering och hemtjänst 
med mera. 
 
 

 

  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2020-09-09 § 130-155 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 11(48)
 

 
 
 

KS § 134    Dnr 2020/000072 

Medborgarförslag - Husbilsuppställning på Lahälla, Hunnebostrand 

Sammanfattning  

Förslagsställaren har i ett medborgarförslag framfört synpunkter samt föreslår att kommunen 
behöver få bättre kontroll/uppsikt över parkeringssituationen på Lahälla och då främst husbilarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 § 29 att överlämna medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Beskrivning av ärendet 

Förslagsställaren anser att kommunen borde lägga resurser på att kontrollera att alla husbilsägarna 
följer de regler som finns gällande parkering och betalning. Om inte så för att kommunen ska 
erhålla alla avgifter för dem som använder området. Önskemål om att kommunen ska öka tillsynen 
för avstånden mellan husbilarna omnämns även. 
 
Förslagsställaren pratar även om att det är överbeläggning på området och funderar varför 
kommunen inte tar betalt under övrig del av året tex innan april och efter september.  
 
Det finns ”husbilar” som klassas som personbil klass I och klass II, beroende på hur de är inredda 
samt vad som står i dess registreringsbevis. Personbil klass I avser bil byggd huvudsakligen för 
persontransport. Personbil klass II (husbil eller lastbil) är en bil som är permanent försedd med ett 
karosseri som är inrättat som bostadsutrymme.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
Hamningenjörens och trafikingenjörens tjänsteutlåtande 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2020-06-09 § 40 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tackar frågeställaren för medborgarförslaget och ger kommundirektören i 
uppdrag att se över möjligheterna att utöka parkeringsytorna under kalenderåret 2020 i området 
Lahälla/Lökholmen i Hunnebostrand samt utöka parkeringsövervakningen så efterlevnad av både 
avstånd samt betalning av taxa efterföljs.  
Kommunstyrelsen ser härmed medborgarförslaget bifallet. 
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Skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 
Drift & Projektchef  
Hamningenjör 
Trafikingenjör 
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KS § 135    Dnr 2020/000644 

Motion om insynsplats i budgetberedningen 

Sammanfattning 

Ewa Ryberg (V) och Magnus Johansson (V) föreslår i en motion att Sotenäs kommun undersöker 
möjligheten att partier som är representerade i Kommunfullmäktige men inte i budgetberedningens 
möten skall ha rätt till en insynsplats i budgetberedningen, samt att det sker en skyndsam beredning 
av motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet anser att det skulle främja demokratin och öka förutsättningarna för en bra 
budgetdebatt när alla partier har samma insyn i budgetarbetet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-19 § 4 att anta följande formulering i kommunstyrelsens 
reglemente, (för mandatperioden 2014-2018 gäller som särskild regel att berört parti ska lämna 
namnet på sin representant skriftligt i samband med kommunstyrelsens första sammanträde efter 
kommunfullmäktiges beslut); 
 
(Kommunfullmäktige beslutade även om insynsplats vid beslut om Kommunstyrelsens reglemente  
2018-11-22 § 142.) 
 
Parti som erhåller plats i kommunfullmäktige men som inte av egen kraft, eller i samarbete med 
annat eller andra partier, erhåller plats för ledamot eller ersättare i någon nämnd eller 
kommunstyrelsen har rätt till en insynsplats i kommunstyrelsen, men inte dess utskott.   
 
Representanten utses av respektive parti och platsen är knuten till den person som utses. Berört parti 
lämnar namnet på sin representant skriftligt i samband med kommunstyrelsens första sammanträde 
för mandatperioden. Arvoden utgår enligt samma reglemente som för förtroendevald. 
 
Insynsplats innebär rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Representanten har inte rätt att få sin åsikt noterad i protokollet. 
Närvarorätten gäller inte myndighetsutövning. 

Bakgrund 

Vissa kommuner har infört insynsplats i Kommunstyrelsen för de partier som är representerade i 
Kommunfullmäktige men som inte har någon representation i Kommunstyrelsen.  Alla ärenden som 
ska behandlas av Kommunfullmäktige bereds av Kommunstyrelsen, även de ärenden som har 
behandlats av övriga nämnder och en insynsplats i Kommunstyrelsen ger därför möjlighet till en 
mer fullständig information.  

Kommunfullmäktige avgör i vilken eller vilka nämnder eventuell närvarorätt ska gälla och om och 
hur närvarorätten ska begränsas.  
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En förtroendevald som får närvarorätt omfattas av den sekretess och tystnadsplikt som övriga 
närvarande omfattas av. 

Regelverk  
Kommunallagen 4 kap 28 § - Närvarorätt 
28 §   Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss 
nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten. 
Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-04-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 153 

Yrkande 

Therese Mancini (S) föreslår bifall till motionen. 
Mats Abrahamsson (M) föreslår avslag till motionen.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 136    Dnr 2020/000656 

Motion om införande av en Samhällsbyggnadsnämnd 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att Sotenäs kommun utreder ett införande av en 
Samhällsbyggnadsnämnd. 
 
En Samhällsbyggnadsnämnd kan tex hantera ärenden från Byggnadsnämnden, Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän och Kommunstyrelsens tekniska utskott.  
Dessa två nämnder och utskottet hanterar idag många ärenden. För att kunna inrätta en 
Samhällsbyggnadsnämnd kan en väg vara att inrätta olika utskott under nämnden.   
 
Mängden ärenden kan inte förväntas minska, även om man kan tänka sig en ökad delegation till 
både utskott och tjänstepersoner. Antalet möten kan förväntas ungefär bli samma som nu. 

Beskrivning av ärendet 

Flera kommuner har inrättat en Samhällsbyggnadsnämnd, tex Munkedal, Lysekil och Uddevalla. 
Det kan variera vad man ålägger en Samhällsbyggnadsnämnd och uppdraget kan variera över tid. 
Uddevalla har ändrat sitt reglemente flera gånger under senaste året. 
 
En utredning om inrättande av en Samhällsbyggnadsnämnd bör göras brett och belysa flera 
perspektiv. En arbetsgrupp med tjänstepersoner kan inrättas och ges uppdraget och ett antal 
politiker kan utses för att förankra arbetet.  

Beslutsunderlag 

Motion 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-06-26 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente Lysekils kommun 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente Munkedals kommun 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente Uddevalla kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 154 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Mats Abrahamsson (M), Lars-Erik Knutsson (S) och Roland Mattsson (M) 
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, att utreda ett införande av en 
Samhällsbyggnadsnämnd.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 137 Dnr 2020/000657  

Motion om ändrad starttid för Kommunfullmäktiges sammanträden 

Sammanfattning 

Jan Ulvemark (S) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bereda frågan om 
tidigareläggande av Kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Motionären menar att det inte är rimligt att de som förvärvsarbetar ska sitta till sen kväll och orka 
vara alerta och hänvisar till att sammanträdestiden sattes på den tiden som alla var fiskare, vilket 
inte längre är fallet. 

Beskrivning av ärendet 

Frågan om Kommunfullmäktiges sammanträdestid har varit uppe för beslut, senast 2013-06-13. 
Kommunfullmäktige avstod den gången från att ändra sammanträdestiden. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

Enligt Arvodesreglementet så utgår ersättning till förtroendevalda för förlorad arbetsförtjänst. 
Denna ersättning är den enda delen som ändrar sig om man flyttar mötet till dagtid. Vid en kontroll 
av ledamöternas ålder visar det sig att 50 procent är upp till 65 år och 50 procent är över 65 år.  
 
Vid en enkel beräkning så noteras att Kommunfullmäktige höll 6 sammanträden år 2019. På dessa 
möten var ca 22 personer i snitt i arbetsför ålder. Medianinkomsten i Sotenäs kommun är 285 tkr 
eller 144 kr/tim enligt Ekonomifakta.se. Om 22 personer söker ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
i 8 timmar så skulle varje möte kosta ca 25 000 kr per sammanträde. Kostnad för mötesarvode och 
eventuell reseersättning tillkommer. Att tidigarelägga möten för Kommunfullmäktige på dagtid kan 
innebära en extra kostnad på 150 000 kr per år.  
 
Under år 2021 planeras 7 sammanträden för Kommunfullmäktige. Ett förslag är att ändra starttiden 
till kl 13.00.  

Beslutsunderlag 

Motion 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-06-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 155 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), föreslår bifall till motionen att uppdra Kommunstyrelsen att utreda frågan om 
tidigareläggande av Kommunfullmäktiges sammanträden. 
Therese Mancini (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdra Kommunstyrelsen att utreda frågan 
om tidigareläggande av Kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 138 Dnr 2020/000687 

Utredning om införande av förbud mot passiv insamling av pengar i 
Lokala ordningsföreskrifter 

Sammanfattning 

Veronica Johansson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) föreslog i en motion att Sotenäs kommun 
undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, ICA 
Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop Hunnebostrand. Motionärerna 
menade att människor i Sotenäs kommun inte ska behöva tigga sig till försörjning och att tiggeri 
under de senaste åren har blivit synligt vid levande stråk, vanligtvis utanför systembolaget och 
lokala mataffärer i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 § 18 att bifalla motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Tiggeri eller ”insamling av pengar” kan regleras i kommunens Lokala ordningsföreskrifter.  
 
Lokala ordningsföreskrifter kan instiftas som en förstärkning av Ordningslagen. Föreskrifterna 
reglerar lokala förutsättningar för en offentlig plats som inte regleras tillräckligt i ordningslagen. En 
lokal ordningsföreskrift får inte stå i kontrast mot en nationell lag. Föreskriften kan gälla i hela 
kommunen eller endast i en del av den.  
 
Sveriges kommuner och landsting SKL har en rekommendation hur ”insamling av pengar” kan 
utformas i Cirkulär 1995:41 enligt följande;  
 
Insamling av pengar 12 §  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När 
insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Andra kommuner 
Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift har vunnit 
laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 kommuner följt Vellinge och 
antagit samma lydelse.  
 
Insamling av pengar 
11. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av Bilaga D i 
relaterade dokument nedan. 
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Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses 

1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. 

 
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller tillståndsplikt 
(§12) avseende insamling av pengar. 

Regelverk  
Ordningslagen; Lokala föreskrifter m. m. 
8 §   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare 
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. 

Slutsats 

Vellinge kommun och Munkedals kommun har valt två olika vägar för att reglera ”insamling av 
pengar”. I Vellinge är det förbjudet på vissa platser medan det i Munkedal är en tillståndspliktig 
verksamhet. 
Sammanfattningsvis är det möjligt att reglera formerna för ”insamling av pengar”. 

Beslutsunderlag 

SKL Cirkulär 1995:41 
Gällande Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 
Förslag på revidering av Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 2020-06-26 
Kartbilaga 2020-08-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 157 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår att ärendet återremitteras för att 
uppdatera kartmaterialet.  
Olof Börjesson (C) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att förslaget ska avslås. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återemitteras och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att uppdatera kartmaterialet.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Protokollsanteckning 

Yngve Johansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning; 
 
Miljöpartiet reserverade sig i kommunfullmäktige den 2020-03-12 mot att utreda ett förbud att 
tigga, som ju är ett sätt att be om hjälp. 
Mp anser inte att ett förbud är det som medför att människor som tigger får en bättre situation. 
Att människor tigger för försörjning har sannolikt olika orsaker och är på flera vis tragiskt och 
problematiskt, och något som berör oss. Det är därför viktigt att i de politiska samarbeten vi ingår i 
driva frågor om människors situation och rättigheter och hitta vägar framåt för lösningar. 
Som förslaget presenteras på kartmaterialet följer inte gränserna de övriga ordningsreglerna utan är 
betydligt utökade. 
Ifrågasättas kan också på vilket sätt kommunen ska kunna reglera privata näringsidkares mark. 
Miljöpartiet stödjer inte förslaget om att införa förbud mot passiv insamling av pengar i de lokala 
ordningsföreskrifterna. 
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KS § 139 Dnr 2020/000663 

Sammanträdestider 2021 

Sammanfattning   

Kansliavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag på sammanträdestider 
för 2021. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska 
tidplanen och för att minska handläggningstiden.   

Bakgrund  

Ett förslag på sammanträdestider för 2021 är framtaget för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 
och dess utskott. Förslaget är anpassat efter regler i kommunallagen och den ekonomiska tidplanen 
samt samordnade för att minska handläggningstiden i så stor utsträckning som möjligt. Enligt 
gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Västra Götalandsregionens Regionfullmäktige har möten på måndagar och tisdagar. 
Förvaltningarna har ofta egna interna möten då.  
 
Sammanträden är främst inplanerade på onsdagar och torsdagar, men en anpassning har gjorts av 
sammanträdesplanen till den ekonomiska årsprocessen, detta har inneburit att nämnderna måste 
hålla möten samma vecka. Med anledning av detta och för att det är viktigt att sekreterarna vid 
behov ska kunna ersätta varandra vid eventuell frånvaro, har några nämnder och utskott möten även 
på tisdagar.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har sina möten på tisdagar, liksom även Utbildningsnämnden.  
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har mötesdag på onsdagar, medan Omsorgsnämnden och 
Byggnadsnämnden brukar förlägga sammanträden för nämnd och arbetsutskott på torsdagar.  
 
Tid för facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd/kommunstyrelse. Tid för beredning 
är inte inlagt i schemat då det framgår av reglementena hur långt i förväg kallelsen ska skickas samt 
då detta samordnas mellan ordförande, förvaltningschef och sekreterare.  
 
Den ekonomiska tidplanen måste respekteras och sammanträdena anpassas efter Kommunstyrelsens 
och Kommunfullmäktiges sammanträden.    

Beslutsunderlag 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-06-11 
Sammanträdestider inlämningstider 2021 
Sammanträdesdagar 2021 
Regionfullmäktiges sammanträdestider 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 156 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider 2021 för kommunstyrelsen 3/2, 3/3, 14/4, 
2/6, 8/9, 27/10, 24/11, samt för utskotten; 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott; 20/1, 17/2, 31/3, 19/5, 9/6, 25/8, 13/10, 10/11, 8/12 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott; 19/1, 16/2, 23/3, 18/5, 24/8, 12/10, 9/11 
 
Nämnderna uppmanas, med hänvisning till gällande reglemente, att fastställa sammanträdestider i 
enlighet med förslaget. Nämnderna ska också lägga fast tider för facklig samverkan mellan utskott 
och nämnd.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdestider år 2021;  
18/2, 18/3, 29/4, 17/6, 23/9, 11/11, 9/12 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Nämnder och styrelser 
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KS § 140 Dnr 2020/000451 

Uppdatering om etableringen samt planering av informationsstrategi 
under hösten 

Sammanfattning 

Information lämnas av näringslivsutvecklare Tomas Larsson och Roy Høiås ordförande i Qualiy 
Salmon AB om pågående etablering. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 141 Dnr 2018/000499 

Stenens hus på Udden, Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Ärendet beskriver projektet Stenens Hus och resonemanget bakom rekommendationerna till ett 
fortsatt arbete för att etablera Stenens Hus på Udden i Hunnebostrand.   

Beskrivning av ärendet 

Projektet Stenens Hus har sin bakgrund i skulpturutställningen Udden skulptur som arrangerats i tio 
år på Udden i Hunnebostrand. Redan i en förstudie från 2011 nämns möjligheten att etablera en 
byggnad på Udden, då som ett stenkonstcenter. Stenens Hus har därefter nämnts flera gånger i 
utställningskatalogerna för Udden skulptur, samt av invigningstalare. 
 
2017 startade Kulturhuset Hav och Land ett projekt med syftet att undersöka möjligheterna att 
utveckla Udden genom att utreda förutsättningarna för att etablera ett Stenens Hus där. Projektet 
avslutades i mars 2020 och har fått stöd från Leader, Västra Götalandsregionen, Sotenäs kommun 
och tolv privatpersoner. Projektet genomförde medborgardialoger kring en eventuell etablering av 
Stenens Hus, gjorde studiebesök hos referensanläggningar och tog fram en skiss av hur en byggnad 
skulle kunna se ut och fungera med hjälp av arkitekten Todd Saunders. Projektet administrerades i 
allt väsentligt av Sotenäs kommun, men drevs av en styrgrupp med representanter för kommunen, 
Kulturhuset Hav och Land och Udden Skulptur.  I styrgruppen medverkade Peter Anderzon 
(projektledare), Pål Svensson, Dan Bothén, Elving Claesson, Mikael Sternemar, Carl Forsberg, Britt 
Wall och Staffan Karlander. 
 
Projektets arbete, resonemang och slutsatser redovisas i rapporten Stenens Hus – konceptstudie 
2020. 
 
Konceptstudien landar i tre rekommendationer: 

1) Att utreda vilka intressenter som vill ingå i en stiftelse för Stenens Hus samt förberedelser 
för stiftelsens bildande. 

2) Att aktivera och uppdatera Vänföreningen Kultur på Udden. 
3) Att ta fram en finansieringsform med målet att befästa Udden Skulptur över tid. 

 
Visionen för projektet har varit att ”Udden ska utvecklas till ett förstklassigt besöksmål med 
internationell lyskraft, där kultur och näring samverkar, där historien och framtiden möts, där den 
unika platsens värden förstärker upplevelsen av granitens betydelse och storhet i landskapet. Vi ser 
framför oss en arkitektonisk skapelse där alla element kan inrymmas. Stenens hus skall förmedla en 
stark framtidstro, där bygdens historia med stolthet kan berättas.” 
 
En sådan etablering tar tid. Som jämförelse kan nämnas att Kosterhavets nationalpark tog ca åtta år 
från idé till genomförande. En sådan etablering kräver också samarbetspartner och stabil 
finansiering. Styrgruppen har gjort bedömningen att Stenens Hus bör organiseras som en stiftelse 
och att arbetet med att formera en sådan kan göras med konceptstudien som grund. 
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Medborgardialogen kring Stenens Hus har också visat hur viktig den lokala förankringen är. 
Styrgruppen ger därför rekommendationen att aktivera och uppdatera Vänföreningen Kultur på 
Udden. Det skulle ge stöd både åt utställningen Udden skulptur och till Stenens Hus. 
 
Udden skulptur är själva grundförutsättningen för en etablering av Stenens Hus. Ansvaret för 
utställningen övergick 2019 från Kulturhuset Hav och Land till Konstnärernas kollektivverkstad i 
Bohuslän. Sotenäs kommun gav under tre år uppdraget till Kulturhuset Hav och Land att säkra en 
långsiktig finansiering för utställningen men det resulterade inte i en konkret lösning. Behovet 
kvarstår dock eftersom utställningen än idag, efter tio års verksamhet, är projektfinansierad. 

Beslutsunderlag 

Kultursekreterarens tjänsteutlåtande 2020-09-01  
Stenens Hus – konceptstudie 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 158 

Ajournering 

Ajournering begärs. 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag i punkt 1, och att punkt 2 och 3 
utgår. 
Lars-Erik Knutsson (S) och Jeanette Loy (M) föreslår bifall till Jan-Olof Larssons (S) förslag. 
 
Nils Olof Bengtson (M) föreslår som tilläggsyrkande att det ska tydliggöras att kommunen inte 
skulle involvera sig ekonomiskt i drift och investering i projektet Stenens Hus samt att uppdraget 
skall vara genomfört 2020-12-31 och återrapporteras på Kommunstyrelsens första möte 2021. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S) med fleras förslag och Nils Olof Bengtsons 
(M) förslag och finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att utreda vilka intressenter som vill 
ingå i en stiftelse för Stenens Hus samt förbereda för stiftelsens bildande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att det ska tydliggöras att kommunen inte skulle involvera sig 
ekonomiskt i drift och investering i projektet Stenens Hus samt att uppdraget skall vara genomfört 
2020-12-31 och återrapporteras på Kommunstyrelsens första möte 2021. 
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Skickas till 

Kommundirektör 
Kultursekreterare 
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KS § 142 Dnr 2020/000617 

Reglemente kulturstöd 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att utforma reglemente för kulturmedel där kommunens 
åtaganden vad gäller kulturfrågor i förhållande till lokala föreningar regleras. 
 
Mål för kulturverksamheten anges i Sotenäs vision och i utbildningsförvaltningens mål för 
verksamheten. Mål i visionen är ”Ett rikt fritids– och kulturutbud” och i utbildningsförvaltningen 
anges målet ”Vi har en bredd och mångfald av olika kultur och fritidsaktiviteter under hela året.” 
 
Sotenäs kulturpolitiska program 2019-2022 förtydligar målen och anger konkret vägledning för hur 
kommunen ska nå målen. Verksamheten bryts ner i sex områden: 

1) Bibliotek 
2) Allmänkultur 
3) Kulturmiljöer 
4) Föreningsstöd 
5) Kulturskola 
6) Offentlig konst 

 
När nu utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att se över formerna för stöd till kulturen berör det 
två områden: allmänkultur och föreningsstöd. 
 
Idag fördelar Sotenäs kommun bidrag på tre olika sätt till kulturverksamheter: 

1) Ett årligt återkommande bidrag till kulturföreningar med egna lokaler och 
arrangemangsverksamhet. 

2) Ett stöd som kan sökas av arrangerande kulturföreningar utan egna lokaler.  
3) Ett stöd för större kulturprojekt som söks från kommunstyrelsens ofördelade medel. 

 
Inget av stöden har fastslagna kriterier för hur man ska söka (förutom våra antagna bidragsnormer). 
Stöd till kulturföreningar med egna lokaler och stöd till arrangerande kulturföreningar utan egna 
lokaler har fastslagen budget som hanteras av kultur- och fritidschef, men stödet från 
kommunstyrelsens ofördelade medel har ingen egen budgetpost. 
 
Nuvarande system gör det svårt för nya aktörer att söka stöd och för såväl nya som befintliga 
mottagare av stöd att veta på vilka kriterier deras ansökan bedöms. Eftersom stöden som beviljas av 
kommunstyrelsen inte har någon fastslagen budget prioriteras de dessutom mot andra angelägna 
åtgärder som inte nödvändigtvis har med kultur att göra. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
De anslag som tidigare fördelats från Kommunstyrelsen föreslås överflyttas till 
Utbildningsnämnden. Kommunens ekonomi påverkas därför inte totalt sett av förslaget. 
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Detta förslag innehåller inte förslag till exakta budgetposter för de tre stödformerna som föreslås. 
Anledningen till det är att man ska kunna passa in befintliga aktörer i de tre stödformerna innan 
man budgetsätter dem. Dessutom behöver detaljbudgeten för Utbildningsnämnden år 2021 vara 
klar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU § 28 2020-05-19 
Tjänsteutlåtande reglemente kulturmedel - Kultursekreterare 2020-05-12 
Utbildningsnämndens protokoll 2020-06-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 159 
Förslag reglemente kulturstöd 2020-09-02 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) Lars-Erik Knutsson (S) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattsson (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för kulturstöd i Sotenäs kommun och att dessa 
börjar gälla 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att omfördela medel från Kommunstyrelsens ofördelade medel 
motsvarande 2020 års nivå till Utbildningsnämnden.  
 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 143 Dnr 2016/000369 

Revidering av Strategi mot våldsbejakande extremism för Sotenäs 
kommun 

Sammanfattning 

Strategi mot våldsbejakande extremism antogs av Kommunfullmäktige 2016-09-22. Nu föreslås att 
en mindre revidering genomförs. 

Beslutsunderlag 

Förslag Revidering av Strategi mot våldsbejakande extremism 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 162 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Lars-Erik Knutsson (S), Jan Olof Larsson (S) och Anders Persson (SD) 
föreslår att ärendet ska återremitteras för ytterligare revidering. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare revidering. 
 

Skickas till 

Säkerhetsamordnare 
Folkhälsostrateg 
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KS § 144 Dnr 2020/000274 

Information om Corona, COVID-19 

Sammanfattning 

Personalchefen lämnar information om läget med anledning av Corona, COVID-19. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 145 Dnr 2020/000425 

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst öppnade upp för nya medlemmar med inträde januari 2021.  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 §15 att ingå medlemskap.  Sotenäs blir därmed 
tillsammans med Partille och Lysekil nya kommuner i förbundet som därmed har 43 medlemmar.  
 
Förbundet har nu återkommit med förslag till förbundsordning. Förbundsordningen har jämfört med 
tidigare antagen förbundsordning anpassats avseende de tillkommande ansökande kommunerna 
Partille, Lysekil och Sotenäs. Därtill har skett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika 
röstetal. I övrig har endast strukturella och redaktionella förändringar skett.   
 
Varje ny medlems fullmäktige ska besluta om en ledamot och en ersättare till kommunalförbundets 
direktion.  Enligt kommunallagens 9 kap 7§ är endast den som är ledamot eller ersättare i 
medlemmens fullmäktige valbar till förbundets direktion. Direktionen är både beslutande 
församling och styrelse. 
 
Förvaltningen föreslår att Sotenäs kommun godkänner förslag till förbundsordning, under 
förutsättning att övriga medlemmar också godkänner förbundsordning.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-06-24 
Förbundsordning Tolkförmedling Väst 
Tidsplan 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 165 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att nyttan av ett medlemskap, för Sotenäs kommun, i Tolkförmedling 
Väst skall utvärderas inför verksamhetsåret 2022. Sotenäs kommun ifrågasätter om det behövs en 
politisk överbyggnad, i form av ett Kommunalförbund för att samverka kring 
Tolkförmedlingstjänster. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs kommun godkänner förbundsordning för Tolkförmedling 
Väst, under förutsättning att övriga medlemmar gör detsamma. 
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Kommunfullmäktige beslutar att nyttan av ett medlemskap, för Sotenäs kommun, i Tolkförmedling 
Väst skall utvärderas inför verksamhetsåret 2022. Sotenäs kommun ifrågasätter om det behövs en 
politisk överbyggnad, i form av ett Kommunalförbund för att samverka kring 
Tolkförmedlingstjänster. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse 1 ledamot och 1 ersättare till Tolkförmedling Väst direktion. 
   
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
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KSAU § 146 Dnr 2020/000447 

Kommunrevisionens rapport, Grundläggande granskning 2019  

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport till kommunens styrelse och nämnder.  
 
Revisionen skriver att syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen 
och God revisionssed. Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande 
revisionsfrågor:  
 

• Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt?  

• Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunens styrmodell.  

• Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i 
kommunallagen samt kommunens styrmodell.  

 
Revisorerna konstaterar att; 
"Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt följer de 
anvisningar som finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende styrning och arbete med 
kommunfullmäktiges mål. Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt 
uppföljning och rapportering. Därtill är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och 
nämnderna i stort följer de anvisningar som finns avseende arbetet med intern kontroll. Vi noterar 
dock att arbetet med riskanalyser kan utvecklas." 
 
Kommunrevisionen har i granskningen identifierat förbättringsområde för kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, miljönämnden samt omsorgsnämnden.  
 
Rapporten visar på stora framsteg för kommunstyrelsen och nämnderna jämfört med tidigare år. 
Ekonomiavdelningen har i bifogat underlag beskrivit revisionens frågeställningar och övergripande 
för samtliga nämnder samordnat svaren på samtliga frågeställningar. Nämnderna har ännu inte 
behandlat ärendet.  
 
Rapporten anses härmed besvarad.   

Revisionens rekommendation  

Kommunstyrelsen 
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att uppföljning av ekonomi sker 
löpande. 
 
Ett förtydligande har skett i de ekonomiska styrprinciperna avseende uppföljning. Under 2020 sänds 
ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsens ledamöter varje månad, undantaget januari och juli.  
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Rapporteringen sker dels för kommunstyrelsen som nämnd och del för hela kommunen. Rapporten 
delges även kommunrevisionen. 

Byggnadsnämnden 
Revisionen rekommenderar byggnadsnämnden att säkerställa att den interna kontrollen stärks med 
en utvecklad riskanalys. 
 
Byggnadsnämnden kommer att genomföra riskanalys inför de kontroller som fastställs för 2021.  

Miljönämnden 
Revisionen rekommenderar miljönämnden att säkerställa att den interna kontrollen stärks med en 
utvecklad riskanalys. 
 
Miljönämnden kommer att genomföra riskanalys inför de kontroller som fastställs för 2021.  

Omsorgsnämnden 
Revisionen rekommenderar omsorgsnämnden att säkerställa en ändamålsenlig ekonomistyrning för 
att utföra verksamheten inom given ram.  
 
Omsorgsnämnden fortsätter med att noggrant följa nämndens ekonomi samt att genomföra 
upprättad åtgärdsplan. Detta för att anpassa nämndens nettokostnader till Kommunfullmäktiges 
beslut om ramar. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-07-22 
Svar på rapport avseende granskning av intern styrning och kontroll  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 166 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar gällande Kommunrevisionens rapport, Grundläggande 
granskning 2019 och översänder svaret till revisionen. 
   

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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KS § 147 Dnr 2020/000691 

Remiss - Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 
2021 -2023 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Fyrbodal har inkommit med en remiss på plan för ekonomi och verksamhet 
för 2021 - 2023. Enligt förbundsordningen ska samråd ske med förbundsmedlemmarna inför beslut 
i direktionen.  
 
Inkommen handling innehåller ekonomi och mål för verksamhet. Inför den kommande tre års 
perioden har en omarbetning av skett avseende strategiska utvecklingsområden. Dessa föreslås vara 
fem. Inom varje område finns strategiska mål som beskriver önskvärt läge för Fyrbodalsregionen på 
cirka 10 års sikt. Till det kommer finansiella mål. I planen föreslås fyra finansiella mål.  
 
Budgeten är indexuppräknad med 3,2 procent 2022 och 3,1 procent för 2023. Det innebär en 
medlemsavgift på 36 kr/invånare för år 2020. 
 
Vidare föreslås att Kommunakademin Väst (KAV) för 2021 finansieras av befintliga tillväxtmedel. 
För åren 2022 och framåt föreslås att kommunerna står för finansiering. Bedömning är en årlig 
kostnad på 750 tkr vilket skulle innebära 2,75 kronor per kommuninvånare. Sotenäs 
rekommendation är att lösa upp periodiserade och slutredovisade tillväxtmedel för att finansiera 
årlig insats till Kommunakademin. 

Ekonomi 

Det framtagna förslaget till budget 2021-2023 visar på ett överskott för varje budgetår.  
 
I förslaget ingår en ökning av medlemsavgiften med drygt 3 procent för respektive åren. För 2021 
innebär det att avgiften ökas till 36 kr/invånare (35 kr/invånare 2020).  
 
För Sotenäs del innebär detta en ökad kostnad på ca 10 tkr. Detta beräknat på ökning av 
invånarantalet med 0,4 procent jämfört med december 2019.   
 
Vidare föreslås att Kommunakademin Väst (KAV) för 2021 finansieras av befintliga tillväxtmedel. 
För att får åren 2022 och framåt finansieras av kommunerna. Bedömning är att årlig kostnad uppgår 
till 750 tkr vilket skulle innebära 2,75 kronor per kommuninvånare. 
 
Förbundets revisorer konstaterade i bokslutsrapporten 2019 att förbundet i sin balansräkning har 
kortfristiga skulder avseende periodiserade tillväxtmedel. De konton som avsåg 2009 - 2012 har 
varit helt orörda under 2019. Enligt uppgift har alla tillväxtmedel före 2014 slutredovisats utan krav 
på återbetalning. Sotenäs rekommendation är att lösa upp dessa medel under den kommande tre års 
perioden för att finansiera årlig insats till Kommunakademin. 
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Mål för god ekonomisk hushållning 

I planen föreslås finansiella mål samt ett antal strategiska mål. De strategiska målen är kopplade till 
de strategiska områdena. Det framgår inte om god ekonomisk hushållning beräknas uppfyllas under  
 
budgetåret. Det framgår inte heller vilka mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Något som lyftes fram i remissvar föregående år samt även i samband med bokslut 2019.  

Strategiska utvecklingsområde 

I förslaget ingår numera färre utvecklingsområden. Förslag till område är framtaget i dialog och 
arbetsprocess tillsammans med politiska företrädare, professionsnätverket och medarbetare på 
kommunalförbundet.  
 
De strategiska utvecklingsområdena inger till god grund för kommunens egna verksamhetsmål och 
befinner sig i samspel med dessa.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-07-22 
Verksamhetsplan och budget för 2021 - 2023 
Mall för remissvar verksamhetsplan för Fyrbodals kommunalförbund 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 167 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag av verksamhetsplan och budget 2021 – 2023 
för Kommunalförbundet Fyrbodal. Ökningen av kostnaderna inarbetas i Kommunstyrelsens budget 
för 2021. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar Kommunalförbundet Fyrbodal att tydliggöra vilka mål som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning samt förtydliga beskrivningen kring sammantagen 
bedömning av måluppfyllelsen. 
 
Kommunstyrelsen ställer sig inte bakom en ökning av avgiften avseende Kommunakademin Väst.  

 

Skickas till 

Kommunalförbundet Fyrbodal 
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KSAU § 148 Dnr 2020/000789 

Permutation av stiftelser  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att upplösa kvarvarande stiftelser. 
 
De som är kvarvarande och som föreslås upplösas är 

• Stiftelsen Alfrida Davida Anderssons stipendiefond  
• Stiftelsen C. M. Engbloms donationsfond  
• C. M. Johanssons donationsfond samt  
• Sanatoriefonden   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-08-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 168 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om upplösning av Stiftelsen Alfrida Davida Anderssons 
stipendiefond, Stiftelsen C. M. Engbloms donationsfond, C. M. Johanssons donationsfond samt 
Sanatoriefonden. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 149    Dnr 2020/ 000013  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens utskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §§ 120-173/2020 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll §§ 27-43/2020 

Personalärenden 

Kommunstyrelsen, förteckning över anställningar månad 5-7/2020 
Utbildningsnämnden, förteckning över anställningar månad 5-7/2020 
Omsorgsnämnden, förteckning över anställningar månad 5-7/2020 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, förteckning över anställningar månad 5-7/2020 

Delegationsbeslut 

Lista på delegationsbeslut daterad 2020-09-02 

Övriga protokoll 

Samhällsbyggnadsförvaltningens samverkansgrupp protokoll 2020-06-23 
Sotenäs Rehabcenter AB protokoll 2020-05-28 
Sotenäsbostäder AB protokoll 2020-05-28 
Sotenäs Vatten AB protokoll 2020-05-27 
Samhällsbyggnadsförvaltningens samverkansgrupp protokoll 2020-06-03 
Kommunforskning i Västsveriges protokoll 2020-05-11. 
Sotenäs Rehabcenter AB protokoll 2020-05-14 
Västvatten AB protokoll 2020-05-27 
Samordningsförbundet Väst protokoll 2020-05-15 
Centrala samverkansgruppens protokoll 2020-05-26 
Samhällsbyggnadsförvaltningens samverkansgrupp protokoll 2020-05-25 
Centrala samverkansgruppens protokoll 2020-05-20 
Centrala samverkansgruppens protokoll 2020-05-13 
Rådet för konst och offentlig miljö, protokoll 2020-05-05 
Sotenäs Vatten AB protokoll 2020-05-19   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut.   
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KS § 150    Dnr 2020/ 000012  

Anmälningsärenden 
1. Länsstyrelsen i Västra Götalands läns meddelande 2020-06-29, ang. Resultat av genomförd 

arkeologisk förundersökning av 1967:7566 (Tossene 962:1) inom fastighet Valla 5:1, 
Sotenäs kommun. 

2. Västra Götalandsregionen, Protokoll från norra Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-25. 
3. Miljönämnden i mellersta Bohuslän protokoll 2020-06-23 § 25, ang. Tillägg i 

delegationsordningen med anledning av ny lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen. 

4. Miljönämnden i mellersta Bohuslän protokoll 2020-06-23 § 26, ang. Tillägg till 
verksamhetsplan 2020 med anledning av utökat tillsynsansvar inom smittskydd. 

5. Byggnadsnämndens protokoll 2020-06-02 § 67, ang. Ekonomi – delårsbokslut januari-april 
2020. 

6. Samordningsförbundet Väst medlemsdialog/ägarsamråd 2019-03-15 och inbjudan till 2020-
03-20. 

7. Skrivelse 2020-06-10 från Landshövding Anders Danielsson och Regionstyrelsens 
ordförande Jonny Magnusson, med inbjudan till kommunerna att medverka i Kommunernas 
Klimatlöften.  

8. Kommunalförbundet Fyrbodals protokoll 2020-05-07 § 36 ang. Ärende från Västkom: 
Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan VGR-kommuner och VGR för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. 

9. Kommunalförbundet Fyrbodals protokoll 2020-05-07 § 37 ang. Ärende från Västkom: 
Förlängning av överenskommelse mellan VGR-kommuner och VGR om samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

10. Miljönämnden i mellersta Bohuslän protokoll 2020-06-03 § 21, ang. Ekonomi, delårsrapport 
januari-april 2020.  

11. Omsorgsnämndens protokoll 2020-08-27 § 106 ang. Grundläggande granskning 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden. 
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KS § 151    Dnr 2020/000655 

Ansökan om planbesked för fastigheten Säm 2:1 m.fl, Bovallstrand 
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan med plats för ca 35 bostäder, fördelat på 
både friliggande villor, parhus och mindre flerbostadshus. Området ligger norr om Bovallstrands 
tätort och nås från Dinglevägen (väg 174), via Stärkestensvägen förbi det relativt nya planområdet, 
Heljeröd 1:8. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en ny detaljplan bör omfatta hela det aktuella området 
och inte delas upp i etapper. Detta främjar en helhetsbedömning och medför att planarbetet, med 
nödvändiga utredningar, kan bedrivas mer rationellt.  

Beslutsunderlag 

Tf Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2020-05-06 
Byggnadsnämndens protokoll 2020-06-02 § 68 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 18 920 kr. 
 

Skickas till 

Sökanden 
MEX-ingenjör 
Berörda, inkl besvärshänvisning 
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KS § 152    Dnr 2020/000647 

Utreda en eventuell framtida anslutning till Vänerledning 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB ställer frågan om bolaget kan få utföra en utredning avseende en eventuell 
anslutning till Vänerledning. Det är för att säkerställa leveranser av dricksvatten inom Sotenäs 
Vatten AB verksamhetsområde fortsatt kan ske med god kvalité och mängd.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs Vatten AB beslutade på styrelsemöte den 27 maj 2020 att ställa frågan till ägaren Sotenäs 
kommun. Uddevalla kommun kommunfullmäktige har beslutat att projektera ledning till Vänern 
samt att senare fatta beslut om byggnation.  
 
Behovet av en framtida anslutning till denna Vänerledning finns i det utlåtande som Västvatten AB 
gjort om Vattentillgång i Sotenäs kommun. En kort sammanfattning av det är att nuvarande 
råvattentäkters kapacitet i framtiden känns osäker när det gäller ökad befolkning och nya 
etableringar såsom laxodling. Lilla Dale Vatten räcker som reservvattentäkt för Stora Tosteröds 
vatten under lågsäsong. Gällande vattenkvalitén på finns det behov av investering för att säkra 
kvaliteten på längre sikt. 

Konsekvensbeskrivning 

Sotenäs Vatten AB får utföra utredning inom sin budget och med resurser i sitt driftbolag 
Västvatten AB.  
 
Ur medborgar-, barn- och jämställdhetsperspektiv är det viktigt att god kvalité och tillräcklig mängd 
av livsmedlet dricksvatten kan levereras året runt till Sotenäs Vatten AB:s kunder. 
 
Utredning om en anslutning till Vänerledning kan leda till att Sotenäs kommun och Sotenäs Vatten 
AB inte behöver ändra nuvarande vattendomar för uttag av råvatten ur sina vattentäkter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Vattentillgång i Sotenäs kommun, Västvatten AB 
Styrelseprotokoll Sotenäs Vatten AB § 20 2020-05-27 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2020-08-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 160 

Yrkande 

Jan Olof Larsson (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att utredningen ska finansieras av VA-
kollektivet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan Olof Larssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
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Forts. KS § 152 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs Vatten AB får utföra utredning inom sin budget och med 
resurser i sitt driftbolag Västvatten AB avseende en eventuell anslutning till Vänerledning. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 153    Dnr 2019/001548  

Bredbandssatsning inom SML för att uppnå nationella 
bredbandsstrategin samt att förstärka förbindelser till kommunernas 
verksamheter 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun beslutade 2020-02-26 § 2 att ställa sig bakom; 
− ett inriktningsbeslut att kommunerna inom SML förbinder sig att finansiera projektet med 

50%, för Sotenäs del 1,67 mnkr, under förutsättning att VG-regionen finansierar projektet 
med 50%. 

− Betalning till projektet sker vid projektslut 2022 och medel reserveras i investeringsbudget 
2022. Finansiering fram till projektslut sker via Net West AB. 

 
Nu föreslås att beslutet revideras enligt följande; 

− Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom att kommunerna inom Sotenäs-Munkedal- 
Lysekil förbinder sig att finansiera bredbandsprojektet med 50%, för Sotenäs del 1,67 mnkr, 
under förutsättning att Västra Götalandsregionen finansierar projektet med 50%. 

− Betalning till projektet sker vid projektslut 2022 och medel reserveras i driftbudget 2022. 
Finansiering fram till projektslut sker genom upphandlad entreprenör. 

Bakgrund 

På kort sikt är målsättningen att 95 procent av alla hushåll och företag inom SML har tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020.  På längre sikt bedöms att det behövs mål på tre 
områden; tillgång till snabbt bredband i hela SML och till stabila mobila tjänster av god kvalitet – 
där ledordet är ”användning utan upplevd begränsning”.  
 
Hela SML omfattar områden där människor och saker normalt befinner sig. Målen innebär att 98 
procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 
procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s 
senast år 2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god 
kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.  
 
Målet är samtidigt att 100% av kommunens verksamheter skall kopplas samman i ett stabilt och 
framtids säkrat förvaltningsnät. För att uppnå målsättningen, så finansieras projektet med 50% av 
SML-kommunerna samt 50% av VG-regionen. VG-regionen har beviljat stöd om 5 Mkr och de är 
öronmärkta till följande områden: 

• Täcka vita fläckar / vita punkter 

• Samhällsmaster för att förbättra mobiltäckning i områden som inte är kommersiellt gångbara  

• Redundans / ökad robusthet 
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Forts. KSAU § 153 

Detta innebär att SML tillsammans med VG-regionen kopplar ihop fiberföreningarna med ökad 
robusthet, täcker in vita fläckar/punkter, ger möjlighet för utökad mobiltäckning samt ger de 
kommunala verksamheterna ett stabilt förvaltningsnät. 
 
För Sotenäs kommuns del så kan som exempel nämnas att Hunnebostrands skola inte är 
ihopkopplat med förvaltningsnätet, utan har fristående fiber. Med detta projekt kommer samtliga 
kommunala verksamheter att knytas ihop med förvaltningsnätet. 

Beslutsunderlag 

SML-IT chefens tjänsteutlåtande 2020-05-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-06-10 § 133 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom att kommunerna inom Sotenäs-Munkedal- Lysekil 
förbinder sig att finansiera bredbandsprojektet med 50%, för Sotenäs del 1,67 mnkr, under 
förutsättning att Västra Götalandsregionen finansierar projektet med 50%. 
Betalning till projektet sker vid projektslut 2022 och medel reserveras i driftbudget 2022. 
Finansiering fram till projektslut åligger upphandlad entreprenör. 
 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Administrativ chef 
IT-chef 
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KS § 154    Dnr 2020/000573 

Föreskrift om eldningsförbud och skärpt eldningsförbud  

Sammanfattning 

MSB har givit ut en vägledning där utgångspunkt är två nivåer, eldningsförbud och skärpt 
eldningsförbud. I samband med ett skärpt eldningsförbud då brandrisken når extrema nivåer kan det 
vara aktuellt att förbjuda all eldning som inte syftar till grillning och matlagning även inom 
sammanhållen bebyggelse. 

Beskrivning av ärendet 

Lagstödet för eldningsförbud återfinns i 10 kap. 1 § 2-3 st. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO) som säger att regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot eldning utomhus och 
liknande före byggande åtgärder mot brand. Regeringen har i sin tur möjlighet att överlåta åt en 
förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela dessa föreskrifter. I 2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) framgår att regeringen överlåtit rätten att meddela dessa 
föreskrifter åt länsstyrelser och kommuner. Det är i länsstyrelsers och kommuners föreskrifter som 
förbudet mot eldning eller liknande förebyggande åtgärder mot brand regleras och preciseras. 
 
Den enskilde, vare sig det är en fysisk eller juridisk person, har ett ansvar för att inte orsaka olyckor 
och i stor utsträckning även för att skydda liv och egendom. Den enskilde har en skyldighet att följa 
ett utfärdat eldningsförbud. Den som överträder ett förbud kan dömas till böter enligt LSO. 
 
Syftet med kommunens föreskriftsrätt om eldningsförbud är att, i den utsträckning det är rimligt, 
förhindra omfattande bränder i skog och mark som orsakas av mänsklig handling. 
Brandriskprognosen, Brandrisk i skog och mark, är ett generellt underlag för att bedöma 
brandrisken och förändringen i uttorkningen i marken över tid. Den ger viktig vägledning för 
bedömning av behovet av eldningsförbud. 

Beslutsunderlag  

Räddningschefens tjänsteutlåtande 2020-05-26 
Föreskrift om eldningsförbud, daterad 2020-05-20 
Föreskrift om skärpt eldningsförbud, daterad 2020-05-20 
MSB vägledning om eldningsförbud 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-06-10 § 129 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Föreskrift om eldningsförbud” och ”Föreskrift om skärpt 
eldningsförbud” samt att föreskrift med dnr 2013/732 härmed upphävs. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 155    Dnr 2020/000510 

Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Sammanfattning 

Handlingsprogrammet är ett styrdokument för räddningstjänsten Sotenäs. Handlingsprogrammet 
ska omfatta så väl kommunernas förebyggande verksamhet som den skadeavhjälpande 
(räddningstjänst-)verksamheten. Kommunen ska för varje mandatperiod anta handlingsprogram 
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).   

Beskrivning av ärendet 

Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att ge människors liv 
och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor i hela 
landet, med hänsyn till lokala förhållanden. Bestämmelserna innehåller de skyldigheter och åtgärder 
som stat, kommun och enskilda ska vidta för skydd mot olyckor. Lagen omfattar förebyggande 
verksamhet, räddningstjänst samt efterföljande åtgärder.  
 
Först när en olycka inträffat eller det finns en överhängande fara för en olycka, och den enskilde 
själv eller genom att anlita någon annan inte kan klara av situationen, är det samhällets skyldighet 
att ingripa.  
 
Sotenäs, Tanum och Strömstads räddningstjänster har tagit ett bredare grepp om trygghetsområdet 
vilket innebär att detta är ett handlingsprogram för skydd mot oönskade händelser i dessa tre 
kommuner. Arbetets bedrivs i samverkan kommunerna emellan. Handlingsprogrammet är gällande 
från antagningsdatum till nästa handlingsprogram antas.  

Beslutsunderlag  

Räddningschefens tjänsteutlåtande 2020-05-28 
Handlingsprogram LSO 2020-2023, daterad 2020-04-28, med bilagor 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-06-10 § 130 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO).   
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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