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KF § 31  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen, med att följande ärenden utgår; 

• Allmänhetens frågestund 
• Interpellationer och frågor 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 32 Dnr 2020/000005 

Bokslut och årsredovisning 2019 för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut för verksamhetsåret 2019. 
2019 års bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 6,4 mnkr (9,9 mnkr). För koncernen 
uppgår resultatet till 10,7 mnkr (11,1 mnkr).  
 
En anpassning till ny lagstiftning har gjorts för 2019 och framgår i årsredovisningen. 
Utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen vilket gör att indelningen här är 
förändrad. Denna utveckling kommer att fortlöpa under kommande år.  

Kommunkoncernen 
I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs Vatten AB (100 
%), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB (50 %) och Rambo 
AB (25 %).  
 
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 10,8 mnkr. Det genomsnittliga resultatet för de senaste 
tre åren uppgår till 12,6 mnkr. Viss minskning av investeringar sker till 119 mnkr från 126 mnkr för 
2018. Soliditeten ligger kvar på en 36 procent. Däremot fortsätter låneskulden att öka. För året har 
nyupplåning skett hos framförallt Sotenäs Vatten AB och Sotenäsbostäder AB. Det innebär att 
kommunens borgensåtagande fortsätter att öka.  

Kommunen 
Årets resultat uppgår till 6,4 mnkr vilket är något sämre än jämfört med föregående år. Men 
avsevärt bättre budgeterat resultat på -7,5 mnkr. För 2019 budgeterades med att ta i anspråk 
resultatutjämningsreserv för att klara balanskravsresultat. Men tack vare detta positiva utfall behövs 
inte resultatutjämningsreserven tas i anspråk.  
 
Förbättring av resultat jämfört med budget beror på överskott inom nämndverksamheten. 
Sammantaget visar nämnderna på ett överskott om 14,2 mnkr. Både verksamhetens intäkter och 
kostnader sjunker. Intäktsminskningen beror i huvudsak på bidrag från Migrationsverket. På 
kostnadssidan syns tydligt minskning avseende personalkostnaderna.  
 
Resultatet innebär att kommunen med undantag för 2014, visat överskott sedan 2002. I resultatet 
ingår reavinster av befintliga fastigheter med 4,2 mnkr (13,6 mnkr). Årets resultat efter balanskravs-
justering uppgår till 4,0 mnkr. Någon avsättning till resultatutjämningsreserven är inte möjlig. Det 
är möjligt att reservera 20,0 mnkr utgående värde uppgår till 17,5 mnkr.  
 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 519,9 mnkr och skatteintäkter samt generella statsbidrag 
utgör 523,2 mnkr. Finansnettot är positivt och uppgår till 3,2 mnkr. Soliditeten förstärks till 70 
procent.  
 
Investeringsutgifterna uppgår till 33,5 mnkr. Investeringsbidrag uppgår till 0,1 mnkr. 
Nettoinvesteringarna uppgår alltså till 33,4 mnkr. 
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Forts. KF § 32 

God ekonomisk hushållning 
Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret. Samtliga 
finansiella mål bedöms uppfyllda för verksamhetsåret och verksamhetsmålen bedöms vara 
uppfyllda under mandatperioden.   

Anställda/ohälsa 
Antalet anställda fortsätter att minska till 710 jämfört med 746 för föregående år. Minskningen 
beror till del på omställningsarbete inom Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden. Ohälsotalet 
försämras och landar för 2019 på 7,3 procent jämfört med 6,3 procent för 2018.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-03-30 
Årsredovisning för Sotenäs kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 § 74 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 80 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Birgitta Albertsson (S), Olof Börjesson (C), Mikael Sternemar (L), Eva 
Ryberg (V), Robert Yngve (KD) och Yngve Johansson (MP) föreslår bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse 
och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2019. 
   

Skickas till 

Revisorerna 
Ekonomichef 
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KF § 33 Dnr 2020/000005 

Revisionsberättelse 2019 
Revisorerna lämnar information om revisionsberättelse 2019. 
 
Kommunrevisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och 
fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som 
bedrivits i kommunens företag.  
 
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de lagar och förskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
det finns en tillräcklig intern kontroll och årsredovisning till fullmäktige.   
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och förskrifter som gäller 
för verksamheten.   
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövts för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Kommunrevisionen bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Sotenäs 
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt och att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att styrelsens, 
nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Kommunrevisionen bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt och tillstyrker att fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.  
 
Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2019 inkl bilaga, 2020-04-22 
Grundläggande granskning 2019, daterad april 2020 
Granskning av intern kontroll och bokslut för räkenskapsåret 2019, daterad april 2020  
Uppföljning av 2017 års granskning av Miljönämnden i mellersta Bohuslän, daterad april 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av revisionsberättelse för år 2019, grundläggande granskning 2019, 
Granskning av intern kontroll och bokslut för räkenskapsåret 2019, Uppföljning av 2017 års 
granskning av Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
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KF § 34 Dnr 2020/000005 

Ansvarsprövning  - Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen har granskat Kommunstyrelsens arbete och tillstyrker att Kommunstyrelsen och 
dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2019.  
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
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KF § 35   Dnr 2020/000005 

Ansvarsprövning  - Utbildningsnämnden 
Kommunrevisionen har granskat Utbildningsnämndens arbete och tillstyrker att 
Utbildningsnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Utbildningsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 
2019.  
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
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KF § 36   Dnr 2020/000005 

Ansvarsprövning  - Omsorgsnämnden 
Kommunrevisionen har granskat Omsorgsnämndens arbete och tillstyrker att Omsorgsnämnden och 
dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Omsorgsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2019.  
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
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KF § 37   Dnr 2020/000005 

Ansvarsprövning  - Byggnadsnämnden 
Kommunrevisionen har granskat Byggnadsnämndens arbete och tillstyrker att Byggnadsnämnden 
och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Byggnadsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 
2019. 
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
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KF § 38   Dnr 2020/000005 

Ansvarsprövning  - Valnämnden 
Kommunrevisionen har granskat Valnämndens arbete och tillstyrker att Valnämnden och dess 
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Valnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2019.  
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
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KF § 39   Dnr 2020/000005 

Ansvarsprövning - Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Kommunrevisionen har granskat Miljönämnden i mellersta Bohuslän arbete och tillstyrker att 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Miljönämnden i mellersta Bohuslän och dess förtroendevalda 
ansvarsfrihet för år 2019. 
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
 

Skickas till  

Munkedals och Lysekils kommuner 
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KF § 40 Dnr 2020/000017 

Ombudsredovisning för årsredovisning, Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB inkom 2020-02-27 med årsredovisning för 2019. Denna antogs av styrelsen 
2020-02-25. Bolagets revisorer (daterat 2020-02-27) meddelar att de granskat bolagets verksamhet 
och att granskningen utförts enligt International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige.  
 
Resultatet för året är 0. Redovisningen för 2019 visar på ett underuttag på 1,5 mnkr (föreg.år -2,8 
mnkr). Det innebär att sammantagna underuttaget ökar till 3,8 mnkr. Årets underuttag avser i 
huvudsak att en pågående investering avseende biologisk rening på Dale Vattenverk, avslutats och 
resultatförts vilket har påverkat årets kostnader med 3,3 mnkr. 2017 bokades kostnader avseende 
förväntade skadeståndsanspråk i samband med översvämning 2017 upp. Detta arbete är i slutfasen 
och förväntas bli klart under 2020. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.     

Viktiga händelser 
För att säkra vattentillförseln till Malmön har relining av reservvattenledningen genomförts. Det fd 
reningsverket på Malmön har under året överlämnats till kommunen. Företaget som skulle lägga ner 
en sjöledning från Malmön färdigställde ej arbetet helt och bolaget har gått i konkurs.  
Överenskommelse med konkursboet har under året nåtts och Sotenäs Vatten har fått ersättning för 
del av bristerna. En vattenkiosk i Väjern är byggd och i drift.  
 
Under året har antalet vattenläckor minskat. En spolplan för spillvatten har tagits fram. Flertal 
händelser avseende haveri/tillbud har skett på reningsverken under året vilket har medfört 
omfattande insatser.    
 
Under försommaren 2017 kom skyfall vilket inneburit förhandling med försäkringsbolag. Denna 
förhandling är nu i sin slutfas. 
 
Rena Hav AB har uppfört reningsverk och biogasanläggning som stegvis under året har anslutit 
fiskeindustrin. Det innebär en avlastning för Omholmens reningsverk vilket i sin tur skapar buffert 
för anslutning av fler hushåll på kort sikt.  

Ekonomi 
VA-verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen och att nödvändiga kostnader per va-
tjänst ska finansieras av motsvarande intäkt. Det innebär att eventuellt över/underuttag redovisas 
som en skuld/fordran. Bolaget ska inte generera någon vinst och således ingen avkastning till 
moderbolaget vilket innebär oförändrat eget kapital och fortsatt låg soliditet (en procent). Till 
årsstämman förfogande står inga vinstmedel. Det finns såldes inget resultat att disponera.  
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Forts. KF § 40 

Anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 316 mnkr (föreg år 313 mnkr). På skuldsidan 
sker en ökning av långfristiga lån med 9 mnkr under 2019 och krediterna uppgår därmed till 245 
mnkr. Därtill finns förutbetalda anslutningsavgifter 67 mnkr (föreg år 56 mnkr) och VA-fond på 24 
mnkr (föreg år 26 mnkr).  Bolaget uppvisar vid årsskiftet en god likviditet, en förstärkning har skett 
under året. Förstärkning sker tack vare lägre investeringsvolymer, nyupptaget lån samt högre 
anslutningsavgifter.   
Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker vidare att bolagsstämman fastställande av 
resultaträkning och balansräkning.  
 
Drift - Resultatet för året visar på ett underuttag på motsvarande - 1,5 mnkr (föreg år -2,8 mnkr). 
Årets underuttag beror i huvudsak på att en pågående investering har kostnadsförts. Det innebär att 
tidigare års underuttag ökar och uppgår per balansdagen 2019-12-31 till -3,8 mnkr (föreg år -2,3 
mnkr). VA-fond på 27,7 mnkr har lösts upp med 1,7 mnkr. 
 
Intäkterna ökar totalt med 1,9 procent, ökningen beror till stor del på taxehöjning 2019.  Men också 
tack vare att genomgång av abonnemang till bryggor har genomförts har ett flertal nya abonnemang 
startats under året. Kostnader och avskrivningar ökar marginellt jämfört med föregående år.  
 
Investeringar - Bruttoinvesteringsbudgeten för 2019 uppgick till 47,5 mnkr och utfallet landade på 
20,3 mnkr (föreg år 27,3 mnkr). Det innebär en låg investeringstakt med en budgetavvikelse på 28 
mnkr.  
 
Budgeterade anläggningsavgifter uppgick till 9,4 mnkr och utfallet landade på 13,8 mnkr. 
Finansieringsbehovet minskade därmed till 6,4 mnkr (föreg år 9,6 mnkr).  
Under året har omvandlingsområde Orvik/Vansvik färdigställts.  

Utmaningar framåt 
Kommande investeringsbehov vilket tillsammans med Svenskt vattens analys av ökning av taxorna 
framöver är en utmaning som bolaget står inför. Bolaget har också en hög skuldsättningsgrad vilket 
vid förändring av ränteläget medför en väsentlig kostnadspåverkan framöver.  
 
Arbete med att klimatsäkra VA-nätet kommer att behöva prioriteras tillsammans med ev högre krav 
på rening. Andra utmaningar är en ev höjning av havsnivån som ökar risk för saltvatteninträngning.  
 
Kommande VA-plan för Sotenäs kommun och antagna ägardirektiv samt en mer inarbetad 
beställarfunktion gentemot Sotenäs Vatten innebär en bättre planering och styrning över VA-
verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-03-19 
Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 § 76 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 82 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
   

Skickas till  

Ombudet 
Ekonomichef 
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KF § 41 Dnr 2020/000015 

Ombudsredovisning för årsredovisning, Sotenäsbostäder AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Bostäder AB inkom 2020-03-24 med årsredovisning för 2019. Den antogs av styrelsen 
2020-03-09. Bolagets revisorer (daterat 2020-03-09) meddelar att de granskat bolagets verksamhet 
och att granskningen utförts enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige.  
 
Redovisningen för 2019 visar på ett positivt resultat. Resultat efter finansiella poster uppgick till 
+6,9 mnkr (föregående år +6,6 mnkr). Hyresintäkterna ökar tack vare hyreshöjning. Sammantaget 
minskar dock intäkterna i jämförelse med 2018 då erhölls en försäkringsersättning. Även 
kostnaderna sjunker jämfört med 2018 framförallt beroende på lägre kostnader för reparationer och 
avskrivningar.   
 
Revisionen tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.    

Kort beskrivning av verksamheten 

Sotenäs Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av Sotenäs 
kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter (1 170 lägenheter) och lokaler. 

Viktiga händelser 

Bostadsbolaget startade 2015 projekt i syfte att vara oberoende av fossila bränslen för uppvärmning 
av fastigheterna. Under 2018 installerades och uppgraderades de sista bergvärmepumparna. Det 
innebär att bolaget numera inte använder fossila energikällor för uppvärmning eller produktion av 
varmvatten i fastigheterna.  

Ekonomi  
Drift 
Resultatet efter skatt uppgår till +6,9 mnkr (föregående år +6,6 mnkr). Hyresintäkterna ökar med 
2,0 procent samtidigt minskar övriga rörelseintäkter markant jämfört med 2018. Detta beroende på 
att man då erhöll en större försäkringsersättning. Kostnaderna minskar med -5,4 procent (-4,1 mnkr) 
detta framförallt beroende på lägre kostnader för reparationer och avskrivningar. Att 
avskrivningarna sjunker jämfört med föregående år beror på att under 2018 gjordes en nedskrivning 
motsvarande 2,5 mnkr.  
 
Bolagets låneskuld har ökat med 5,0 mnkr jämfört med 2018 och uppgår till 496,0 mnkr. 
Omsättningstillgångarnas ökar beroende på övriga fordringar samt viss förstärkning i kassa/bank. 
Soliditeten förbättras något och landar per årsskiftet på 17,2 procent (föregående år 16,8 procent).  
 
Flyttningsfrekvensen minskar till 11 procent (föregående år 15,0 procent) någon risk för vikande 
efterfrågan på hyresrätter i kommunen bedöms som mycket låg.  
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Investering 
Nettoinvesteringar uppgick för året till 18,0 mnkr.  
Revisorerna tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkning. 

Beslutsunderlag 

Sotenäs Bostäder AB årsredovisning 2019 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-03-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 § 77 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 83 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 

Skickas till 

Ombudet 
Ekonomichef 
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KF § 42 Dnr 2020/000016 

Ombudsredovisning för årsredovisning, Sotenäs Rehabcenter AB 

Sammanfattning  

Sotenäs RehabCenter AB har 2020-03-16 inkommit årsredovisning. Denna antogs av styrelsen 
2020-03-12. Bolagets revisorer (daterat 2020-03-13) meddelar att de granskat att bolagets 
verksamhet utförts enligt god revisionssed i Sverige. Redovisningen för 2019 visar på ett underskott 
före ägartillskott på -2,5 mnkr (föreg år -2,9 mnkr). Under året har utökning av borgen skett under 
året och totala borgensåtagande uppgår till 27,0 mnkr.    
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 
Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.  

Beskrivning av verksamheten  

Sotenäs RehabCenter AB är en kombinationsanläggning med möjlighet till bad, friskvård och 
rehabilitering, simskola och café.   

Viktiga händelser  

Den omfattande renoveringen som pågått sedan 2017 är nu helt färdig. Under 2019 slutfördes den 
sista delen som återstod dvs utbyggnad av gym och café samt installation av solceller, utegym och 
utökning av parkeringsplatser. Installation av solceller är dels som ett led i miljöarbetet och dels 
som en del för minskade energikostnader. Den totala investeringsvolymen uppgick till 25 mnkr.   
Antalet besök ökar 28 756 jämfört med 2018 och uppgick till 90 533 besökande 2019 (+46 
procent).  

Ekonomi  

Resultatet före ägartillskott uppgår till -2,5 mnkr (föregående år - 2,9 mnkr). Utöver detta erhåller 
bolaget bidrag för skolbad på 0,7 mnkr. Kommunen har beviljat totalt borgensåtagande om 27 
mnkr. 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning  
 
Drift  
För året sker en markant ökning av intäkterna och de börjar nu närma sig samma nivåer som för 
2017. De mycket låga intäkterna 2018 beror på att delar av anläggningen varit stängda under året i 
samband med renovering. Ökning sker också av kostnaderna med 13 procent. Räntenettot ökar 
kraftigt pga att högre räntekostnader. Sammantaget innebär det ändå att tillskott från ägaren sjunker 
till 2,5 mnkr jämfört med 2,9 mnkr för 2018. Utöver detta bidrag har kommunen kostnader för 
skolbad på motsvarande 0,7 mnkr.  
 
Tillgångarna i bolaget ökar med 4,0 mnkr vilket beror på den genomförda investeringen. Skulderna 
ökar något jämfört med föregående år och uppgår till 20,8 mnkr från 20,2 mnkr. Soliditeten sjunker 
nu och uppgår till 19,6 procent.   
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Investering  
Genomförd investering avsåg den stora bassängen med nytt ytskikt men också ny vattenrening, 
ventilation, helrenovering av omklädningsrum mm. 2018 påbörjades också installation av solceller. 
Sista etappen av renovering är nu klar och färdigställd.   

Beslutsunderlag 

Sotenäs Rehabcenter AB årsredovisning 2019 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-03-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 § 78 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 84 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;  
Godkänner Resultat- och balansräkning   
Godkänner föreslagen disposition av resultat  
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 

Skickas till 

Ombudet 
Ekonomichef 
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KF § 43 Dnr 2020/000005 

Slutredovisning investeringar 2019 

Sammanfattning 

En slutredovisning av investeringar ska genomföras efter projektet är avslutat. Redovisning ska 
omfatta total budget och redovisning av utgifter samt en beskrivning av genomförd investering 
enligt upprättad mall.  
 
För 2019 års investeringar bifogas uppföljning för investeringar av väsentligt belopp avseende 
budget eller utgifter.    

Beslutsunderlag 

Upprättade slutredovisningar  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-03-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 § 79 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 85 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättade slutredovisningar.   
   
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 
Räddningschef 
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KF § 44 Dnr 2020/000279 

Marktillköpstaxa 2020 – taxa för kompletteringsmark till småhus 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun är i behov att uppdatera de priser på mark som säljs som kompletteringsmark till 
småhus. Markpriserna förändras hela tiden och en uppdaterad taxa behövs om kommunen ska sälja 
sin mark till marknadsmässiga priser.  
 
Kommunen har att förvalta sin mark för kommuninvånarnas bästa. När det gäller marktillköpstaxan 
bör den spegla marknadsmässigt värde för aktuell mark. Marknadsmässigt värde skiljer sig inom 
Sotenäs kommun och taxan behöver därför anpassas efter vart marken är belägen. 
 
Det föreslås att kommunen baserar sin marktillköpstaxa på framtagna korrigeringsbelopp för en 
normaltomt i det riktvärdesområde som köpet sker.  Detta innebär att kommunen kommer att få en 
mer uppdaterad prisbild samt att taxan kommer att spegla den nuvarande fastighetsmarknaden.   

Beskrivning av ärendet 

Småhusägare kan inkomma med ansökan om att förvärva mark som ägs av Sotenäs kommun för att 
komplettera sin egen småhusfastighet. Sotenäs kommun utreder om marken är lämplig att sälja samt 
om eventuell detaljplan tillåter att mark kan regleras. Priset på marken varierar beroende på var i 
kommunen man är belägen. 
 
Sotenäs kommun är i behov av att uppdatera de priser på mark som säljs som kompletteringsmark 
till småhus. Den nu gällande taxan antogs 2007 (Dnr 2007/530) och är baserad på hur marknaden 
såg ut då. Det har hänt mycket på fastighetsmarknaden sedan dess, nuvarande prisbild är helt 
annorlunda jämfört med 2007. Med anledning av detta föreslås att man ska uppdatera 
marktillköpstaxan. Sotenäs kommun har sålt kompletteringsmark billigt i de områden där 
efterfrågan har varit stor och något för dyrt i de områden där efterfrågan varit mindre.  
 
Detta ärende har behandlats i KSTU och KS under hösten 2017. KS beslutade att återremittera 
ärendet till förvaltningen med motiveringen att markarrendetaxan och marktillköpstaxan skulle 
behandlas i två ärenden samt att förvaltningen skulle ta fram mer information om 
markarrendetaxan.   
 
Det nuvarande sättet att bestämma priset för kompletteringsmark är att utgå från den tabell som togs 
fram 2007. Denna tabell är indelad i fyra prisgrupper från 250 kr/kvm till 1000 kr/kvm. Tabellen är 
grundlagd genom att beräkna fram ett marginalvärde på 33 % av normaltomtens marknadsmässigt 
värde i kr/kvm. Detta är en uppskattning för att räkna bort värden som byggrätter, tillgång till vatten 
och avlopp med mera. Ett marginalvärde går att beskriva som värdeförändringen för tomtmarken 
vid minskande eller ökande storlek. Vilket marginalvärde av normaltomtens marknadsmässigt värde 
som ska sättas varierar från fall till fall och att sätta en fast procentsats kan ge en orättvis 
bedömning.  
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Föreslagen marktillköpstaxa delar upp kommunen utefter vilket riktvärdesområde som marken ska 
säljas är belägen i. Detta medför att kommunen delas upp i 38 olika prisgrupper. Ett lägsta pris sätts 
på 250 kr/kvm.  
 
Det föreslås att kommunen använder sig av statliga myndigheters framtagna korrigeringsbelopp för 
en normaltomt i det riktvärdesområde som köpet sker. Korrigeringsbeloppet är det värde som mark 
utan byggrätt tillför eller som ska fråntas en normaltomt i berört riktvärdesområde.  
 
Korrigeringsbeloppet är ett bättre värde att grunda marktillköpstaxan på eftersom kommunen i de 
flesta fall säljer mark utan några tillhörigheter på. Korrigeringsbeloppet tar hänsyn till exempelvis 
om det i riktvärdesområdet till största del har kommunalt eller enskilt vatten och avlopp samt hur 
nära riktvärdesområdet är beläget från havet. Faktorerna som nämns som exempel är till stor del 
värdepåverkande faktorer. Med korrigeringsbeloppet som grund så kommer det innebära att 
kommunen kommer att få en mer uppdaterad prisbild samt att taxan kommer att spegla den 
nuvarande fastighetsmarknaden på ett bättre sätt än tidigare.  

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2020-03-19 
Marktillköpstaxa 2020, daterad 2020-04-15 
Jämförelser av taxor 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 § 62 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 65 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Roland Mattssons (M) förslag och finner 
att Kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Marktillköpstaxa 2020, taxa för kompletteringsmark till 
småhus, daterad 2020-04-15, att gälla tills vidare. 
   

Skickas till 

PLEX-chef 
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KF § 45 Dnr 2020/000281 

Förslag till ändringar i PBL-taxa 

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 2020-02-27 § 14 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-02-13 § 6 
Tjänsteutlåtande enhetschef 2020-02-04 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-18 § 57 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Mikael Sternemar (L) föreslår att höjningen av PBL-taxan skall fördelas på tre år. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Robert Yngves (KD) förslag mot Mikael 
Sternemars (L) förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Robert Yngves (KD) förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut  

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

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

2020. 
 

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

 

Reservation 

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

 

Skickas till 

Byggchef 
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KF § 46 Dnr 2020/00356 

Parkeringstaxa på allmän plats och gatumark 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att kostnaderna för parkeringsverksamheten, så som exempelvis 
parkeringsövervakning, uppdateringar samt ombyggnationer av kommunens parkeringsautomater 
kommer att öka de kommande åren. 

Syfte  

Syftet med att införa en parkeringstaxa i centrum av Bohus-Malmön är att få till en bättre 
omsättning samt för att underlätta för den lokala handeln.  Genom att införa ytterliga taxa på fler 
allmänna parkeringsplatser kommer dessa intäkter bland annat att bidra till att kommunen kan möta 
upp de ökade kostnaderna för parkeringsverksamheten samt ge nya möjligheter att ta fram och 
anlägga nya parkeringsplatser, underhålla gator och vägar på ett bra sätt.  

Bakgrund 

Sveriges kommuner har rätt enligt lag att ta ut parkeringsavgift i den omfattning som behövs för att 
ordna trafiken på de offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen 
har upplåtit för parkering. Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift och när 
avgiften infördes var huvudsyftet att få omsättning på fordonen i samhällskärnorna. Inom Sotenäs 
kommun har parkeringsavgift tagits ut mellan den 1 juni och 31 augusti. Att införa parkeringstaxa 
på Bohus-Malmön skulle innebära att det blir en bättre omsättning på fordonen i den centrala delen 
samt i slutändan generera ett större flöde av kunder till de verksamheter som är belägna i 
närområdet av samt i centrum.  

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2020-03-13 
Kartbilaga, daterad 2020-04-15 
Tekniska utskottets protokoll 2020-04-09 § 22 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 93 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Robert Yngves (KD) förslag och finner 
att Kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att införa parkeringstaxa på Bohus-Malmön på de föreslagna 
allmänna parkeringsplatserna som framgår av kartbilaga daterad 2020-04-15, från och med år 2020. 
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Skickas till 

Drift o projektchef 
Trafikingenjör 
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KF § 47 Dnr 2020/000357 

Parkeringsavgift på skolgården i Kungshamn 

Beskrivning av ärendet 

Sveriges kommuner har rätt enligt lag att ta ut parkeringsavgift i den omfattning som behövs för att 
ordna trafiken på de offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen 
har upplåtit för parkering. Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift och när 
avgiften infördes var huvudsyftet att få omsättning på fordonen i samhällskärnorna.  
 
Sotenäs kommuner har under ett flertal år tillbaka upplåtit skolgården på Kungshamns skola till 
fordonsparkering under de veckor som skolbarnen har sommarlov. Från och med år 2019 togs 
beslut om att införa parkeringsavgift på denna yta under dessa skolfria veckor som infaller under 
perioden 15:e juni till och med 15:e augusti. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet  

Införandet av parkeringsavgift på skolgården i Kungshamn bidrog till att trafikrörelserna ökade 
markant i angränsande bostadsområden under sommarperioden 2019. En stor bidragande faktor till 
trafikökningen var bland annat att flertalet av de fastigheterna som finns i området runt 
Kungshamnskolan saknar parkeringsmöjlighet på sin egen tomt och man valde då att åka runt och 
leta efter avgiftsfria parkeringslösningar. Många fordonsägare valde att parkera på de smala och 
trånga gatorna invid sin bostad för att undgå avgiften och detta i sin tur skapade stora 
framkomlighetsproblem för bland annat renhållningsfordon och räddningstjänst.  
 
I efterhand kan vi också konstatera att omsättningen på fordon var relativ låg då ytan oftast var 
nästan helt tom efter införandet av parkeringsavgiften än vad denna yta varit tidigare år utan avgift. 
Det blev även en negativ påverkan på trafiksäkerheten samt miljön i närområdena än åren innan då 
ytan var avgiftsfri. 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2020-03-03 
Tekniska utskottets protokoll 2020-04-09 § 23 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 94 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Jan-Olof Larsson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Robert Yngves (KD) förslag mot Jan-Olof Larsson (S) förslag 
och finner att Kommunfullmäktige antar Jan-Olof Larsson (S) förslag. 
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Forts. KF § 47 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta bort parkeringsavgiften på skolgården i Kungshamn från år 
2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att se över om det finns möjlighet 
att göra detta område till en annan sorts parkering, eventuellt en säsongsparkering. 
 
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Drift o projektchef 
Trafikingenjör 
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KF § 48 Dnr 2019/001269 

Taxa gästhamnar 

Sammanfattning 

Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Bovallstrand, Hunnebostrand, 
Väjern, på Hasselösund, på Smögen och på Malmön. Servicegraden varierar något mellan 
hamnarna så därav är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong.  
 
Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Härtill 
kommer även ökande omkostnader. För att täcka ökade kostnader och nå ett nollresultat i budgeten 
för gästhamnarna, föreslås justering av gällande taxa. 

Bakgrund 

Nuvarande taxa antagen i KF 2019-04-25 § 25, KA 2019/372 gäller tills vidare. Om inget annat 
beslutas räknas taxan upp årligen med KPI. 
 
Enligt beslut i KSTU 2019-03-28 § 27 ska gästhamnsverksamhet nå ett nollresultat till år 2020. För 
att lyckas med detta behöver avgiften höjas och kostnaderna minska.  
 
Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i följande hamnar Kungshamn, Bovallstrand, 
Hunnebostrand, Väjern, Hasselösund, Smögen och på Malmön. Servicegraden varierar något 
mellan hamnarna så därav är taxan olika för dessa hamnar.  
Taxan är också olika beroende på vilken tid på säsongen det är, högsäsongen är under veckorna  
28–30 och där får verksamheten störst del av sina intäkter. 
 
Gästhamnarna är populära besöksmål men även uppskattade utflyktsmål också av dem som inte har 
båt. En fungerande gästhamn bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på högsäsong. 

Ekonomi  

Förslagen taxeförändring medför en ökning av intäkterna med ca 420 tkr och innebär ett budgeterat 
underskott om ca 180 tkr.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-26 § 30 
Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2020-03-20 
Förslag till taxa 2020 bilaga 1, 2020-03-18 
Tekniska utskottets protokoll 2020-04-09 § 24 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 92 
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Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår följande; Kommunfullmäktige beslutar att beslutad gästhamnstaxa 
2019-04-25 § 29 skall gälla till 2020-12-31. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag 
att minska kostnaderna med 180 tkr för gästhamnsverksamheten samt att se över gemensamma 
kostnader och intäkter för bryggor och arrenden vid våra gästhamnar. Hamnutredningen skall 
redovisas till Kommunstyrelsen senast oktober 2020 och belysa kostnader och intäkter för de olika 
hamnverksamheterna samt klargöra förslag till framtida driftsformer, kostnader och taxor och i 
jämförelse med närliggande kommuner. Därefter skall kommunstyrelsen utvärdera 
hamnutredningen och föreslå gästhamnstaxa för 2021.  
 
Mikael Sternemar (L) och Robert Yngve (KD) föreslår bifall Roland Mattssons (M) förslag.  
 
Britt Lindgren (C) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Jan-Olof Larsson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att beslutad gästhamnstaxa 2019-04-
25 § 29 skall gälla till 2020-12-31, samt att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag 
att verksamheten ska göra kraftiga effektiviseringar. 

Ajournering 

Ajournering begärs. 

Ajournering 

Ajournering begärs. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Britt Lindgrens (C) med fleras förslag, 
Roland Mattssons (M) med fleras förslag och Jan-Olof Larssons (S) förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar Roland Mattssons (M) med fleras förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 1 

Ordföranden fastställer följande omröstningsgång, först ställs proposition för att få fram ett 
motförslag till Roland Mattssons (M) med fleras förslag som är huvudförslag, därefter sker 
omröstning på huvudförslag mot motförslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens med fleras förslag, mot Jan-Olof Larssons 
(S) förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Kommunstyrelsens med fleras förslag. 
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Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 2 

Ordföranden fastställer följande omröstningsproposition, den som biträder Kommunstyrelsen med 
fleras förslag röstar JA, den som biträder Jan-Olof Larssons (S) förslag röstar NEJ. 
Omröstningen utfaller med 4 JA-röster mot 5 NEJ-röster och 8 avstår. Se omröstningsbilaga 1. 
Kommunfullmäktige beslutar att Jan-Olof Larssons (S) förslag utgör motförslag. 

Omröstningsproposition 3 

Ordföranden fastställer följande omröstningsproposition, den som biträder Roland Mattssons (M) 
med fleras förslag röstar JA, den som biträder Jan-Olof Larssons (S) förslag röstar NEJ. 
Omröstningen utfaller med 9 JA-röster mot 4 NEJ-röster och 4 avstår. Se omröstningsbilaga 2.  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Roland Mattssons (M) med fleras förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att gästhamnstaxa 2019-04-25 § 29 skall gälla till 2020-12-31. 
 
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att minska kostnaderna med 180 tkr för 
gästhamnsverksamheten samt att se över gemensamma kostnader och intäkter för bryggor och 
arrenden vid våra gästhamnar. Hamnutredningen skall redovisas till Kommunstyrelsen senast 
oktober 2020 och belysa kostnader och intäkter för de olika hamnverksamheterna samt klargöra 
förslag till framtida driftsformer, kostnader och taxor och i jämförelse med närliggande kommuner. 
Därefter skall kommunstyrelsen utvärdera hamnutredningen och föreslå gästhamnstaxa för 2021.  
 

Reservation 

Olof Börjesson (C) och Britt Lindgren (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Kommunstyrelsens förslag.  
 
Jan-Olof Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Drift o projektchef 
Hamningenjör  
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Forts. KF § 48 Omröstningsbilaga 1 
 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
1 Mats Abrahamsson  M   X 
2 Roland Mattsson M    X 
3 Nils Olof Bengtson M   X 
4 Eva Abrahamsson M   X 
5 Susanne Bergholtz M   X 
6 Olof Börjesson C X   
7 Britt Lindgren  C X   
8 Mikael Sternemar L   X 
9 Robert Yngve KD   X 
10 Therése Mancini  S  X  
11 Jan-Olof Larsson S  X  
12 Birgitta Albertsson S  X  
13 Jan Ulvemark S  X  
14 Ewa Ryberg V X   
15 Yngve Johansson  MP X   
16 Sebastian Andersson SD   X 
     
17 Helene Stranne, ordförande  M  X  

Summa (17)  4 5 8 
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Forts. KF § 48 Omröstningsbilaga 2 
 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
1 Mats Abrahamsson  M X   
2 Roland Mattsson M  X   
3 Nils Olof Bengtson M X   
4 Eva Abrahamsson M X   
5 Susanne Bergholtz M X   
6 Olof Börjesson C   X 
7 Britt Lindgren  C   X 
8 Mikael Sternemar L X   
9 Robert Yngve KD X   
10 Therése Mancini  S  X  
11 Jan-Olof Larsson S  X  
12 Birgitta Albertsson S  X  
13 Jan Ulvemark S  X  
14 Ewa Ryberg V   X 
15 Yngve Johansson  MP   X 
16 Sebastian Andersson SD X   
     
17 Helene Stranne, ordförande  M X   

Summa (17)  9 4 4 
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KF § 49 Dnr 2020/000280 

Detaljplan för del av Hunnebo 1:113, Hunnebostrand 

Sammanfattning 

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

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

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 2020-02-27 § 9 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-02-13 § 11 
Tjänsteutlåtande tf. Plan- och exploateringschef 2019-10-30 reviderat 2020-02-19 
Utlåtande efter granskning daterat 2019-10-01 rev. 2020-02-19  
Planbeskrivning daterad 2019-06-05 justerad 2020-02-19  
Plan- och illustrationskarta daterad 2019-06-05 justerad 2020-02-19 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-18 § 56 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Robert Yngves (KD) förslag och finner 
att Kommunfullmäktige antar detta.  
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Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för del av Hunnebo 1:113, Hunnebostrand. 

 

Skickas till 

PLEX-chef 
Plankonsult 
Exploatör 
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KF § 50 Dnr 2020/000028 

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-18 att förstärka krisledningsnämnden med fler ersättare för att 
kunna avlasta ordinarie krisledningsnämnd vid ett långvarigt krisläge. 
 
Följande personer valdes in som möjliga ersättare i Krisledningsnämnden; 
 
Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden 

- Ordförande, 1:e vice Ordförande, 2:e vice Ordförande 
 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 

- Ordförande 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott och Sotenäsbostäder AB 

- Ordförande, vice Ordförande  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-18 § 59 
Krisledningsnämndens reglemente  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att göra tillägg i Krisledningsnämndens reglemente § 10 i enlighet 
med Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18 enligt följande; 
 
Följande personer väljs in som möjliga ersättare i Krisledningsnämnden; 
Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden 

- Ordförande, 1:e vice Ordförande, 2:e vice Ordförande 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 

- Ordförande 
Kommunstyrelsens tekniska utskott och Sotenäsbostäder AB 

- Ordförande, vice Ordförande  
 

Skickas till 

Kansliavdelningen 
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KF § 51 Dnr 2020/000136 

Motion - deltagande i sammanträden på distans  

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S), Therése Mancini (S) och Birgitta Albertsson (S) föreslår i en motion att 
möjligheten att delta på distans ska utredas, då det numera finns laglig möjlighet att delta i såväl 
fullmäktiges som nämndernas sammanträden på distans. 

Beskrivning av ärendet 

Med anledning av COVID-19 föreslogs att motionen skulle behandlas på Kommunstyrelsens möte 
då förändringar föreslås i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen för deltagande 
på distans. 

Beslutsunderlag 

Motion 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 71 

Yrkande 

Therése Mancini (S) och Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Therése Mancinis (S) med fleras förslag 
och finner att Kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

Skickas till  

Motionärerna 
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KF § 52    Dnr 2020/000382 

Revidering av arbetsordning för Kommunfullmäktige, deltagande på 
distans  

Sammanfattning 

Utifrån den situation som uppstått med anledning av COVID-19 har Kommunstyrelsens 
verksamheter sett ett behov av att möjliggöra sammanträdesdeltagande på distans för ledamöter i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder. Därmed bör kommunfullmäktiges 
arbetsordning och samtliga nämnders reglementen uppdateras i enlighet med kommunallagens 
regler för deltagande på distans. 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån den situation som uppstått med anledning av det nya coronaviruset har Kommunstyrelsens 
verksamheter sett ett behov av att möjliggöra sammanträdesdeltagande på distans för ledamöter i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Därmed bör kommunfullmäktiges 
arbetsordning och samtliga nämnders reglementen uppdateras i enlighet med kommunallagens 
regler för deltagande på distans. 
 
Enligt 5 kap. 16 § kommunallagen får ledamöter delta i kommunfullmäktiges sammanträden på 
distans om kommunfullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. Fullmäktiges beslut att möjliggöra sammanträde med 
ledamöter på distans ska jämlikt 5 kap. 72 § kommunallagen antas genom kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 
 
Utifrån gällande reglering och det behov som finns för nämnd att kunna sammanträda med ledamot 
på distans lämnas följande förslag till tillägg i arbetsordningen: 
 
Deltagande på distans 
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  
 
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar före sammanträdet 
anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-04-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 § 86 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 72 
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Forts. KF § 52 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i arbetsordningen: 
 
Deltagande på distans 
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  
 
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar före sammanträdet 
anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 

Skickas till 

Administrativ chef 
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KF § 53    Dnr 2020/000382 

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente, deltagande på distans  

Sammanfattning 

Utifrån den situation som uppstått med anledning av COVID-19 har Kommunstyrelsens 
verksamheter sett ett behov av att möjliggöra sammanträdesdeltagande på distans för ledamöter i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder. Därmed bör kommunfullmäktiges 
arbetsordning och samtliga nämnders reglementen uppdateras i enlighet med kommunallagens 
regler för deltagande på distans. 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån den situation som uppstått med anledning av COVID-19 har Kommunstyrelsens 
verksamheter sett ett behov av att möjliggöra sammanträdesdeltagande på distans för ledamöter i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder. Därmed bör kommunfullmäktiges 
arbetsordning och samtliga nämnders reglementen uppdateras i enlighet med kommunallagens 
regler för deltagande på distans. 
 
Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i 
en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska i sådant fall ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor (jfr. 5 kap. 16 § kommunallagen). Fullmäktiges beslut att möjliggöra 
sammanträde för nämnd med ledamöter på distans ska jämlikt 6 kap. 44 § kommunallagen antas 
genom reglemente om nämndens arbetsform. 

Utifrån gällande reglering och det behov som finns för nämnd att kunna sammanträda med ledamot 
på distans lämnas följande förslag till tillägg i reglementet: 
 
Deltagande på distans 
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara 
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla 
detta till Kommunstyrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-04-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 § 87 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 73 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2020-04-29, §§ 31-62 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 42(55)
 

 
 

Forts. KF § 53 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i Kommunstyrelsens reglemente: 
 
Deltagande på distans 
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara 
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla 
detta till Kommunstyrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen. 
 

Skickas till 

Administrativ chef 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 43(55)
 

 
 

KF § 54    Dnr 2020/000382 

Revidering av Utbildningsnämndens reglemente, deltagande på distans  

Sammanfattning 

Utifrån den situation som uppstått med anledning av COVID-19 har Kommunstyrelsens 
verksamheter sett ett behov av att möjliggöra sammanträdesdeltagande på distans för ledamöter i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder. Därmed bör kommunfullmäktiges 
arbetsordning och samtliga nämnders reglementen uppdateras i enlighet med kommunallagens 
regler för deltagande på distans. 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån den situation som uppstått med anledning av det nya coronaviruset har Kommunstyrelsens 
verksamheter sett ett behov av att möjliggöra sammanträdesdeltagande på distans för ledamöter i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Därmed bör kommunfullmäktiges 
arbetsordning och samtliga nämnders reglementen uppdateras i enlighet med kommunallagens 
regler för deltagande på distans. 
 
Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i 
en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska i sådant fall ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor (jfr. 5 kap. 16 § kommunallagen). Fullmäktiges beslut att möjliggöra 
sammanträde för nämnd med ledamöter på distans ska jämlikt 6 kap. 44 § kommunallagen antas 
genom reglemente om nämndens arbetsform. 

Utifrån gällande reglering och det behov som finns för nämnd att kunna sammanträda med ledamot 
på distans lämnas följande förslag till tillägg i reglementet: 
 
Deltagande på distans 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara 
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla 
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-04-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 § 88 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 74 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 44(55)
 

 
 

Forts. KF § 54 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i Utbildningsnämndens reglemente: 
 
Deltagande på distans 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara 
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla 
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 
 

Skickas till 

Administrativ chef 
Utbildningsnämnden för kännedom 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 45(55)
 

 
 

KS § 55    Dnr 2020/000382 

Revidering av Omsorgsnämndens reglemente, deltagande på distans  

Sammanfattning 

Utifrån den situation som uppstått med anledning av COVID-19 har Kommunstyrelsens 
verksamheter sett ett behov av att möjliggöra sammanträdesdeltagande på distans för ledamöter i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder. Därmed bör kommunfullmäktiges 
arbetsordning och samtliga nämnders reglementen uppdateras i enlighet med kommunallagens 
regler för deltagande på distans. 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån den situation som uppstått med anledning av COVID-19 har Kommunstyrelsens 
verksamheter sett ett behov av att möjliggöra sammanträdesdeltagande på distans för ledamöter i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder. Därmed bör kommunfullmäktiges 
arbetsordning och samtliga nämnders reglementen uppdateras i enlighet med kommunallagens 
regler för deltagande på distans. 
 
Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i 
en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska i sådant fall ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor (jfr. 5 kap. 16 § kommunallagen). Fullmäktiges beslut att möjliggöra 
sammanträde för nämnd med ledamöter på distans ska jämlikt 6 kap. 44 § kommunallagen antas 
genom reglemente om nämndens arbetsform. 

Utifrån gällande reglering och det behov som finns för nämnd att kunna sammanträda med ledamot 
på distans lämnas följande förslag till tillägg i reglementet: 
 
Deltagande på distans 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara 
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla 
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-04-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 § 89 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 75 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 46(55)
 

 
 

Forts. KF § 55 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i Omsorgsnämndens reglemente: 
 
Deltagande på distans 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara 
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla 
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 

Skickas till 

Administrativ chef 
Omsorgsnämnden för kännedom 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 47(55)
 

 
 

KF § 56    Dnr 2020/000382 

Revidering av Byggnadsnämndens reglemente, deltagande på distans  

Sammanfattning 

Utifrån den situation som uppstått med anledning av COVID-19 har Kommunstyrelsens 
verksamheter sett ett behov av att möjliggöra sammanträdesdeltagande på distans för ledamöter i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder. Därmed bör kommunfullmäktiges 
arbetsordning och samtliga nämnders reglementen uppdateras i enlighet med kommunallagens 
regler för deltagande på distans. 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån den situation som uppstått med anledning av det nya coronaviruset har Kommunstyrelsens 
verksamheter sett ett behov av att möjliggöra sammanträdesdeltagande på distans för ledamöter i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Därmed bör kommunfullmäktiges 
arbetsordning och samtliga nämnders reglementen uppdateras i enlighet med kommunallagens 
regler för deltagande på distans. 
 
Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i 
en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska i sådant fall ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor (jfr. 5 kap. 16 § kommunallagen). Fullmäktiges beslut att möjliggöra 
sammanträde för nämnd med ledamöter på distans ska jämlikt 6 kap. 44 § kommunallagen antas 
genom reglemente om nämndens arbetsform. 

Utifrån gällande reglering och det behov som finns för nämnd att kunna sammanträda med ledamot 
på distans lämnas följande förslag till tillägg i reglementet: 
 
Deltagande på distans 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara 
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla 
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-04-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 § 90 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 76 



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2020-04-29, §§ 31-62 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 48(55)
 

 
 

Forts. KF § 56 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i Byggnadsnämndens reglemente: 
 
Deltagande på distans 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara 
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla 
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 

Skickas till 

Administrativ chef 
Byggnadsnämnden för kännedom 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 49(55)
 

 
 

KF § 57    Dnr 2020/000382 

Revidering av Miljönämnden i mellersta Bohusläns reglemente, 
deltagande på distans  

Sammanfattning 

Utifrån den situation som uppstått med anledning av COVID-19 har Kommunstyrelsens 
verksamheter sett ett behov av att möjliggöra sammanträdesdeltagande på distans för ledamöter i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder. Därmed bör kommunfullmäktiges 
arbetsordning och samtliga nämnders reglementen uppdateras i enlighet med kommunallagens 
regler för deltagande på distans. 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån den situation som uppstått med anledning av det nya coronaviruset har Kommunstyrelsens 
verksamheter sett ett behov av att möjliggöra sammanträdesdeltagande på distans för ledamöter i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Därmed bör kommunfullmäktiges 
arbetsordning och samtliga nämnders reglementen uppdateras i enlighet med kommunallagens 
regler för deltagande på distans. 
 
Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i 
en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska i sådant fall ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor (jfr. 5 kap. 16 § kommunallagen). Fullmäktiges beslut att möjliggöra 
sammanträde för nämnd med ledamöter på distans ska jämlikt 6 kap. 44 § kommunallagen antas 
genom reglemente om nämndens arbetsform. 

Utifrån gällande reglering och det behov som finns för nämnd att kunna sammanträda med ledamot 
på distans lämnas följande förslag till tillägg i reglementet: 
 
Deltagande på distans 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara 
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla 
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-04-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 § 91 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 77 



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2020-04-29, §§ 31-62 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 50(55)
 

 
 

Forts. KF § 57 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i Miljönämnden i mellersta Bohusläns 
reglemente: 
 
Deltagande på distans 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara 
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla 
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 
Kommunfullmäktige föreslår Lysekils och Munkedals kommunfullmäktige att besluta om samma 
tillägg i reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 

Skickas till 

Miljönämnden för kännedom 
Administrativ chef 
Lysekils och Munkedals kommuner 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 51(55)
 

 
 

KF § 58    Dnr 2019/000259 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, våren 2020  

Sammanfattning 

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.  
 
Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som 
framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva 
motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. 
 
Vid genomgång finns för närvarande 20 motioner och 11 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-04-17 
Lista motioner 2020-04-08 
Lista medborgarförslag 2020-04-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 70 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
våren 2020. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 52(55)
 

 
 

KF § 59 Dnr 2020/000458 

Avsägelse av politiska uppdrag, Björn Ström (MP)  
Björn Ström (MP) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ersättare i Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige entledigar Björn Ström (MP) från uppdrag som ersättare i Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän. 
 
Kommunfullmäktige väljer Tina Ehn (MP) till ersättare i Miljönämnden i mellersta Bohuslän under 
mandatperioden tom 2022. 
 
 

Skickas till 

Björn Ström (MP)  
Tina Ehn (MP)  
Miljönämnden i mellersta Bohuslän  
Löneenheten 
Kansliavdelningen 
Troman 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 53(55)
 

 
 

KF § 60   Dnr 2020/000314 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Medborgarförslag - Önskemål om att ha offentliga toaletter öppna året om 
2. Medborgarförslag – Gångvägar i Ulebergshamn 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag 1-2 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 54(55)
 

 
 

KF § 61 

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 55(55)
 

 
 

KF § 62 

Anmälningsärenden 
1. Medborgarförslag - Säkra gåendet vid övergångsstället vid Parkgatan, Kungshamn, KS 

protokoll 2020-03-18 § 41 
2. Medborgarförslag - önskemål om hundbadplats, Hunnebostrand, KS protokoll 2020-03-18 § 

40. 
3. Medborgarförslag – förbättringar på badplatsen Hästedalen, Hunnebostrand, KS protokoll 

2020-03-18 § 39. 
4. Medborgarförslag - önskemål om hundgård i Hunnebostrand, KS protokoll 2020-03-18 § 

38. 
5. Kommunrevisionens skrivelse 2020-03-09 ang. förstudie avseende psykisk hälsa bland barn 

och unga. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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