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Plats och tid

Folkets Hus, Kungshamn torsdagen den 22 november kl 17:30-21.40
Sammanträdet ajourneras efter § 149, kl 18.55-19.15.

Beslutande

Se bifogad närvarolista sidan 2.

Närvarande
ersättare

Se bifogad närvarolista sidan 2.

Övriga deltagare

Ulrika Gellerstedt, ekonomichef
Anna-Lena Höglund, sekreterare

Justering

Kommunhuset, kommunkansliet den 27 november 2018 kl. 15:00

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Helene Stranne (M)
Justerare

Michael Sandberg (L)
Anslagsbevis

Kommunfullmäktige protokoll 2018-11-22 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2018-11-27 -- 2018-12-19.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Anna-Lena Höglund

Lars-Erik Knutsson (S)
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Beslutande
Namn

Mats Abrahamsson
Jeanette Loy
Roland Mattsson
Helene Stranne, ordförande
Nils Olof Bengtsson
Daniel Nordström
Eva Abrahamsson
Ronald Hagbert
Susanne Bergholtz
Kajsa Åkesson
Lars Kinnmalm
Mathias Bruno
Gunnar Selstam
Olof Börjesson
Britt Lindgren
Mikael Sternemar
Michael Sandberg
Robert Yngve

Parti

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
C
L
L
KD

Namn

Parti

Therése Mancini
Lars-Erik Knutsson
Lotta Johansson
Gerardo Alas
Birgitta Albertsson
Jan Ulvemark
Sanna Lundström Gustafsson
Stellan Welin
Ewa Ryberg
Yngve Johansson
Pål Ohlzon
Sebastian Andersson
Torbjörn Johansson

S
S
S
S
S
S
S
S
V
MP
SD
SD
SD

Närvarande ersättare
Namn

Parti

Namn

Parti

Ragnhild Selstam
Rosita Holmström
Verena Rodin
Stig-Arne Helmersson
Gunilla Ohlin
Inger Eckert

M
M
M
C
L
KD

Jan-Olof Larsson
Vivianne Gustafsson
Kent Östergren
Magnus Johansson
Luis Morales
Lena Linke
Tina Ehn

Justerares signatur:

S
S
S
V
V
MP
MP
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KF § 119

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut

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

Valärenden
Kommunkansliets redovisning av ärenden under beredning till KF
Ledamöternas och ersättarnas frågestund

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 120

Allmänhetens frågestund
Carl-Johan Starck ställer frågor om att hemtjänstgruppen i Hunnebostrand föreslås överföras till
Kungshamn och Kvarnberget. Hur många kommunala tjänster har flyttats eller dragits in från
Hunnebostrand sedan 2017, samt hur många fler kommunala tjänster planeras försvinna från
Hunnebostrand och vem ska betala för bilkörandet mellan Kungshamn och Hunnebostrand.
Omsorgsnämndens ordförande Nils Olof Bengtson (M) besvarar frågorna.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 121

Dnr 2018/000965

Politisk organisation 2019-2022
Sammanfattning

De politiska partierna har genomfört interna dialogmöten och tagit fram ett förslag för hur den
politiska organisationen ska se ut inför mandatperioden 2019-2022. Förslaget ska nu beredas
politiskt och fastställas av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har 31 ledamöter och 20 ersättare.
Kommunfullmäktige har inrättat två beredningar, Valberedningen och Förnyelseberedningen och
det föreslås att Förnyelseberedningens uppdrag avslutas.
Valberedningen föreslås oförändrat bestå av en ledamot och en ersättare per parti.
Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på ledamöter i nämnder och styrelser vid ny
mandatperiod och fyllnadsval under pågående mandatperiod.
Överförmyndare

Överförmyndaren föreslås oförändrat bestå av en ordinarie och en ersättare.
Överförmyndarens uppdrag är att fatta beslut i vissa frågor.
I övrigt sker all handläggning genom "Samverkande överförmyndare" där 8 kommuner samverkar,
Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Mellerud med kontor i Uddevalla.
Revision

Kommunrevisionen föreslås oförändrat bestå av 5 ordinarie ledamöter, inga ersättare.
En revisor får inte ha något annat kommunalt uppdrag, enligt Kommunallagen.
Revisionens uppgift är att vara fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för
granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder,
fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen ska granska att verksamheten följer fullmäktiges
beslut och uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar.
Valnämnd

Valnämnden består oförändrat av 5 ledamöter och 5 ersättare.
Ordförande och vice ordförande utses av fullmäktige.
Valnämndens uppgift är att förrätta allmänna val vart 4:e år och EU-val vart 5:e år, samt genomföra
eventuella folkomröstningar.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslås oförändrat bestå av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.
Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ansvarar för hela
Sotenäs kommuns utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar
planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter och ekonomi.
Kommunstyrelsen föreslås ha 2 utskott, arbetsutskottet och tekniska utskottet.
Det föreslås att personalutskottet tas bort och att frågorna lyfts in i arbetsutskottet.
Tekniska utskottet föreslås utökas från 3 till 5 ledamöter, inga ersättare, då många ärenden är
komplexa och kan ge stor påverkan för den enskilde medborgaren.
Det föreslås att Kommunala rådet för Tillgänglighet, Tillgänglighetsrådet, flyttas från
Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsens ansvar, då rådet är ett organ där information ges inom
kommunaltekniskt verksamhetsområde.
Det föreslås att Hälsorådet omarbetas till ”Rådet för hållbarhet och hälsa” med uppdrag att bidra till
att bygga en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar kommun med ett bredare
folkhälsoperspektiv. Rådet ska också ges i uppdrag att stödja, samordna och följa upp det
miljöstrategiska arbetet samt miljömålsarbetet på uppdrag av Kommunstyrelsen.
”Rådet för hållbarhet och hälsa” ska bestå av 7 ledamöter och 5 ersättare. Från kommunen skall
finnas en ledamot och en ersättare från Kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden,
miljönämnden och byggnadsnämnden. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden utser två representanter
till rådet.
Omsorgsnämnd

Omsorgsnämnden föreslås oförändrat bestå av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.
Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige.
Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen (SOL), lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagstiftning gällande vård av unga samt missbrukare
(LVU och LVM) och för kommunens uppgifter gällande individ- och familjeomsorg och omsorg
för barn och ungdom. Vidare för den verksamhet som kommunen är skyldig att driva enligt lag
gällande äldre- och handikappomsorg och för den kommunala hälso- och sjukvården, inklusive
hemsjukvård samt rehabiliteringsverksamhet.
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.
Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Utskottet beslutar i de
frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Till Omsorgsnämnden är Kommunala pensionärsrådet knutet. Rådets uppgift är att höra och
informera om frågor som har aktualitet för ålders- och förtidspensionärer.
Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden föreslås oförändrat bestå av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.
Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige.
Utbildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende
förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola, den kommunala vuxenutbildningen, särskild undervisning för vuxna och
utbildning i svenska för invandrare, de uppgifter inom det offentliga skolväsendet som enligt
skollag samt relevanta förordningar åligger kommunen inklusive det kommunala aktivitetsansvaret.
Nämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen bl.a. kommunens
bibliotek, fritidsgårdsverksamhet, det rörliga friluftslivet inklusive Soteleden, samt idrotts- och
fritidsanläggningar.
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3
ersättare.
Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet.
Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten.
Byggnadsnämnd

Byggnadsnämnden föreslås oförändrat bestå av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.
Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige.
Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och
trafikfrågor.
Byggnadsnämndens arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.
Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten.
Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Den gemensamma nämnden Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslås oförändrat bestå av 3
ordinarie ledamöter och 3 ersättare för varje ingående kommun Sotenäs, Munkedal och Lysekil, dvs
9 ledamöter och 9 ersättare totalt.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för kommunernas uppgifter inom miljöområdets
myndighetsutövning.
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie
ledamöter och 3 ersättare, vilka utses av nämnden.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten.
Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet.
IT-nämnden

IT-nämnden tas bort och ersätts av ett samarbetsavtal.
Lönenämnden

Lönenämnden tas bort och ersätts av ett samarbetsavtal.
Konsekvensbeskrivning ekonomi

Förslaget är kostnadsneutralt.
Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-10-25
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 §170
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-11-07 §180
Yrkande

Mikael Sternemar (L), Mats Abrahamsson (M), Gunnar Selstam (C) och Robert Yngve (KD)
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yngve Johansson (MP) föreslår att andre vice ordförande i kommunstyrelsen och nämnder tas bort,
att byggnadsnämnd och kommunstyrelsens tekniska utskott ersätts av en Samhällsbyggnadsnämnd
med 7 ledamöter och 7 ersättare, att det inrättas ett utskott för ärenden där det föreligger jäv, att det
inrättas en kultur och fritidsnämnd med 5 ledamöter och 5 ersättare.
Birgitta Albertsson (S), Lars-Erik Knutsson (S) och Ewa Ryberg (V) föreslår att oppositionsrådet
bör tilldelas ett uppdrag motsvarande 100 %. Det är mycket svårt att rekrytera politiker som kan
kombinera sitt arbete med ett 70 % uppdrag. Speciellt då möten och andra uppdrag oftast är spridda
över veckans alla dagar. Förste vice ordförande bör utgå och ersättas med en vice ordförande som
kommer ifrån oppositionen (då utgår även andre vice ordf.). Ordförande från majoriteten och vice
ordförande från oppositionen är vårt förslag. Med en ordförande (majoriteten) och en vice
ordförande (oppositionen) i nämnderna kan kostnaderna för ett oppositionsråd på heltid täckas in.
Förslaget är på så sätt kostnadsneutralt. De föreslår även enbart ett utskott under kommunstyrelsen
och att kultur- och fritidsavdelningen ska ha en egen nämnd, i tillägg till Kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Yngve Johanssons (MP) förslag mot Birgitta Albertssons (S)
med fleras förslag finner att Kommunfullmäktige antar Birgitta Albertssons (S) med fleras förslag
att utgöra motförslag mot Kommunstyrelsens förslag som biträdes av Mikael Sternemars (L) med
flera.
Ordföranden ställer därefter proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag, mot Birgitta
Albertssons (S) med fleras förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Mikael Sternemars (L)
med fleras förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den politiska organisationen för mandatperioden
2019-2022 och enligt följande;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsen 13+13 ledamöter, och två utskott;
Kommunstyrelsens arbetsutskott 5+3 ledamöter,
Kommunstyrelsens tekniska utskott 5+0.
Omsorgsnämnd 7+7 ledamöter, utskott 3+3.
Utbildningsnämnden 7+7 ledamöter, utskott 3+3.
Byggnadsnämnd 7 + 7 ledamöter, utskott 3+3.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslås oförändrad till totalt 9+9 ledamöter, varav 3+3
från varje ingående kommun.
IT-nämnden tas bort och ersätts av ett samarbetsavtal.
Lönenämnden tas bort och ersätts av ett samarbetsavtal.
Hälsorådet omvandlas till Rådet för hållbarhet och hälsa.
Kommunala rådet för tillgänglighet flyttas till Kommunstyrelsens ansvar.
Förnyelseberedningen tas bort.
i övrigt inga förändringar.
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Dnr 2018/001131

Val av Kommunrevisorer
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2018-11-20 § 9
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser kommunrevisorer för 2019-2022 enligt följande;
Ordinarie
Håkan Axelsson (M)
Veikko Larsson (C)
Björn Hartvigsson (L)
Elving Claesson (S)
Mats Nilsson (S)
Till sammankallande väljs Elving Claesson (S)
Till vice sammankallande väljs Håkan Axelsson (M)

Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:
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Dnr 2018/001132

Val av Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2018-11-20 § 10
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till kommunstyrelsen år 2019-2022;
Ordinarie
Mats Abrahamsson (M)

Ersättare
Mathias Bruno (M)

Roland Mattsson (M)

Helene Stranne (M)

Nils Olof Bengtson (M)

Susanne Aronsson de Kinnaird (M)

Jeanette Loy (M)

Lars Kinnmalm (M)

Daniel Nordström (M)

Pär Eriksson (C)

Olof Börjesson (C)

Stig-Arne Helmersson (C)

Mikael Sternemar (L)

Michael Sandberg (L)

Robert Yngve (KD)

Mikael Andersson (C)

Birgitta Albertsson (S)

Jan-Olof Larsson (S)

Lars-Erik Knutsson (S)

Jan Ulvemark (S)

Therese Mancini (S)

Ewa Ryberg (V)

Bengt Sörensson (S)

Yngve Johansson (MP)

Pål Ohlzon (SD)

Torbjörn Johansson (SD)

Till ordförande väljs Mats Abrahamsson (M)
Till 1:e vice ordförande väljs Olof Börjesson (C)
Till 2:e vice ordförande väljs Birgitta Albertsson (S)
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Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman
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Dnr 2018/001133

Val av Krisledningsnämnd
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2018-11-20 § 11
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till Krisledningsnämnden 2019-2022:
Ordinarie
Mats Abrahamsson (M)

Ersättare
Jeanette Loy (M)

Roland Mattsson (M)

Mikael Sternemar (L)

Olof Börjesson (C)
Birgitta Albertsson (S)

Therese Mancini (S)

Lars-Erik Knutsson (S)
Till ordförande väljs Mats Abrahamsson (M)
Till 1:e vice ordförande väljs Olof Börjesson (C)
Till 2:e vice ordförande väljs Birgitta Albertsson (S)

Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman
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Dnr 2018/001134

Val av Byggnadsnämnd
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2018-11-20 § 14
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till Byggnadsnämnden 2019-2022:
Ordinarie
Klaes Mattsson (M)

Ersättare
Maria Holmström (M)

Mathias Bruno (M)

Lennart Johansson (C)

Gunilla Ohlin (L)

Håkan Hansson (L)

Robert Yngve (KD)

Mikael Andersson (C)

Britt Wall (S)

Anders Henriksson (S)

Vivianne Gustafsson (S)

Luis Morales (V)

Cecilia Simonsson (SD)

Sebastian Andersson (SD)

Till ordförande väljs Robert Yngve (KD)
Till 1:e vice ordförande väljs Gunilla Ohlin (L)
Till 2:e vice ordförande väljs Britt Wall (S)

Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 15(63
)
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Dnr 2018/001135

Val av Omsorgsnämnd
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2018-11-20 § 12
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till Omsorgsnämnden 2019-2022:
Ordinarie
Nils Olof Bengtson (M)

Ersättare
Rosita Holmström (M)

Mathias Bruno (M)

Kajsa Åkesson (M)

Britt Lindgren (C)

Kristina Bock Grahl (C)

Mikael Sternemar (L)

Lill Grimani (KD)

Annica Erlandsson (S)

Magnus Johansson (V)

Kent Östergren (S)

Lena Linke (MP)

Veronica Johansson (SD)

Cecilia Simonsson (SD)

Till ordförande väljs Nils Olof Bengtson (M)
Till 1:e vice ordförande väljs Britt Lindgren (C)
Till 2:e vice ordförande väljs Annica Erlandsson (S)
Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/001136

Val av Utbildningsnämnd
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2018-11-20 § 13
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till Utbildningsnämnden 2019-2022:
Ordinarie
Roland Mattsson (M)

Ersättare
Verena Rodin (M)

Ragnhild Selstam (M)

Christian Sporrong (KD)

Torgny Grahl (C)

Jenny Lundin (C)

Michael Sandberg (L)

Birgitta Lysell (L)

Lotta Johansson (S)

Ewa Ryberg (V)

Patrik Henriksson (S)

Bengt Sandberg (MP)

Torbjörn Johansson (SD)

Pål Ohlzon (SD)

Till ordförande väljs Roland Mattsson (M)
Till 1:e vice ordförande väljs Michael Sandberg (L)
Till 2:e vice ordförande väljs Lotta Johansson (S)
Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/001137

Val av Valnämnd
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2018-11-20 § 15
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till Valnämnden 2019-2022:
Ordinarie
Helene Stranne (M)

Ersättare
Mathias Bruno (M)

Kerstin Johansson (C)

Kristina Bock Grahl (C)

Håkan Hansson (L)

Lill Grimani (KD)

Kent Östergren (S)

Eva Gustavsson (S)

Vivianne Gustafsson (S)

Stephan Karlsson (S)

Till ordförande väljs Helene Stranne (M)
Till vice ordförande väljs Kent Östergren (S)
Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/001138

Val av Överförmyndare
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2018-11-20 § 16
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser följande till Överförmyndare och dess ersättare 2019-2022:
Ordinarie
Susanne Bergholtz (M)

Ersättare
Göran Hahne (M)

Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/001139

Val av ledamöter till Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har en gemensam nämnd kallad Miljönämnden i
Mellersta Bohuslän. Sotenäs kommun är värdkommun.
Miljönämnden består av nio ledamöter och nio ersättare, varav tre ledamöter och tre ersättare från
varje kommun. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande väljs för fyra år i
taget.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2018-11-20 § 17
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 2019-2022:
Ordinarie
Eva Abrahamsson (M)

Ersättare
Göran Hahne (M)

Stig-Arne Helmersson (C)

Torgny Grahl (C)

Stellan Welin (S)

Björn Ström (MP)

Till ordförande för perioden 2019-2022 väljs Eva Abrahamsson (M).

Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman
Lysekils kommun
Munkedals kommun

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/001140

Val av styrelseledamöter för RAMBO AB
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2018-11-20 § 18
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser följande styrelseledamöter för RAMBO AB 2019-2022:
Ordinarie
Håkan Hansson (L)

Ersättare
Helene Stranne (M)

Stig Roos (S)

Kjell Andersson (S)

Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman
Rambo

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/001141

Val av styrelseledamöter till Sotenäsbostäder AB
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2018-11-20 § 19
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser följande styrelse för Sotenäsbostäder AB 2019-2022:
Ordinarie
Ronald Hagbert (M)

Ersättare
Susanne Bergholtz (M)

Daniel Nordström (M)

Klaes Mattsson (M)

Lennart Johansson (C)

Rune Johansson (C)

Leif Eriksson (L)

Inger Eckert (KD)

João Escudeiro (S)

Petra Sundbladh (S)

Cristian Mattsson (S)

Anders Henriksson (S)

Pål Ohlzon (SD)

Veronica Johansson (SD)

Till ordförande utses Ronald Hagbert (M)
Till vice ordförande utses João Escudeiro (S)
Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman
Sotenäsbostäder AB

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/001142

Val av styrelseledamöter till Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2018-11-20 § 20
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser följande styrelse för Sotenäs Rehab Center AB/Tumlaren 2019-2022:
Ordinarie
Eva Abrahamsson (M)

Ersättare
Kajsa Åkesson (M)

Carl-Johan Starck (M)

Lars G Andersson (M)

Mikael Sternemar (L)

Kerstin Johansson (C)

Sanna Lundström Gustafsson (S)

Stellan Welin (S)

Gerardo Alas (S)

Gunnel Berlin (S)

Till ordförande utses Mikael Sternemar (L)
Till vice ordförande utses Gerardo Alas (S)
Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman
Sotenäs Rehabcenter AB

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/001143

Val av styrelseledamöter till Sotenäs Vatten AB
Valberedningen föreslår följande ledamöter till styrelsen för Sotenäs Vatten AB, 5 ordinarie och 3
ersättare, samt ordförande och vice ordförande enligt nedan.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2018-11-20 § 21
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till styrelsen för Sotenäs Vatten AB under perioden
2019-2022:
Ordinarie
Thord Görling (M)

Ersättare
Ronald Hagbert (M)

Helene Stranne (M)

Håkan Hansson (L)

Stig-Arne Helmersson (C)
Hilbert Eliasson (S)

João Escudeiro (S)

Jan Ulvemark (S)
Till ordförande utses Thord Görling (M)
Till vice ordförande utses Hilbert Eliasson (S)

Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman
Sotenäs Vatten AB

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/001144

Val av styrelseledamöter till Västvatten AB
Sammanfattning

Valberedningen föreslår följande ledamöter till Västvatten AB, 2 ordinarie och 1 ersättare, enligt
nedan.
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2018-11-20 § 22
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till styrelsen för Västvatten AB under perioden 20192022:
Ordinarie
Thord Görling (M)

Ersättare
Stig-Arne Helmersson (C)

Hilbert Eliasson (S)

Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman
Västvatten AB

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/000935

Nominering av begravningsombud till Länsstyrelsen
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2018-11-20 § 23
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige nominerar Gunilla Ohlin (L) till begravningsombud till Länsstyrelsen under
perioden 2019-2022.
Skickas till

Vald
Länsstyrelsen
Troman
Kansliavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/001148

Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser
Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 2018-11-20 § 24
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande ordning ska tillämpas för inkallande av ersättare i
nämnder och styrelser:
1. I första hand inkallas personlig ersättare enligt föreslagen ordning för ordinarie ledamot och
ersättare.
2. I andra hand inkallas ersättare från samma parti i den ordning ersättare har upptagits i
protokollet.
3. Vid förhinder av ersättare från samma parti ska följande inställelseordning gälla i den ordning
ersättare har upptagits i protokollet:
Ordinarie ledamot

Ersättare

M

KD, C, L, S, MP, SD, V

L

M, C, KD, S, MP, V, SD

C

M, L, KD, S, MP, V, SD

KD

M, L, C, S, MP, V, SD

S

MP, V, C, M, L, KD, SD

MP

V, S, C, L, KD, M, SD

V

MP, S, L, C, KD, M, SD

SD

M, L, C, KD, S, MP, V

Skickas till

Nämnder och styrelser

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/000956

Reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän för Sotenäs,
Munkedals och Lysekils kommuner
Sammanfattning

Reglementet för Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MimB) föreslås ändras. Uppdraget att
bedriva tillsyn enligt lag om gaturenhållning och skyltning (1998:814) samt uppdraget att stödja och
samordna kommunernas miljöstrategiska arbete föreslås utgår ur nämndens uppdrag. Vidare
omfattar förslaget att värdkommunen ska stå för ordförandeskapet och väljas på fyra år. Ärendet
omfattar också tillägg gällande e-cigaretter samt några redaktionella justeringar.
Beskrivning av ärendet

Sotenäs, Munkedals och Lysekils och kommuner (SML) samarbetar på flera olika sätt, bland annat
har kommunerna en gemensam miljönämnd. De samverkande kommunerna har genomfört en
utvärdering av Miljönämnden i mellersta Bohuslän.
Vid utvärderingen enades SML-kommunerna om att lyfta ut två uppdrag ur miljönämndens
ansvarområde från och med 2019-01-01. Vid SML-möte den 21 september 2019 ställde mötet sig
på nytt bakom ovan beskrivna förändringar och miljöenheten fick i uppdrag att skriva fram ärendet
till respektive kommunfullmäktige.
Ordförandeskap

Av praktiska skäl bör värdkommunen stå för ordförandeskapet och ordförande väljas för fyra år.
Kommunfullmäktige i samverkande kommuner utser förste och andra vice ordförande på fyra år
och dessa uppdrag roterar mellan de två kommunerna. Reglementet bör ändras i enlighet med detta.
Övriga förändringar

Miljöstrategiskt arbete - När det miljöstrategiska arbetet lyfts ut från miljönämndens reglemente
kommer miljönämndens arbetsuppgifter bli mer renodlat myndighetsarbete. Detta påverkar inte
miljönämndens övriga uppdrag på ett negativt sätt. Miljöenheten kommer fortsatt att arbeta med de
nationella, regionala och kommunala miljömålen inom ramen för prövnings- och tillsynsarbetet. En
renodling av miljönämndens uppgifter till att endast omfatta myndighetsutövning kan tydliggöra
miljönämndens roll och därmed leda en positiv utveckling för nämnden.
Gaturenhållning och skyltning - Tillsyn gällande skyltning handläggs redan i dag på kommunernas
byggenheter och det behövs därför göras en justering av nuvarande reglementen. Även tillsyn
gällande gaturenhållning hanteras bäst lokalt hos varje kommun. Utifrån överenskommelsen
föreslås del av 4 § utgå ur reglementet.
E-cigaretter - Sedan den gemensamma miljönämnden inrättades har en ny lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antagits. Lagstiftningen avser hälsoskyddsarbete
och ingår därför naturligt i det arbete SML-kommunerna avsett ska omfattas av Miljönämnden i
mellersta Bohusläns uppdrag. Reglementet bör uppdateras i enlighet med detta.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Några uppdateringar och redaktionella ändringar föreslås också, liksom förändringar i
formuleringar utifrån den nya dataskyddsförordningen.
Konsekvensbeskrivning ekonomi

I samband med att ansvaret för det miljöstrategiska arbetet lyfts ur reglementet föreslås att
budgetramen för Miljönämndens verksamhet minskas med ett belopp motsvarande kostnader för en
årsarbetskraft, fördelat med 1/3 på vardera kommunen. För Sotenäs kommuns del innebär detta att
ramar motsvarande 180 tkr flyttas från miljönämndens till Kommunstyrelsens budget.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 §171
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2018-10-10
Reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän, förslag 2018-11-09
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 §182
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att revidera reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohusläns i § 22
till ” Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde öppnar den sammanträdet som varit ledamot i nämnden under
längst tid, för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dessa”.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän enligt
förslag 2018-11-09.
Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun beslutar att den del av Miljönämnden i mellersta Bohusläns
budgetram som belöper på Sotenäs kommun minskas med 180 tkr och tillförs Kommunstyrelsen i
Sotenäs kommun.
Beslutet är giltigt endast om det antas i sin helhet av kommunfullmäktige i alla tre SMLkommunerna.
Skickas till

Kansliavdelningen
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Munkedals kommun
Lysekils kommun

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/000957

Reglemente för Byggnadsnämnden
Sammanfattning

Byggnadsnämndens reglemente föreslås revideras, så att nämnden ges ansvar för att bedriva tillsyn
enligt lag om gaturenhållning och skyltning (1998:814), uppdraget lyfts då ur miljönämndens
reglemente.
Ytterligare små redaktionella ändringar är gjorda i enlighet med SKL:s mall "Reglemente för
styrelse och nämnder" daterad juni 2018.
Räddningstjänsten lyder under kommunstyrelsens ansvarsområde. I de fall räddningstjänsten utövar
tillsyn i förhållande till kommunala verksamheter är kommunstyrelsen emellertid jävig.
Byggnadsnämnden föreslås ansvara för dessa frågor i jävssituationer.
Beskrivning av ärendet

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning anger bl.a. att
fastighetsinnehavare (både kommunen och andra aktörer) är skyldiga att ansvara för
gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder vidtas så att olägenheter för människors hälsa
hindras. Lagen anger vidare att skyltar av olika slag inte får sättas upp utan tillstånd från kommunen
eller statlig myndighet. Kommunen har tillsynsansvaret gällande dessa områden och här föreslås att
Sotenäs kommuns tillsynsansvar lämnas till Byggnadsnämnden och att dess reglemente revideras i
enlighet med detta.
Regelverk

6 kap. 2 § kommunallagen
"Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas
verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige får besluta
1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela kommunen eller landstinget, …"
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2018-10-24 §172
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2018-09-25
Reglemente för Byggnadsnämnden, förslag 2018-11-09
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 §183
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga till följande i § 4 i reglementet; tillsyn av kommunal
verksamhet på räddningstjänstens område.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Byggnadsnämndens reglemente enligt förslag 2018-1109, samt att lägga till följande mening i till 1 § i Byggnadsnämndens reglemente; "Nämnden fullgör
dessutom kommunens uppgifter om prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt lag (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning".
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutet är giltigt endast om kommunfullmäktige i Munkedals, Lysekils och Sotenäs kommuner
beslutar att lyfta ut ovanstående ansvarsområde från reglementet för Miljönämnden i mellersta
Bohuslän.
Skickas till

Byggnadsnämnden
Kansliavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/000958

Reglemente för Omsorgsnämnden
Sammanfattning

Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till
förändringar i den politiska organisationen 2019-2022, förändringar i Kommunallagen (2017:725)
samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen.
Kommunala rådet för Tillgänglighet flyttas från Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen.
Regelverk

6 kap. 2 § kommunallagen
"Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas
verksamhetsområden och inbördes förhållanden.
Ekonomi

Medel för Kommunala rådet för Tillgänglighet tillförs till Kommunstyrelsens tekniska
verksamhet från Omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2018-10-24 §173
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-10-25
Reglemente Omsorgsnämnden, förslag 2018-10-08
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 §184
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Omsorgsnämndens reglemente att gälla från och med 1
januari 2019.
Skickas till

Kansliavdelningen
Omsorgsnämnden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/000959

Reglemente för Utbildningsnämnden
Sammanfattning

Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget
till förändringar i den politiska organisationen 2019-2022, förändringar i Kommunallagen
(2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen.
Det föreslås att ej tjänstgörande ersättare har ej rätt att närvara vid arbetsutskottets
möten, i enlighet med SKL:s förslag.
Regelverk

6 kap. 2 § kommunallagen
"Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas
verksamhetsområden och inbördes förhållanden.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2018-10-24 §174
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-10-08
Förslag Reglemente Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-10-25 §99
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 §185
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Utbildningsnämndens reglemente att gälla från och med 1
januari 2019.
Skickas till

Kansliavdelningen
Utbildningsnämnden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 142

Dnr 2018/000960

Reglemente för Kommunstyrelsen
Sammanfattning

Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget
till förändringar i den politiska organisationen 2019-2022, förändringar i Kommunallagen
(2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen.
Kommunstyrelsens ansvar för anslagstavla, webbplats och författningssamling läggs till.
Personalutskottet läggs ned och frågorna lyfts in i Arbetsutskottet.
Kommunala rådet för Tillgänglighet flyttas från Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsens ansvar,
då rådet är ett organ där information ges inom kommunaltekniskt verksamhetsområde.
Regelverk

6 kap. 2 § kommunallagen
"Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas
verksamhetsområden och inbördes förhållanden.
Ekonomi

Medel för Kommunala rådet för Tillgänglighet tillförs till Kommunstyrelsens tekniska
verksamhet från Omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2018-10-24 §175
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-11-09
Reglemente Kommunstyrelsen, förslag 2018-11-09
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 §186
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunstyrelsens reglemente att gälla från och med 1
januari 2019.

Skickas till

Kansliavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 143

Dnr 2018/000961

Reglemente för Valnämnden
Sammanfattning

Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till
förändringar i den politiska organisationen 2019–2022, förändringar i Kommunallagen (2017:725)
samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen.
Regelverk

6 kap. 2 § kommunallagen
"Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas
verksamhetsområden och inbördes förhållanden.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2018-10-24 §176
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-10-08
Reglemente Valnämnden, förslag 2018-10-08
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 §187
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Valnämndens reglemente att gälla från och med 1 januari
2019.

Skickas till

Kansliavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 144

Dnr 2018/000962

Reglemente för Revisionen
Sammanfattning

Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till
förändringar i den politiska organisationen 2019–2022, förändringar i Kommunallagen (2017:725)
samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen.
Regelverk

6 kap. 2 § kommunallagen
"Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas
verksamhetsområden och inbördes förhållanden.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2018-10-24 §177
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-10-08
Reglemente Revisionen, förslag 2018-10-25
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 §188
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Revisionens reglemente att gälla från och med 1 januari 2019.

Skickas till

Kansliavdelningen
Kommunrevisionen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 145

Dnr 2018/000963

Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet
Sammanfattning

Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till
förändringar i den politiska organisationen 2019-2022, förändringar i Kommunallagen (2017:725)
samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen.
Regelverk

6 kap. 2 § kommunallagen
"Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas
verksamhetsområden och inbördes förhållanden.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2018-10-24 §178
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-10-08
Reglemente Kommunala Pensionärsrådet, förslag 2018-10-08
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 §189
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunala Pensionärsrådets reglemente att gälla från och
med 1 januari 2019.

Skickas till

Kansliavdelningen
Kommunala pensionärsrådet

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 146

Dnr 2018/000964

Reglemente för Kommunala Rådet för tillgänglighetsfrågor
Sammanfattning

Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till
förändringar i den politiska organisationen 2019-2022, förändringar i Kommunallagen (2017:725)
samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen.
Regelverk

6 kap. 2 § kommunallagen
"Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas
verksamhetsområden och inbördes förhållanden.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2018-10-24 §179
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-10-08
Reglemente Kommunala Rådet för tillgänglighet, förslag 2018-10-08
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 §190
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunala Rådet för tillgänglighetsfrågors reglemente att
gälla från och med 1 januari 2019.

Skickas till

Kansliavdelningen
Rådet för tillgänglighetsfrågor

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 147

Dnr 2018/000054

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning
Sammanfattning

Kansliavdelningen har genomfört en översyn av Kommunfullmäktiges arbetsordning inför ny
mandatperiod 2019-2022.
Det föreslås att Ledamöternas frågestund tas bort och att när ett medborgarförslag beretts färdigt
och beslut ska fattas ska förslagsställare underrättas och ha rätt att yttra sig i samband med
fullmäktiges behandling.
Under Allmänhetens frågestund kan allmänheten beredas tillfälle att ställa skriftliga frågor.
Allmänheten ska lämna in en skriftlig fråga minst tre dagar innan sammanträdet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2018-10-24 §180
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-10-25
Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, förslag 2018-11-09
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 §191
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Arbetsordning för Kommunfullmäktige att gälla från och med
1 januari 2019.
Skickas till

Kansliavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 148

Dnr 2018/000940

Inrättande av Rådet för Hållbarhet och Hälsa i Sotenäs
Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslår, mot bakgrund av genomförd Workshop i hållbarhet att kommunchefen
uppdras utreda och lägga förslag på inrättande av ”Rådet för hållbarhet och hälsa”.
Beskrivning av ärendet

Enligt Kommunstyrelsens beslut § 112 Dnr 2017/001776 föreslås att en utredning tillsätts för att
lägga förslag på inrättande av ”Rådet för hållbarhet och hälsa” med företrädare för kommunala
förvaltningar och bolag, näringsliv, högskola samt förtroendevalda. Det kan bli en utvidgning av
nuvarande folkhälsoråd då folkhälsofrågorna är stor del inom begreppet hållbarhet. Det ger även
möjlighet att samordna ekonomi-, folkhälso-, och miljömål, vilket ger en mer överskådlig bild.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2018-10-24 §183
Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2018-10-25
Reglemente Rådet för hållbarhet och hälsa, daterat 2018-10-25
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 §193
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ”Rådet för hållbarhet och hälsa” under Kommunstyrelsen
fr.o.m. 1 januari 2019.
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för ”Rådet för hållbarhet och hälsa”, daterat 201810-25 med tillägg att medel för genomförande prövas i kommande budgetar utifrån presenterad
genomförandeplan.
Skickas till

Kansliavdelningen
Rådet för hållbarhet och hälsa
Folkhälsostrateg
Samhällsbyggnadschef
Utvecklingschef
Kultur- och fritidschef
Kansliavdelningen
Löneenheten
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 149

Dnr 2018/000978

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2013-06-13 § 61 ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
hantering av resultatutjämningsreserven” efter det, i kommunallagens 8 kapitel, införts nya regler på
området. Riktlinjerna har reviderats 2016-02-18 § 3.
Riktlinjerna bör innehålla en uttolkning av vad god ekonomisk hushållning betyder för kommunen
och hur de mer konkret uppnås.
Revidering av riktlinjerna har sin utgångspunkt i att kommunens styrmodell har uppdaterats. I
riktlinjerna har nu skett ett förtydligande kring då långsiktiga finansiella målen vilka enligt
styrmodellen ingår i riktlinjerna. Kortsiktiga finansiella mål formuleras inom ramen för kommunens
årliga budgetprocess.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2018-10-24 §189
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-10-23
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 §195
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserven”.
Skickas till

Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 150

Dnr 2018/000001

Mål- och resursplan 2019-2022 – Driftsbudget
Sammanfattning

Ekonomiavdelningen redovisar ny skatteprognos från SKL och föreslår förslag för mål- och
resursplan 2019-2022, budget 2019.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2018-10-24 §187
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-10-26
Underlag från budgetberedningen daterad 2018-10-29
Mål- och resursplan 2019-2022, budget 2019, daterad 2018-11-14
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 §196
Yrkande

Mats Abrahamsson (M), Mikael Sternemar (L), Olof Börjesson (C), Robert Yngve (KD) föreslår
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Birgitta Albertsson (S) och Ewa Ryberg (V) och Lotta Johansson (S) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag med tillägg av att fördelningen av budgetramen sker enligt följande;
budgetramen för Utbildningsnämnden minskas med 5 miljoner kronor och budgetramen för
Omsorgsnämnden minskas med 0 miljoner kronor.
Yngve Johansson (MP) föreslår att 1,5 miljoner kr flyttas från Kommunstyrelsens ofördelade medel
till Utbildningsnämnden för att användas till kultursatsningar, och att Rådet för Hållbarhet och
Hälsa tillförs 300 tkr från Kommunstyrelsens ofördelade medel för det miljöstrategiska arbetet.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Birgitta Albertssons (S) mot Yngve Johanssons (MP) förslag och
finner att Birgitta Albertssons (S) förslag kommer att utgöra motförslag mot Kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag mot Birgitta
Albertssons (S) med fleras förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Mats Abrahamssons
(M) med fleras förslag.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KF § 150
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2019 enligt nedan vilket innebär följande
förändringar gentemot 2018 års budgetramar:
• Kommunfullmäktiges anslag för förnyelseberedningen 0,044 mnkr tas bort
• Kommunstyrelsens anslag ökar med 7,7 mnkr för den allmänna och tekniska verksamheten.
Anslag för tidigare IT- och lönenämnd ökar Kommunstyrelsens anslag samt övertagande av
tillgänglighetsråd
• Ramen för IT-nämnden är oförändrad och flyttas till Kommunstyrelsens allmänna
verksamhet
• Ramen för Lönenämnden är oförändrad och flyttas till Kommunstyrelsens allmänna
verksamhet
• Anslaget ofördelade medel minskas med -0,5 mnkr och uppgår till 5,2 mnkr
• Valnämndens anslag minskas med 0,370 mnkr
• Omsorgsnämndens anslag minskar med 1,1 mnkr
• Utbildningsnämndens anslag minskar med 4,3 mnkr
• Byggnadsnämndens anslag minskar med 0,1 mnkr
• Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän minskas med 0,1 mnkr
• Ramen för finansförvaltningen ökas med 5,8 mnkr
• Kommunstyrelsens förslag innebär minskade ramar med -7,3 mnkr för 2019 och ett
budgeterat resultat på -1,44 procent och att balanskravsresultatet klaras med nyttjande av
resultatutjämningsreserv (RUR)
• Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd skall anta internbudget inom
given ram senast under januari 2019. Internbudget skall delges Kommunstyrelsen för
kännedom, senast februari 2019. Eventuell omdisposition av internbudgeten under
verksamhetsåret skall anmälas till Kommunstyrelsen.
• Investeringsanslagen upptas till 21,9 mnkr. Anslag för nyinvesteringar ej klart.
• Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder under år 2019, med totalt 30,0 mnkr
• Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019.
• Ansvariga nämnder får i uppdrag att besluta om eventuell ändring av taxenivå så att
budgeterade intäkter uppnås.
• Igångsättningstillstånd för projekt överstigande 2,0 mnkr ska inhämtas från
Kommunstyrelsens arbetsutskott.
• Kommunfullmäktige beslutar att anta Mål- och resursplan 2019-2022, budget 2019.
Skickas till

Ekonomiavdelningen
Nämnderna
Kommunrevisionen
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 43(63
)

Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2018-11-22, §§ 119-166

KF § 151

Dnr 2018/000001

Mål- och resursplan 2019-2022 – Investeringsbudget
Sammanfattning

Ekonomiavdelningen ger information kring nyinvesteringar 2019-2022.
Investeringsanslaget för reinvesteringar föreslås uppgå till 21,9 mnkr kr för 2019.
Beskrivning av ärendet

Inkomster från försäljning av befintliga fastigheter har tidigare år beräknats till betydande belopp.
Försäljningstakten har inte motsvarat beräkningarna varför årets budget endast innehåller inkomster
från försäljning av fastigheter i exploateringsverksamheten. Investeringsbudgeten kommer att lyftas
till kommunfullmäktige i december för beslut om specifikation per projekt. Reinvesteringar ska
högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat.
Investeringsbudgeten visar kommunens planerade investeringar sorterade under respektive ansvarig
nämnd. Kommunfullmäktige antar investeringsvolym på mötet i november beslut om specifikation
per objekt sker på kommunfullmäktiges möte i december 2018. Till föreslagen investeringsvolym
tillkommer även pågående investeringar, dessa redovisas inte i nedanstående sammanställning.
Reinvesteringarna för 2019 med plan 2020 - 2022 uppgår till 136,0 mnkr över plan-perioden.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2018-10-24 §187
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-10-26
Underlag från budgetberedningen daterad 2018-10-29
Mål- och resursplan 2019-2022, budget 2019, daterad 2018-11-14
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 §197
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar investeringsbudget 2019 samt plan för 2020-2022.
Skickas till

Ekonomiavdelningen
Nämnderna
Kommunrevisionen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 152

Dnr 2018/000977

Skattesats 2019
Sammanfattning

I november 2018 fastställer Kommunfullmäktige budgetramarna på nämndnivå, flerårsplan,
investeringsbudget och mål för 2019. Januari 2019 presenterar nämnder och utskott styrande
verksamhetsmål och internbudget för Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall under
november fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2019.
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2019 är
oförändrad och fastställs till 21,99 procent.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2018-10-24 §188
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-10-15
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 §198
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2019 är oförändrad och fastställs till 21,99
procent.

Skickas till

Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 153

Dnr 2018/000002

Delårsrapport januari-september 2018 Sotenäs kommun
Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och delårsrapport per siste september samt
helårsprognos för 2018.
Periodens resultat uppgår till -2,5 mnkr (föreg. år -5,7 mnkr) vilket är en förbättring jämfört med
samma period föregående år. I resultatet ingår överskott från exploaterings-verksamhet och vinster
från försäljning av anläggningstillgångar med 6,2 mnkr.
Kommunens nettoinvesteringar i fastigheter, anläggningar och inventarier beräknas på helår uppgå
till 30 mnkr.
Totalt för kommunen pekar prognosen på ett årsresultat på 2,5 mnkr (föreg.år 10,2 mnkr) vilket är
3,0 mnkr sämre än budget. I prognosen har det medräknats intäkter för exploaterings-verksamhet
och övrig fastighetsförsäljning med 11,2 mnkr.
Den egentliga nämndverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med - 7,3 mnkr. Större
delen av avvikelsen är hänförligt till omsorgsnämnden. Anslaget ofördelade medel inom
Kommunstyrelsen visar på ett överskott och kompenserar därmed till viss del underskott inom
nämndverksamheten.
Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden
vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram.
Prognosen för 2018 innebär ett förväntat överskott. Däremot så visar balanskravs-utredning på ett
underskott om -4,4 mnkr. Det innebär att inte är möjligt att göra någon avsättning till
resultatutjämningsreserven 2018. Det innebär vidare att det negativa resultatet måste återställas
inom de tre påföljande åren.
Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning visar att ett av de finansiella målen beräknas bli
uppfyllt däremot är majoriteten av verksamhetsmålen delvis eller helt uppfyllda. Det innebär att
Kommunstyrelsens bedömning är att god ekonomisk hushållning för verksamhetsår 2018 inte är
uppfyllt.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2018-10-24 §190
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-10-19
Delårsrapport jan-sep 2018 daterad 2018-10-30
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 §199
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per september 2018 samt prognos 2018.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KF § 153

Skickas till

Nämnder
Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 154

Dnr 2018/000826

Ramborgen för Sotenäs Vatten AB
Sammanfattning

Sotenäs Vatten AB (SVAB) ägs till 100 % av Sotenäs kommun. Bolaget bildades 2017-01-01 och i
samband med bildandet övertog bolaget kommunens samtliga vatten och avloppsanläggningar.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-16 §76 bland annat om styrdokument samt samarbetsavtal
för Västvatten AB och Sotenäs Vatten AB.
När bolaget bildats skedde övertagandet och överlåtelse av vatten och avloppsverksamheten. Totalt
uppgick köpeskillingen till 215 837 987 kr. Köpeskillingen erlades genom upprättande av revers.
Under våren 2017 var SVAB i behov av likvida medel motsvarande 20 mnkr vilka också
nyupplånades. I upprättad revers ingår både köpeskilling och nyupplåningen. Totalt uppgår utställd
revers till 235 837 987 kr.
SVAB har ett antal investeringar framför sig avseende bl. a utbyggnad 41 mnkr. Något beslut på
investeringsplan är inte fattat än. Förslag till investeringsplan behandlas av kommunfullmäktige i
hösten 2018.
Förvaltningen föreslår fullmäktige att besluta om ramborgen dels för inlösen av utfärdat revers och
dels avseende kommande investeringsplan. Det innebär att SVAB själva framöver upphandlar
finansiering. Förvaltningen föreslår också att upprättad revers återbetalas till Sotenäs kommun
senast 2018-12-01.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-09-07
Underlag till borgen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-19 § 161
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-03 §168
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Sotenäs Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 280 mnkr, jämte löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs Vatten AB själva genomför upphandling för finansiering.
Kommunfullmäktige beslutar att utställd revers till Sotenäs Vatten AB löses in till Sotenäs kommun
senast 2018-12-01.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

Ekonomiavdelningen
Sotenäs Vatten AB

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 155

Dnr 2018/001019

Taxa kommunala gästhamnar – 2019 och tillsvidare
Sammanfattning

Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand och på Malmön. I
Kungshamn och Hunnebostrand är servicegraden högre än på Malmön och därför är taxan olika för
dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong. Bryggor och tillhörande anläggningar
kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Härtill kommer ökande omkostnader. För att täcka
ökade kostnader, utan neddragningar i servicen, föreslås justering av gällande prissättning.
Bakgrund

Gästhamnarna är populära utflyktsmål som bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på
högsäsong. De slits och behöver underhållas kontinuerligt för att vara säkra och för att uppfylla
gällande regler och önskemål. Vissa åtgärder belastar driftsresultatet direkt medan investeringar
belastar driften som kapitaltjänstkostnader när de aktiveras.
Beskrivning av ärendet

Som redan angetts är gästhamnstaxan i Sotenäs kommun olika beroende på säsong. Kommunens
taxa för lågsäsong är betydligt billigare än snittet i grannkommunerna. Högsäsongstaxan ligger
däremot i nivå med grannkommunernas avgifter, se bilaga 1.
Taxan föreslås höjas med ca 4 % för högsäsongen 2019 enligt bilaga 2, vilket medför en ökad intäkt
på ca 120 tkr om antalet gästnätter under högsäsongen håller samma nivå som genomsnittet för
2017 och 2018.
Taxan för elanslutningen föreslås höjas med 10 kr, vilket medför en ökad intäkt på ca 50 tkr om
antalet gästnätter under högsäsongen håller samma nivå som genomsnittet för 2017 och 2018.
Ekonomi

Som angetts i beslutsunderlag väntas en minskning av det ekonomiska utrymmet i
gästhamnsverksamheten med 100 tkr.
Här angivna förslag innebär ökade intäkter med 170 tkr.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2018-10-31 §99
T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2018-10-15
Jämförelse andra gästhamnar 2018
Taxa 2018 Gästhamnar, Föreslagen taxa 2019 Gästhamnar
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 § 203
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar, att gälla från och med den 1 januari 2019 och tills
vidare.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

Samhällsbyggnadschef
Administratör Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hamningenjör
Drift och projektchef
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 156

Dnr 2018/001018

Taxa parkering – 2019 tills vidare
Sammanfattning

För att täcka minskade intäkter och ökade kostnader i parkeringsverksamheten samt i syfte att
fördela kommunens kostnader mellan besökare och kommunmedlemmar föreslås att från och med
2019 utöka kommunens avgiftsbelagda områden och justera gällande prissättning.
Syftet är i första hand att få omsättning på bilar i samhällskärnorna.
Genom att införa ny taxa samt avgiftsbelägga flera områden och gator inom Sotenäs kommun, kommer
dessa intäkter att bidra till att möta de ökade kostnaderna samt ge kommunen möjlighet att ta fram och
anlägga nya parkeringsplatser, underhålla gator och vägar på ett bra sätt.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2018-10-31 §98
T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2018-10-15
Jämförelse 2018
Parkeringstaxa 2019
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 § 205
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar Parkeringstaxa 2019 att gälla från och med den 1 januari 2019 och tills
vidare.
Skickas till

Samhällsbyggnadschef
Administratör Samhällsbyggnadsförvaltningen
Drift och projektchef
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:
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Dnr 2018/001020

Taxa småbåtshamnar, landförvaring, kran – 2019 och tillsvidare
Sammanfattning

Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser. Bryggor och
tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer.
Det är lång kö för att få båtplats. Det finns behov av att utöka antalet platser och att hantera
befintliga bryggor på ett effektivt sätt för att följa utvecklingen. Härtill kommer ökande
omkostnader. För att täcka ökade kostnader, utan neddragningar i servicen, föreslås justering av
gällande prissättning och införande av taxa för sommarförvaring av kärror och vaggor.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2018-10-31 §100
T.f. drift-och projektchefens tjänsteutlåtande 2018-10-17
Gällande taxa 2018
Förslag till ny taxa 2019 Småbåtshamn, landförvaring, kran m.m.
Jämförelse mellan grannkommuner 2018
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 § 206
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar taxa för småbåtshamnar enligt "Förslag Taxa 2019 Småbåtshamn,
landförvaring, kran m.m." 2019 att gälla från och med den 1 januari 2019 och tills vidare.

Skickas till

Samhällsbyggnadschef
Administratör Samhällsbyggnadsförvaltningen
Drift och projektchef
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/001088

Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar
Sammanfattning

Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser.
För att täcka ökade kostnader, utan neddragningar i servicen, föreslås justering av gällande
prissättning och införande av taxa för sommarförvaring av kärror och vaggor. Föreslagna
förändringar medför även motsvarande justering av ordningsreglerna i för hamnarna.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2018-10-31 §100
T.f. drift-och projektchefens tjänsteutlåtande 2018-10-17
Utdrag ur nu gällande Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar, gästhamnar mm. med
förslag till ändringar.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 § 207
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera "Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar,
gästhamnar m.m." att gälla från och med den 1 januari 2019 och tills vidare.

Skickas till

Samhällsbyggnadschef
Administratör Samhällsbyggnadsförvaltningen
Drift och projektchef
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/001043

Nya taxor för boendeparkering, parkeringstillstånd för nyttotrafik samt
parkeringstillstånd för högst 7 dygn på 24-timmarsparkering på allmän
plats- och gatumark
Sammanfattning

Taxor för boendeparkering, parkeringstillstånd för nyttotrafik samt parkeringstillstånd för högst 7
dygn på 24-timmarsparkering på allmän plats- och gatumark har inte varit föremål för omprövning
sedan 2011-01-01 och vid en jämförelse med olika grannkommuner framkommer det att nivåerna
skiljer sig åt.
Förslaget på nya taxor baseras på jämförelser med andra kommuner.
Sotenäs kommun har idag följande taxor;
Boendeparkeringstillstånd 5000 kronor första året och 1500 kr för påföljande år.
Parkeringstillstånd för högst 7 dygn på 24-timmarsparkering på allmän plats- och gatumark 2000 kr.
Första nyttokortet kostar 2000 kr och 1000 kr från och med påföljande tillstånd.
Samtliga taxor är inklusive moms och gäller per kalenderår.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-10-18 §138
Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2018-09-21
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 § 208
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om ny taxa gällande från den 1 januari 2019 och tills vidare;
- boendeparkeringstillstånd till 2000 kr / år oavsett om det gäller första eller påföljande år
- 7 dygns parkeringstillstånd till 2500 kr / år
- nyttoparkeringstillstånd till 2300 kr / år och per varje beviljat tillstånd.
Skickas till

Trafikingenjör
Samhällsbyggnadschef
Administratör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 55(63
)

Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2018-11-22, §§ 119-166

KF § 160

Dnr 2016/000778

Medborgarförslag besökshamn Hovenäset
Sammanfattning

Lars Svan med 159 st underskrifter har lämnat in ett förslag om att återskapa gästhamnsplatser efter
Kryssnäsbryggan/Långebryggan. Önskemålet är att 8 st platser efter bryggan upplåtes till
besökshamn/gästhamnsplatser, och här önskar även intresseföreningen på Hovenäset att
Ångbåtsbryggan upplåtes till detta.
Kommunen har erbjudit Hovenäsets Intresseförening platser vid gamla Ångbåtsbryggan men
föreningen har tackat nej.
Beskrivning av ärendet

Det har funnits en gästhamn i Hovenäset och denna lades ner år 2007 då verksamheten inte var
ekonomiskt hållbar.
Båtplatserna är idag utarrenderade som fasta båtplatser och det skulle vara svårt att ta fram
ersättningsplatser till dessa, i det fall att man skulle ändra användning för området.
Beslutsunderlag

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2018-10-16
Medborgarförslag 2016-09-19
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-24 §169
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 § 176
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget och besvara förslaget med att det finns
privata utförare som tillhandahåller besökshamnsplatser.
Skickas till

Förslagsställaren

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 161

Dnr 2017/000235

Medborgarförslag om utsiktsplats Hunnebostrand
Sammanfattning

Britt-Marie Knutsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska rusta upp ett område i
anslutning till Hästedalsvägens busshållplats.
Vägen heter Ulebergshamnsvägen och finns i Hunnebostrand. Förslagsställaren föreslår att området
görs i ordning genom att
• sly och övrigt som skymmer sikten tas bort.
• en eller ett par platser reserveras för personer med funktionsnedsättning.
• några bänkar med sittplatser placeras där.
• området tydligt skyltas.
• området snyggas upp, exempelvis asfalteras eller stensätts, kanske något
blomsterarrangemang.
Åtgärderna kan göras i den takt den kommunala ekonomin tillåter.
Bakgrund

Ärendet har varit uppe i KF 2018-06-14 §79 och blev då återremitterat för att utreda
ansvarsförhållandet på platsen.
Beskrivning av ärendet

Det är Trafikverket som är väghållare på Ulebergshamnsvägen och har därmed vägrätten på del av
området enligt väglagen.
Kommunen är markägare i området och området ligger inom detaljplan 1427-P87/10. Planen säger
att det ska vara väg/gata eller naturmark i området.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2018-09-26 §86
Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-09-10
Medborgarförslag samt bilaga 2016-09-19
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-14 §79
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 § 175
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget med att utsiktsplatsen har snyggats
upp på ett naturligt sätt och i frågeställarens grundintentioner.

Skickas till

Förslagsställaren

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 162

Dnr 2018/000087

Medborgarförslag sänkt hastighet på Köpmansgatan i Hunnebostrand
Sammanfattning

Ingvar Steen föreslår i medborgarförslag att man ska sänka hastigheten från 40 km/h till 30 km/h på
Köpmansgatan i Hunnebostrand och då framförallt på den nedre delen av gatan.
Beskrivning av ärendet

Det finns ett flertal gator i Sotenäs kommun med liknade hastighetsproblematik och i egenskap av
förare skall man anpassa hastigheten efter vad trafiksäkerheten kräver. Sotenäs kommun har
genomfört ett flertal flödesmätningar på Köpmansgatan och senast utförda mätning genomfördes
2015 i juni samt oktober. Medelhastigheten under oktober månad var 26,7 km/tim och under juni
månad var medelhastigheten 25,6 km/h. Även tidigare flödesmätningar har visat på
medelhastigheter under gällande hastighet.
Beslutsunderlag

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2018-08-27
Trafikingenjörens remissvar 2018-10-15
Protokollsutdrag Byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-10-04 § 45
Medborgarförslag sänkt hastighet 2018-01-24
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 § 178
Yrkande

Gunnar Selstam (C) och Stellan Welin (S) föreslår att ärendet återremitteras för att behandlas i
samband med Lars-Erik Knutssons (S) motion om trottoar på Köpmansgatan i Hunnebostrand som
föreslår att en trafikteknisk utredning genomförs omfattande Köpmansgatans i Hunnebostrand hela
sträckning, från Dinglevägen till Ångbåtskajen vid Norra Kajen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget återremitteras för att behandlas i samband med
Lars-Erik Knutssons (S) motion om trottoar på Köpmansgatan i Hunnebostrand som föreslår att en
trafikteknisk utredning genomförs omfattande Köpmansgatans i Hunnebostrand hela sträckning,
från Dinglevägen till Ångbåtskajen vid Norra Kajen.
Skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikingenjör

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 163

Dnr 2018/000231

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten
2018
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 11 motioner och 6 medborgarförslag.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2018-10-24 §181
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-11-11
Förteckning pågående motioner 2018-11-11
Förteckning pågående medborgarförslag 2018-11-11
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 § 192
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under
hösten 2018.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 164

Dnr 2018/000934

Interpellation om utvecklingen för Sotenäs kommuns skolverksamhet
och välfärd
Yngve Johansson (MP) har lämnat en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om
utvecklingen för Sotenäs kommuns skolverksamhet och välfärd, enligt följande;
Vi har i dag flera skolor i kommunen och vi har ett underhållsunderskott på flera av dessa.
Renoveringar står för dörren, samtidigt har vi ett sjunkande elevunderlag. Från 2017 till 2027
beräknas barn i åldersgruppen 6-15 år minska från 1 201 till 777. En minskning med 35,3 %. Under
samma period beräknas åldersgruppen 80+ öka med 42,9 % till 1 023 personer. Dessa fakta
kommer att ställa krav på en omorganisation av välfärdssektorn. I tidningen Dagens Samhälle 4
oktober 2018 har en jämförelse mellan Sveriges kommuner genomförts, och inom området
kostnadseffektivitet inom välfärden ligger Sotenäs på plats 282 (av 290 kommuner). I samma
jämförelse med andra kommuner i Sverige inom området grundskolan ligger Sotenäs på plats 284
(av 290 kommuner) vilket ju visar på en mycket låg kostnadseffektivitet av skolans verksamheter.
(Det finns självklart olika utmaningar i olika kommuner men i artikeln, som nämns ovan, ska dessa
hänsyn finnas med i en så kallad referenskostnadsjämförelse.) En skolutredning har genomförts i
Sotenäs med anledning av att se över behov lokaler och kostnader för dessa mm. Det som
Skolutredningen belyser är inte omhändertagna av den politiska majoriteten vilket vi anser är en
stor brist för kommunen. Är då vår skolverksamhet så mycket bättre än andra kommuners
verksamhet så att det är skäl nog att inte göra några stora förändringar? Inte om vi jämför med andra
kommuners resultat vad det gäller behörighet till gymnasiet för elever som slutat grundskolan. Vi
har 18,4 % av elever som inte har behörighet, vilket är bättre än Färgelanda, Orust och Munkedal.
Men sämre än Uddevalla, Lysekil och Tanum. Min fråga vill jag ställa till kommunstyrelsens
ordförande: Hur ska Sotenäs kommun möta utvecklingen inom välfärden, med de beskrivna
utmaningar som kommunen står inför, och samtidigt bedriva god ekonomisk hushållning?
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar interpellationen enligt följande;
Yngve Johansson (MP) ställer frågan hur ska Sotenäs kommun möta utvecklingen inom välfärden
och de utmaningar kommunen står inför och samtidigt bedriva god ekonomisk hushållning. De
utmaningar Johansson beskriver arbetar de olika förvaltningarna med. Arbete pågår med att ta fram
en mängd olika åtgärder för att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och med en fortsatt bra
kvalitet. Eleverna ska få de kunskaper och färdigheter de behöver för att fortsatt bedriva studier på
gymnasienivå samt på högskolan i framtiden. Effektiviseringar kommer att föreslås både vad det
gäller nyttjande av fastigheter men även på personalsidan. Under flera år har kommunen sålt
fastigheter som inte ingår i den kommunala kärnverksamheten. Ett omfattande renoverings och
nybyggnadsprogram har pågått och pågår av kommunens fastigheter. Kommunen har amorterat på
sin låneskuld. Staten/ finansdepartementet har genom sin kostnadsutjämning mellan landets
kommuner minskat kommunens intäkter med ca 27 miljoner kronor. Det är den enskilt största
utmaningen kommunen har att hantera och kan beskrivas som ett dråpslag mot en liten kommuns
möjligheter att bedriva en god välfärd. Det innebär att hela den kommunala verksamheten kommer
att få genomgå ett stålbad de kommande åren.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Samtidigt är det viktigt att Sotenäs fortsatt satsar på att vara Sverigeledande inom cirkulär ekonomi
och Symbios. Där en bra utbildning erbjuds på olika nivåer, vilket har betydelse för utvecklingen.
Därmed ges förutsättningar för vårt näringsliv att växa vilket skapar tillväxt åt hela Sotenäs.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och godkänner kommunstyrelsens
ordförandes svar.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/000139

Inkomna motioner och medborgarförslag
1.
2.
3.
4.

Medborgarförslag från Carina Karlsson om säkra gångtrafikanter
Medborgarförslag från Carina Karlsson om Infotavla
Medborgarförslag från Vincent med flera om Cykelpark
Medborgarförslag från Havansa med flera om Tumlaren vattenpark

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 1 till Byggnadsnämnden/Trafiknämnden för
handläggning och beslut.
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 2-3 till Utbildningsnämnden för
handläggning och beslut.
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 4 till Kommunstyrelsen för handläggning och
beslut.
Skickas till

Byggnadsnämnden/Trafiknämnden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut 2018-11-06 ang. Ny ersättare i Kommunfullmäktige, Christina Höij
(M)
2. Valberedningens protokoll 2018-11-13_2018-11-20
Kommunfullmäktiges förslag

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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