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Justering Kommunhuset, kommunkansliet den 9 oktober 2019 kl. 10:00 

Sekreterare  
 

  

 Anna-Lena Höglund   
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 Helene Stranne (M) §§ 80-91, 93-101  Jan Ulvemark § 92 
Justerare    
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Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
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Beslutande  

Namn Namn 

Mats Abrahamsson (M) Therése Mancini (S) 
Jeanette Loy (M) Lars-Erik Knutsson (S) 
Roland Mattsson (M)  Annica Erlandsson (S) 
Helene Stranne (M), ordförande § 80-91, 
93-101 

Gerardo Alas (S) 

Nils Olof Bengtsson (M) Lotta Johansson (S) §§ 80-89  
Daniel Nordström (M) Jan-Olof Larsson (S) §§ 90-101 
Ragnhild Selstam (M) Jan Ulvemark (S), ordförande § 92 
Ronald Hagbert (M) Sanna Lundström Gustafsson (S) 
Susanne Bergholtz (M) Stellan Welin (S) 
Kajsa Åkesson (M) Ewa Ryberg (V) 
Lars Kinnmalm (M) Yngve Johansson (MP) 
Mathias Bruno (M) Sebastian Andersson (SD) 
Mikael Andersson (C) Cecilia Simonsson (SD) 
Olof Börjesson (C) Torbjörn Johansson (SD) 
Britt Lindgren (C)  
Mikael Sternemar (L)  
Michael Sandberg (L)  
Robert Yngve (KD)  

 

Närvarande ersättare  

 

Namn Namn 

Rosita Holmström (M)  Jan-Olof Larsson (S) §§ 80-89 
Verena Rodin (M) Vivianne Gustafsson (S) 
Gunnar Selstam (C) §§ 80-96 Kent Östergren (S) 
Gunilla Ohlin (L) Magnus Johansson (V) 
Anne Johansson (L) Luis Morales (V) 
 Tina Ehn (MP) 
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KF § 80  

Godkännande av dagordning 
 
Kommunfullmäktige tar del av information från Patrik Rasmussen, VD, Sotenäs Rehabcenter AB, 
Tumlaren. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

• Kommunkansliets redovisning av ärenden under beredning till KF.  
• Interpellation om boende i sjöbodar. 
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KF § 81  

Allmänhetens frågestund 
Under Allmänhetens frågestund ställer Sandra Sjöö och Lars Ahlberg frågor till Omsorgsnämndens 
ordförande. 
 
Omsorgsnämndens ordförande Nils Olof Bengtson besvarar frågorna angående Omsorgsnämndens 
föreslagna besparingsåtgärder och organisatoriska förändringar kopplat till dem. 
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KF § 82 Dnr 2019/000001 

Komplettering av mål, Budget 2020 - flerårsplan 

Sammanfattning 

Grunden i Sotenäs kommuns målstruktur är kommunfullmäktiges fastställda vision. Visionen 
beskriver ett framtida önskvärt läge. Utifrån antagen vision samt antagen programförklaring 
fastställer kommunfullmäktige finansiella mål och mål för verksamheten för en god ekonomisk 
hushållning. 
 
Programförklaring antogs av kommunfullmäktige i juni 2019. En uppdatering av 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning har arbetats fram. Förändring 
föreslås för mål 7 samt att mål 8 föreslås utgå. 
 
Antagna verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är;  
4. Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun, ingen förändring föreslås 
 
5. Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt, ingen förändring föreslås 
 
6. Sotenäs ska främja utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, ingen 
förändring föreslås 
 
7. Varje barns potential tas tidigt tillvara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor förändring 
föreslås enligt nedan: 
 
Varje individs potential och förmåga tas tillvara så att alla får förutsättningar för goda livsvillkor. 
 
8. Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka. Målet föreslås utgå 
 
9. Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att 
rekrytera, behålla och utveckla personal, ingen förändring föreslås. 

Nämnden ansvarar för att kommunfullmäktiges mål för verksamheten arbetas in i nämndens 
målarbete och utifrån dessa fastställer styrande verksamhetsmål för nämnden. Målen är en 
konkretisering av kommunfullmäktiges mål. De styrande verksamhetsmålen är utgångspunkten för 
varje arbetsplats arbete inför de kommande två åren. Nämnderna har i uppgift att anpassa styrande 
verksamhetsmålen utifrån ovanstående förändring av verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning. Detta i samband med internbudgetarbetet. Internbudget och nämndens styrande 
verksamhetsmål överlämnas till kommunstyrelsen i november. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-08-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-08-28 § 117 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-11 § 148 
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Forts. KF § 82 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Roland Mattsons (M) med fleras förslag 
och finner att kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning ändras enligt 
följande;  
 
Mål nr 7 ändras till följande lydelse: Varje individs potential och förmåga tas tillvara så att alla får 
förutsättningar för goda livsvillkor samt har möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag. 
 
Mål nr 8 utgår. 
 

Skickas till  

Nämnderna 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 83 Dnr 2019/000935 

Förnyelse borgensåtagande Sotenäs RehabCenter AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beviljade 1992-09-10 § 100, Sotenäs RehabCenter AB kommunal borgen 
under tio år för ett lån om 8,0 mnkr. Detta avseende byggande av bad- konferens- och 
rehabiliteringsanläggning. 2008-02-21 § 25 beviljade kommunfullmäktige förnyelse av 
borgensåtagandet.  
 
Sotenäs RehabCenter AB har fortfarande lån hos SEB på totalt 1 822 040 kr som avser byggandet 
av anläggningen. För detta lån hos SEB krävs borgensåtagande. Eftersom borgensåtagandet antogs 
2008 krävs förnyelse av kommunens borgensåtagande.  
 
Med anledning av ovanstående söker Sotenäs RehabCenter AB hos kommunfullmäktige om 
förnyelse av borgen för de 2,0 mnkr som avser de lån som bolaget upptagit i bank i samband med 
byggande av anläggningen.  
 
Bolaget har därutöver beviljats av kommunfullmäktige 2016-11-10 § 105 borgen på högst 25,0 
mnkr med anledning av renovering av anläggningen. Det totala kommunala borgensåtagandet bör 
därför vara 27 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-07-18 
Sotenäs RehabCenter AB ansökan om förnyelse av borgensåtagande 
SEB bekräftelse preskriptionsavbrott 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-08-28 § 115 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-11 § 146 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att så som för egen skuld ingå borgen för Sotenäs RehabCenter ABs 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 27 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp.  
Kommunfullmäktige godkänner borgen samt beslutar att borgensåtagande gäller tom 2029-10-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att tidigare borgensåtagande (KA 08/0014 § 25, KA 2016/710 § 105) 
därmed upphör och ersätts av detta beslut. 

 

Skickas till 

SEB 
Sotenäs RehabCenter AB 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 84 Dnr 2019/000776 

Justering av reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 
strandskydd Munkedal 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har beslutat att Samhällsbyggnadsnämnden i 
Munkedals kommun ska fatta beslut i strandskyddsfrågor samt beslutat om motsvarande 
begränsning av reglementet för Miljönämnden i mellersta Bohuslän.  
 
Motsvarande förslag till beslut lämnas i detta ärende till Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun. 

Beskrivning av ärendet 

I nuvarande reglemente beskrivs den gemensamma nämndens övergripande uppgifter i 1-3 §§ och i 
4 § specificeras miljönämndens verksamheter:  
 
§ 3 
Nämnden svarar för de samverkande kommunernas uppgifter, inklusive prövning/dispens och 
tillsyn/kontroll enligt Miljöbalken (1998:808), Livsmedelslag (2006:804), Lag om foder och 
animaliska biprodukter (2006:805), Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730), 
Tobakslag (1993:581), Strålskyddslag (1988:220), Smittskyddslag (2004:168), Lag med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814), och angränsande förordningar och 
föreskrifter inklusive lokala renhållningsordningar och hälsoskyddsföreskrifter. Nämnden ska 
vidare svara för de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet. 
 
Nämnden ska bistå samverkanskommunerna med yttranden, remisser, svar på motioner, 
medborgarförslag, interpellationer och frågor inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska 
även bistå med underlag för den kommunala planeringen samt delta i krisberedskapshantering. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Munkedals kommun, bilaga 1 
Reviderat reglemente enligt förslag, bilaga 2 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-08-28 § 107 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-11 § 131 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i 3 §, reglemente för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän att gälla från och med 2019-11-01: 
 
"För Munkedals kommun gäller att strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 13-18h §§ i miljöbalken, 
handläggs och beslutas av samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun." 
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Forts. § 84   

 

Skickas till 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Munkedals kommun 
Lysekils kommun 
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KF § 85 Dnr 2019/000837 

Sammanträdestider 2020 

Sammanfattning   

Kansliavdelningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2020. Enligt gällande 
reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidplanen och för att minska 
handläggningstiden.   

Bakgrund  

Ett förslag på sammanträdestider för 2020 är framtaget för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 
och dess utskott. Förslaget är anpassat efter regler i kommunallagen och den ekonomiska tidplanen 
samt samordnade för att minska handläggningstiden i så stor utsträckning som möjligt. Enligt 
gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sammanträden ligger främst på onsdagar och torsdagar.  
 
Måndagar och tisdagar är vikta för regionfullmäktiges möten. Förvaltningarna har ofta egna interna 
möten då.  
 
Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Byggnadsnämnden brukar förlägga sammanträden för 
nämnd och arbetsutskott på torsdagar, medan Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har haft 
mötesdag på tisdagar.  
 
Tid för facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd/kommunstyrelse. Tid för beredning 
är inte inlagt i schemat då det framgår av reglementena hur långt i förväg kallelsen ska skickas samt 
då detta samordnas mellan ordförande, förvaltningschef och sekreterare.  
 
Med liggande förslag kan sekreterarna vid behov ersätta varandra vid eventuell frånvaro.  
 
Den ekonomiska tidplanen måste respekteras och sammanträdena anpassas efter kommunstyrelsens 
och kommunfullmäktiges sammanträden.    

Beslutsunderlag 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-08-06 
Sammanträdestider 2020 
Sammanträdesdagar 2020 
Inlämningstider 2020 
Kalender 2020 
Regionfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 140 ang sammanträdestider 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-08-28 § 101 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-11 § 139 
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Forts. KF § 85  

Information om Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider 2020 för kommunstyrelsen 26/2, 18/3, 
15/4, 27/5, 9/9, 28/10, 25/11, samt för utskotten; 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott; 29/1, 12/2, 4/3, 1/4, 13/5, bokslutsmöte 20/5, 10/6, 26/8, 16/9, 
14/10, 11/11, 16/12 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott;  
28/1, 3/3, 31/3, 21/4, 19/5, 9/6, 15/9, 13/10, 10/11, 15/12 
 
Nämnderna uppmanas, med hänvisning till gällande reglemente, att fastställa sammanträdestider i 
enlighet med förslaget. Nämnderna ska också lägga fast tider för facklig samverkan mellan utskott 
och nämnd.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdestider år 2020;  
12/3, 29/4, 11/6, 24/9, 12/11, 10/12 
 
 

Skickas till 

Nämnder 
Kommunala bolag 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2019-10-03, §§ 80-102 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 13(32)
 

 
 

KF § 86 Dnr 2019/000678 

Strategisk lokalförsörjningspolicy för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

I ärendet behandlas förslag till lokalförsörjningspolicy där övergripande mål och styrprinciper för 
lokalförsörjningen fastslås, ansvarsfördelningen mellan nämnderna förtydligas och där krav på 
upprättande av ett strategiskt lokalförsörjningsunderlag skrivs in. Ärendet syftar till att säkerställa 
att lokalförsörjningen och fastighetsförvaltningen bedrivs utifrån helhetssyn gällande 
verksamheternas behov och kommunkoncernens samlade ekonomi. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2019-05-16 
Strategisk lokalförsörjningspolicy för Sotenäs kommun 2019-05-16 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-06-12 § 48 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-11 § 130 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag samt som tilläggsförslag i punkt 
3:1 att texten ändras till ska drivas, istället för, kan drivas, 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Mikael Sternemar (L) förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Mikael Sternemars (L) med fleras 
förslag och Mikael Sternemars (L) med fleras tilläggsförslag finner att kommunfullmäktige antar 
dessa.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar Strategisk lokalförsörjningspolicy, daterad 2019-05-16, med tillägg i 
punkt 3:1 att texten ändras till ”ska” drivas (”kan” tas bort).  
Revidering ska också ske under 3:1 till ”Koncernens verksamheter” i texten, och att med långsiktig 
planering avses för mark och/eller byggnader i strandnära läge att den inte ska försäljas, i punkt 3.2 
i texten i policyn. 
 

Skickas till 

Kommunchef 
Förvaltningschefer 
Drift- och projektchef 
Fastighetschef 
Ekonomichef 
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KF § 87 Dnr 2019/000247 

Motion Solenergi i Sotenäs Kommun 

Sammanfattning 

Olof Börjesson (C), Britt Lindgren (C) och Mikael Andersson (C) föreslår i en motion att 
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag 
 

• att utreda lönsamheten i att installera solceller i full skala på kommunägda fastigheter, samt 
• att utreda möjligheterna och fördelarna med intelligent styrteknik och lagring av energi 

genererad av solceller, samt  
• att utreda de miljövinster som går att åstadkomma med installation i full skala av solceller. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-05-27 
Motion Solenergi i Sotenäs kommun, Centerpartiet 2019-02-18 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-06-12 § 50 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-11 § 134 

Yrkande 

Mikael Andersson (C) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Mikael Anderssons (C) förslag och 
finner att kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
 

Skickas till 

Motionärerna 
Drift och projektchef, för handläggning 
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KF § 88 Dnr 2019/000248 

Motion bygg en säker 90 vägen hela vägen från E6 till Väjern 

Sammanfattning 

Olof Börjesson (C), Britt Lindgren (C) och Mikael Andersson (C) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bilda en lobbygrupp, förslagsvis med 
projektledare som positionerar Sotenäs kritiska behov av en utbyggd, breddad matarväg från E6 till 
Väjern, samt att kommunen intensifierar lobbyn mot Fyrbodal, Riksdagens trafikutskott och 
Trafikverket, samt i andra berörda forum. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har utsett tre förtroendevalda enligt följande; ordföranden i 
tekniska utskottet Pär Eriksson (C) sammankallande, och från arbetsutskottet Roland Mattsson (M) 
och Lars-Erik Knutsson (S) till en politisk lobbygrupp med uppdrag att stärka kommunens 
infrastrukturarbete.  

Beslutsunderlag 

Motion  
Drift och projektchefs tjänsteutlåtande 2019-04-17 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-05-14 § 42 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-29 § 108 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-16 § 16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-08-28 § 100 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-11 § 135 

Yrkande 

Mikael Andersson (C), Lars-Erik Knutsson (S), Ewa Ryberg (V) och Roland Mattsson (M) föreslår 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Mikael Anderssons (C) med fleras 
förslag och finner att kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen att en politisk lobbygrupp är tillsatt med 
uppdrag att stärka kommunens infrastrukturarbete.  
 

Skickas till 

Motionärerna 
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KF § 89 Dnr 2018/000932 

Motion om bostadsenkät 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i motion att kommunen ska genomföra en bostadsenkät för att 
kartlägga behovet av nya bostäder inför arbetet med ny översiktsplan samt att finansiering av 
undersökningen kan göras med medel från byggbonusen. 
 
Utredning för att undersöka behovet av bostäder kommer att hanteras i samband med en ny 
Översiktsplan 2019-2022 i enlighet med KF 2018-09-27 § 93 och Bostadsförsörjningsprogram för 
Sotenäs kommun 2016-2020 i enlighet med KF 2016-09-22 § 100. Bostadsförsörjningsprogrammet 
ger en samlad bild av befolknings- och bostadssituationen och de boendebehov som finns nu och i 
den närmsta framtiden. 

Beslutsunderlag 

Planarkitektens tjänsteutlåtande 2019-05-02 
Motion om bostadsenkät 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-06-05 § 89 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-11 § 136 

Yrkande 

Yngve Johansson (MP) föreslår bifall till motionen. 
Robert Yngve (KD) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Robert Yngves (KD) förslag mot Yngve 
Johanssons (MP) förslag och finner att kommunfullmäktige antar Kommunstyrelsens och Robert 
Yngves (KD) förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att kartläggning kommer att göras i 
samband med översiktsplan och uppdatering av Bostadsförsörjningsplan. 
 

Skickas till 

Motionären 
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KF § 90 Dnr 2019/000859 

Motion angående sänkta politikerarvoden 

Sammanfattning  

Ewa Ryberg (V) och Magnus Johansson (V) föreslår i en motion att arvodesreglementet ska ses 
över samt att samtliga politikerarvodet ska sänkas motsvarande 15 procent.  

Beskrivning av ärendet 

En genomlysning av arvodesreglementet görs inför varje mandatperiod så även år 2018 av en 
sammansatt arbetsgrupp med inbjudna representanter från samtliga politiska partier. Under denna 
process föreslogs inga sänkningar av arvoden eller ändringar av ersättningsmodellen för 
förtroendevalda.  
 
Det föreslås att ny översyn görs vid nästa mandatperiod och eventuella förslag på förändringar på 
arvodesmodell eller storlek på arvodesersättning får hanteras vid det arbetet.  

Beslutsunderlag 
Motion 
Personalchefens tjänsteutlåtande 2019-07-30 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-08-28 § 111 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-11 § 137 

Yrkande 

Olof Börjesson (C), Mathias Bruno (M), Lars-Erik Knutsson (S) och Stellan Welin (S) föreslår 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Ewa Ryberg (V) och Yngve Johansson (MP) föreslår bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Olof Börjessons (C) med fleras förslag 
mot Ewa Rybergs (V) med fleras förslag och finner att kommunfullmäktige antar 
Kommunstyrelsens och Olof Börjessons (C) med fleras förslag.  

Omröstning 

Omröstning begärs. 
Följande omröstningsproposition fastställs, den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar JA, 
den som bifaller Eva Rybergs förslag röstar NEJ. 
Omröstningen utfaller med 29 JA-röster mot 2 NEJ-röster. Se bilaga. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Ingen justering görs av nuvarande beslutade arvodesersättningar.  
Ny översyn görs vid nästa mandatperiod och eventuella förslag på förändringar på arvodesmodell 
eller storlek på arvodesersättning hanteras i samband med det arbetet. 
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Forts. KF § 90  

Reservation 

Ewa Ryberg (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Se bilaga. 

 

Skickas till 

Motionärerna 
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KF § 90   Omröstningsbilaga   

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

1 Mats Abrahamsson  M X   

2 Jeanette Loy M X   

3 Roland Mattsson M  X   

4 Nils Olof Bengtson M X   

5 Daniel Nordström M X   

6 Ragnhild Selstam M X   

7 Ronald Hagbert M X   

8 Susanne Bergholtz M X   

9 Kajsa Åkesson M X   

10 Lars Kinnmalm M X   

11 Mathias Bruno  M X   

12 Mikael Andersson C X   

13 Olof Börjesson C X   

14 Britt Lindgren  C X   

15 Mikael Sternemar L X   

16 Michael Sandberg  L X   

17 Robert Yngve KD X   

18 Therese Mancini  S X   

19 Lars-Erik Knutsson S X   

20 Annica Erlandsson S X   

21 Geraldo Alas S X   

22 Lotta Johansson S X   

23 Jan Ulvemark S X   

24 Sanna Lundström Gustafsson S X   

25 Stellan Welin S X   

26 Ewa Ryberg V  X  

27 Yngve Johansson  MP  X  

28 Sebastian Andersson SD X   

29 Cecilia Simonsson SD X   

30 Torbjörn Johansson SD X   

     
31 Helene Stranne, ordförande  M X   

Summa (31)  29   2  
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Forts. KF § 90 Skriftlig reservation 
 
Skriftlig reservation från Vänsterpartiet Sotenäs. 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att inte bifalla motionen om att sänka alla 
politikerarvoden med 15 procent. Vi tycker det är både skamlig och dålig personalpolitik att låta 
personalen jobba mer för samma lön. Att som politiker själv inte ha nog med solidaritet så att man 
kan hjälpa till att balansera underskottet i kommunens budget genom denna simpla åtgärd, att 
minska sitt politikerarvode, är under all kritik 
20191003 
 
Vänsterpartiet Sotenäs 
Ewa Ryberg 
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KF § 91 Dnr 2019/000932 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten 
2019  

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 12 motioner och 12 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-09-02 
Lista motioner 2019-0904 
Lista medborgarförslag 2019-09-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-08-28 § 102 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-11 § 138 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
hösten 2019. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 22(32)
 

 
 

KF § 92 Dnr 2019/000 

Val av nämndemän 2020-2023 
Uddevalla Tingsrätt meddelar att innevarande mandatperiod går ut för samtliga nämndemän den 31 
december 2019 och Tingsrätten har beslutat att Sotenäs kommun ska utse 4 st nämndemän för 
perioden 2020- 2023. 
 
Valberedningen har tagit fram förslag men inte enats i frågan. Följande 5 namn är nominerade 
Helene Stranne, Maria Holmström, Mikael Andersson och Petra Sundbladh och Kent Östergren. 

Beslutsunderlag 

Uddevalla Tingsrätts beslut 2019-02-19  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Helene Stranne, Maria Holmström, Mikael Andersson och Petra 
Sundbladh och Kent Östergren och finner att Kommunfullmäktige beslutar utse Helene Stranne, 
Maria Holmström, Mikael Andersson och Petra Sundbladh. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 
Ordföranden ställer proposition på om sluten omröstning kan ske med valsedlar och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar detta. Justeringsmännen utses till rösträknare. Sammanträdet 
ajourneras 5 minuter. Sluten omröstning genomförs. Sammanträdet ajourneras 5 minuter.  
Antalet avgivna röster är 31 st. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande; Helene Stranne 23 röster, Maria Holmström 21 röster, Mikael 
Andersson 22 röster, Petra Sundbladh 12 röster, Kent Östergren 10 röster. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande nämndemän till Uddevalla Tingsrätt 2020-2023: 
 
 
Helene Stranne  
 
Maria Holmström  
 
Petra Sundbladh  
 
Mikael Andersson   

Skickas till 

Valda  
Uddevalla Tingsrätt 
Löneenheten  
Kansliavdelningen, Troman 
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KF § 93 Dnr 2019/001017 

Avsägelse ledamot i Omsorgsnämnden, Annica Erlandsson (S) 
Annica Erlandsson (S) har lämnat in en avsägelse av uppdrag som ledamot i Omsorgsnämnden. 
 
Valberedningen föreslår Sanna Lundström Gustafsson (S) till ny ledamot. 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Annica Erlandsson (S) som ledamot i Omsorgsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige utser Sanna Lundström Gustafsson (S) till ny ledamot i Omsorgsnämnden 
2019-2022. 
 
 

Skickas till 

Valda  
Omsorgsnämnden 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 94 Dnr 2019/000 

Avsägelse ledamot i Byggnadsnämnden, Mathias Bruno (M) 
Mathias Bruno (M) har lämnat in en avsägelse av uppdrag som ledamot i Byggnadsnämnden. 
 
Valberedningen föreslår Carl-Johan Starck (M) till ny ledamot. 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Mathias Bruno (M) som ledamot i Byggnadsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige utser Carl-Johan Starck (M) till ny ledamot i Byggnadsnämnden 2019-2022. 
 
 

Skickas till 

Valda  
Byggnadsnämnden 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 95 Dnr 2019/001112 

Interpellation om plan att upphandla säbo 
Annica Erlandsson (S) har lämnat en interpellation till omsorgsnämndens ordförande Nils Olof 
Bengtson (M) enligt följande; 
På förekommen anledning undrar jag om det finns en tills nyligen dold agenda eller strategi i 
Omsorgsnämndens arbete från alliansens sida? Jag har bara suttit 6 månader men många saker har 
hunnit hända på denna korta tiden. Bland annat: Att utan beredning av ärende kastar ordförande in 
på sittande omsorgsnämnd att vi ska undersöka möjligheten till att upphandla våra säbo? En väldigt 
stor och omfattande uppdrag till förvaltningen. Som även påverkar väldigt många människor i vår 
organisation. Att undvika svara på frågan gällande bifall eller avslag till en extra nämnd som vi, S,V 
och MP önskat? Det tappades bort? Åtgärdsdokumentet som bla nu utmynnat i ev uppsägning av 
sköterskor natt om de inte går med på liggande förslag.  
Men min fråga idag till omsorgsnämndens ordförande är om alliansen har en plan att upphandla alla 
säbo? Finns det fler kommunala uppdrag som kommer läggas ut, tex skolan? Ett sätt för att 
distansera sig från sitt innevånare ansvar. Är detta målet för alliansen?  
Detta undrar just nu många Sotenäsingar och anställda i kommunen. 
 
Omsorgsnämndens ordförande Nils Olof Bengtson (M) lämnar följande svar; 
Enligt Öppna Jämförelser, den jämförelse mellan landets kommuner som SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting) gör, ligger Sotenäs över medianvärdet avseende kostnad per brukare, 
såväl avseende hemtjänst som särskilt boende.  
Detta tillsammans med det faktum att Omsorgsnämnden under många år inte klarat att driva 
verksamheten inom de budgetramar som tilldelats av kommunfullmäktige, gör att det finns 
anledning att pröva alla möjliga vägar att förbättra relationen mellan verksamhetens kostnader och 
levererad kvalitet.  
Redan i Äldreomsorgsplanen för 2016–2022, fastställd av Kommunfullmäktige 21 april 2016, 
angavs som ett av äldreomsorgens utvecklingsområden att utreda andra driftsformer.  
När nämnden vid mötet 2019-04-25 i samband med budgetarbetet diskuterade olika åtgärder för att 
sänka kostnadsnivån, kom även förslaget upp att genomföra en utredning av alternativa driftsformer 
och vilka konsekvenser sådana skulle få för verksamhet och ekonomi.  
Utredningen är nyligen påbörjad och skall genomföras under hösten 2019.  
Innan utredningen är genomförd, har vi inga underlag för beslut i någon riktning. I nuläget finns 
därför inga planer att upphandla driften i något av våra särskilda boenden och såvitt jag känner till 
inga sådana planer avseende skolan heller.  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och godkänner Omsorgsnämndens 
ordförandes svar. 
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KF § 96 Dnr 2019/001157 

Interpellation om höjning av heltidsmåttet 
Yngve Johansson (MP) ställer en interpellation till Nils-Olof Bengtsson, (M) Omsorgsnämndens 
ordförande enligt följande; 
 
Vid Omsorgsnämndens möte 190425, beslutades att en av besparingsåtgärderna som förvaltningen 
ska titta på, är höjning av heltidsmåttet natt från 31,33% till 34,33%. Detta beslut reserverade sig 
MP och oppositionen tydligt emot i protokollförd anteckning. Så sent som senaste nämndsmöte 
190829 fastslog en majoritet bestående av moderaterna, centerpartiet, liberalerna, kristdemokratena 
och sverigedemokraterna att denna besparing ska genomföras. 
Besparingen består i att personalen får arbeta mer, för samma lön. Detta ger en lönesänkning på 9 
%.  
För redan anställd personal sker ändringen 1 januari 2020. För nyanställda har förändringen redan 
trätt i kraft. Detta innebär att man specifikt för nattarbetande inom omsorgen, försämrar 
levnadssituationen/levnadsvillkoren väsentligt.  
En personalflykt till kringliggande kommuner är att förvänta. Personalsituationen i närområdet är i 
nuläget turbulent, inte bara beroende på det välorganiserade Undersköterskeupproret. Hur ställer sig 
Moderaterna och Nils-Olof Bengtsson till detta? 
 
Omsorgsnämndens ordförande Nils-Olof Bengtsson (M) besvarar interpellationen enligt följande; 
 
Omsorgsnämnden har fått ett uppdrag att sänka sina kostnader med ca 10 MKR under en 3-
årsperiod. Förvaltningen har utarbetat en åtgärdsplan, vilken nämnden har godkänt. 
I åtgärdsplanen ingår en ökning av heltidsmåttet för nattpersonalen från 31,33 timmar per vecka till 
34,33 timmar per vecka, vilket kompenseras med en löneökning med 900 kr per månad. Det 
motsvarar en sänkning av timlönen med 6,5%, men timlönen står sig ändå väl i jämförelse med den 
i Munkedal och Lysekil. Det är förvaltningens ambition att kunna genomföra förändringen per 1 
november 2019 vid nyanställningar och per den 1 januari 2020 för tidigare anställda. De fackliga 
förhandlingarna är ännu inte avslutade.   

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och godkänner Omsorgsnämndens 
ordförandes svar. 
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KF § 97 Dnr 2019/001156 

Interpellation, fritt välja utförare av hemtjänst 
Yngve Johansson (MP) ställer en interpellation till omsorgsnämndens ordförande Nils Olof 
Bengtson (M) enligt följande; 
 
I Programförklaringen för Sotenäs kommun 2019-2022 står det "Vi värnar den enskildes 
möjlighet till valfrihet avseende både utförare och insatser". I sommar har det framkommit att 
brukare av hemtjänst i Väjen har nekats möjlighet till att välja utförare. 
Hur kommer det att säkerställas att brukare i Sotenäs kommun i fortsättningen får möjlighet 
att fritt välja utförare? 
 
Ordförande Omsorgsnämnden Nils Olof Bengtson (M) lämnar följande svar; 
 
Valfrihet avseende utförare erbjuds avseende hemtjänsten i Sotenäs. Man kan byta utförare med 7 
dagars varsel. Vi har dock inte möjlighet att erbjuda valfrihet avseende vem som kommer som 
vikarie under sommarperioden, när ordinarie personal har semester. Sotenäs har valt denna väg för 
att undvika att ställa in insatser på grund av brist på personal.  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och godkänner Omsorgsnämndens 
ordförandes svar. 
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KF § 98 Dnr 2019/001158 

Fråga om nattpersonalens heltidsmått 
Jan-Olof Larsson (S) ställer en fråga till omsorgsnämndens ordförande enligt följande; 
 
Under ett antal år har alliansen ihop med Sverigedemokraterna drivit frågan om att den 
nattarbetande personalen skall lämna den överenskommelse som gäller nattarbetstiden. 
Tidigare har dessa partier begärt att personalen skall öka på nattarbetstiden utan någon 
kompensation. Detta trots att de har avstått pengar i två lönerevisioner för att själva stå för denna 
kostnad. Under innevarande år har kraven omformulerats av arbetsgivaren till att personalen skall 
arbeta ytterligare 12 timmar med en kompensation av 900 kronor. Skall man räkna upp vad 
arbetstagarna avstod i löneökningar för att betala dessa timmar så skulle kompensationen röra 
sig om ca 2000:-. Nu har arbetsgivaren sagt att de som inte frivilligt skriver på lagda förslag 
kommer att sägas upp pga medelsbrist. Fråga till Omsorgsnämndens ordförande: 
Har arbetsgivaren gjort en konsekvensanalys på vad deras förslag kommer innebära för 
verksamheten, de anställda och omsorgstagare. 
 
Omsorgsnämndens ordförande Nils Olof Bengtson (M) besvarar frågan. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och godkänner Omsorgsnämndens ordförandes 
svar. 
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KF § 99 Dnr 2019/001193 

Fråga om den lokala demokratin och kvinnors rösträtt 
Ewa Ryberg (V) ställer en fråga till Kommunalråd Mats Abrahamsson (M) enligt följande; 
 
Arbetet för jämställt politiskt deltagande är än idag en aktuell fråga även om kvinnor numer i 
formell mening har samma rättigheter som män. 1919 fattade riksdagen beslut om allmän och lika 
rösträtt och 1921 kunde kvinnor för första gången rösta i riksdagsvalet i Sverige. Redan 1919 fick 
kvinnor emellertid chansen att rösta i kommunalvalet. Kvinnors rösträtt i kommunalval fyller 
därmed hundra år i år. Det tycker Vänsterpartiet att Sotenäs kommun borde uppmärksamma!  
 
Idag ses kvinnors rösträtt i Sverige som naturlig, men fortfarande är kvinnors villkor att delta 
politiskt inte alltid självklar. Den lokala demokratin och kvinnors möjlighet till makt och inflytande 
kan inte tas för givna, men det är betydelsefullt att lyfta fram de framsteg som skett genom historien 
exempelvis införandet av allmän och lika rösträtt i kommunalvalen.  
Med anledning av ovanstående vill Vänsterpartiet ställa följande enkla fråga till Kommunstyrelsens 
ordförande: 
 

- Kommer Sotenäs kommun att uppmärksamma att kvinnors rösträtt i kommunen fyller 
hundra år i år? Om ja, i så fall hur? 

 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar frågan. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och godkänner Kommunstyrelsens ordförandes 
svar. 
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KF § 100 Dnr 2019/001192 

Fråga om PREEM 
Ronald Hagbert (M) ställer en fråga till Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) 
enligt följande; 
 
Med anledning av Preems planer på att bygga ut sin anläggning för miljöanpassning av sin 
produktion vill jag ställa följande fråga till kommunalrådet Mats Abrahamsson: 
”Vad gör Sotenäs kommun för att stödja Preem i sin viktiga process för att få bygga ut 
anläggningen i Lysekil?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar frågan. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och godkänner Kommunstyrelsens ordförandes 
svar. 
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KF § 101   Dnr 2018/000139 

 
Inkomna motioner och medborgarförslag 

1. Medborgarförslag om Hundrastplats i Bäckeviksparken. 
2. Motion från Eva Abrahamsson (M), Helene Stranne (M) och Mats Abrahamsson (M), 

Fimpen är skräpets värsting 
3. Motion från Therese Mancini (S) och Sanna Lundström Gustafsson (S), Lånecyklar 
4. Motion från Therese Mancini (S) och Sanna Lundström Gustafsson (S), Lusmedel till våra 

barn och unga 
5. Motion från Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) En utbyggd allmän 

sopsortering 
6. Motion från Therese Mancini (S) och Jan-Olof Larsson (S) om ökad tillgänglighet från 

Kvarnberget till slingan 
7. Motion från Therese Mancini (S) och Sanna Lundström Gustafsson (S), Annica Erlandsson 

(S) Insatser mot porrsurfande på kommunens datorer och ipads 
8. Motion från Therese Mancini (S) och Sanna Lundström Gustafsson (S), Annica Erlandsson 

(S), Insatser mot spelmissbruk 
9. Motion från Jan-Olof Larsson (S) och Lars-Erik Knutsson (S) ang turismavgift. 
10. Motion från Mikael Andersson (C), Olof Börjesson (C), Britt Lindgren (C) ang. 

marknadsanpassade priser på kommunala tillgångar.  
11. Motion från Mikael Andersson (C) ang. Turistskatt/ månadsvis skattskrivning, del i moms 

och kommunal rätt att ta ut miljö/trängselskatt. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för handläggning och 
beslut. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KF § 102 

Meddelanden, anmälningsärenden 
1. Utbildningsnämndens protokollsutdrag 209-04-29 Medborgarförslag – Önskemål om 

utegym 
2. Utbildningsnämndens protokollsutdrag 209-04-29 Medborgarförslag – Uppsättande av 

informationstavla vid Bäckeviksgatan, Kungshamn. 
3. Utbildningsnämndens protokollsutdrag 209-09-19 Medborgarförslag – Cykelpark i 

Hunnebostrand. 

Kommunfullmäktiges förslag 

Kommunfullmäktige tar del av informationen.  
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