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Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn  torsdagen den 25 april 2019 kl 17:30-20:30 
Sammanträdet ajourneras efter § 28, kl 18.30-18.50. 
 

Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2.  

Närvarande 
ersättare 

 
Se bifogad närvarolista sidan 2. 

 
 

Övriga deltagare 
 
Maria Vikingsson, kommunchef 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

 
 
 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet den 29 april 2019 kl. 09:30 

Sekreterare  
 

  

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Jan Ulvemark (S)   
Justerare    

 Nils Olof Bengtson (M)   Birgitta Albertsson (S) 
 

Anslagsbevis 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-25 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-04-29 -- 2019-05-21. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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Rosita Holmström (M) Lotta Johansson (S) 
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KF § 19  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med att följande ärenden utgår; 
 

• Allmänhetens frågestund 
• Inkomna frågor och interpellationer 
• Kommunkansliets redovisning av ärenden under beredning till KF 

 
 

samt att Kommunfullmäktige noterar att årsredovisningen hänskjuts till juni-mötet. 
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KF § 20 Dnr 2019/000003 

Överföring av investeringsanslag från 2018 till 2019 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att flytta ärende om årsredovisning till kommande 
möte, men vid dagens sammanträde förslås att beslut tas om överföring av investeringsanslag till 
kommande verksamhetsår.  

Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag 
Investeringsbudgeten uppgick för 2018 till 33,1 mnkr.  Bruttoinvesteringar uppgick för året till 34,5 
mnkr och försäljningsinkomster inklusive investeringsbidrag till 18,3 mnkr. Därmed sjunker 
budgeterade försäljningsinkomster avsevärt och ingår i kommande investeringsbudget med ca 20,0 
mnkr. 
 
För vissa investeringsprojekt har anslaget överskridits. Innan äskande av resultatöverföring föreslås 
en omfördelning för att inte föra över negativa anslag till 2019. Omfördelningen föreslås i första 
hand inom respektive verksamhetsområde/nämnd. I bifogad bilaga, "Omfördelning samt 
resultatöverföring av investeringsanslag till 2019", framgår för vilka projekt som omfördelning 
föreslås.  
 
Därtill äskas om resultatöverföring av anslag för samtliga nämnder till -15,884 mnkr. I bifogad 
bilaga, "Omfördelning samt resultatöverföring av investeringsanslag till 2019", framgår för vilka 
projekt som resultatöverföring äskas. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-04-17 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-10 § 81 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna  
• Omfördelning av investeringsbudget för 2018 enligt förslag.   
• Överföring av investeringsanslag med -15,884 mnkr till 2019 enligt förslag.  
• I övrigt godkänna investeringsredovisningen 

 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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KF § 21    Dnr 2019/000385 

Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäsbostäder AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Bostäder AB inkom 2019-04-10 med årsredovisning för 2018. Den antogs av styrelsen 
2019-03-21. Bolagets revisorer (daterat 2019-03-21) meddelar att de granskat bolagets verksamhet 
och att granskningen utförts enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige.  
 
Redovisningen för 2018 visar på ett positivt resultat +6,2 mnkr (föregående år +6,0 mnkr). 
Framförallt fastighetskostnader som drar ned årets resultat.  
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  

Koppling till vision, programförklaring och mål  

Det finansiella målet på 5 procent i avkastning på totalt kapital är uppfyllt för 2018 med ett resultat 
på 5,7 procent (föregående år 5,5 procent). 
 
Bolagets verksamhetsmål;  

• Främja bostadsförsörjningen i kommunen,  
Under året har byggnation med 16 nya lägenheter slutförts. Exploatering av fyra 
småhustomter och en tomt för flerbostadshus har påbörjats. Detaljplan är antagen vilket 
medger byggnation av ca 80 bostäder. Bolaget har köpt äldreboende från kommunen och 
som efter omvandling beräknas generera 25-30 bostäder. Till det pågår arbete vilket 
möjliggör ca 50 ytterligare bostäder. 
 

• Främja integration och social sammanhållning,  
Avtal har tecknats med kommunens enheter för Individ och Familjeomsorg samt integration 
avseende lägenheter. 

 
• Skapa trygga och hållbara boendemiljöer,  

Flera projekt pågår för ökad trygghet och ökad hållbarhet har pågått under året med bland 
annat; utbyte av tamburdörrar (ökad säkerhet mot brand och inbrott), skapa oberoende av 
fossila bränslen för uppvärmning, införande av projekt Huskurage. Därtill kommer pågående 
projekt för ökad trygghet genom utökad belysning på parkering, gårdar och allmänna ytor 
 

• Erbjuda hyresgästerna möjligheter till boendeinflytande i bolaget 
Avtal är upprättat med Hyresgästföreningen avseende boendeinflytande  

 
Sammantaget visas på en god måluppfyllelse.  
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Forts. KF § 21 

Viktiga händelser  

Färdigställande och inflytt på Mjölskär, Väjern, vilket är det första boende med inriktning mot 
yngre. Med lägenheter bestående av 1:or och 2:or. Statligt investeringsstöd och relativt låga 
byggkostnader har inneburit att hyrorna kunnat pressas ned. Lägenhet med två rum och kök kostar 
där ca 5 800kr/månad i varmhyra.  

Ekonomi  
Drift 
Resultatet efter skatt uppgår till +6,6 mnkr (föregående år +6,0 mnkr). Hyresintäkterna ökar med 
1,1 procent samtidigt ökar övriga rörelseintäkter markant beroende erhållen försäkringsersättning. 
Kostnaderna ökar med 12 procent (+8,3 mnkr) detta framförallt avseende högre fastighetskostnader 
+4,7 mnkr (föregående år +5,4 mnkr). Detta som en följd av ökade insatser avseende reparationer. 
Till det kommer ökade avskrivningar och kostnader för personal. 
 
Bolagets låneskuld är oförändrad jämfört med 2017 soliditeten förbättras något och landar per 
årsskiftet på 16,8 procent (16,0 procent).  
 
Flyttningsfrekvensen är 15,0 procent någon risk för vikande efterfrågan på hyresrätter i kommunen 
bedöms som mycket låg.  
 
Investering 
Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 33,8 mnkr.  
 
Revisorerna tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkning.  

Intern kontroll 
Framgår inte av rapporten. Bolaget arbetar med internkontroll har ett antal granskningspunkter.  

Utmaningar framåt 
Arbete pågår med ett antal detaljplaneförändringar vilket innebära nybyggnation av ca 150 bostäder 
både som flerbostadshus och småhustomter. En fortsättning på Väjern skulle innebära 75 nya 
bostäder. Under året har förvärv av äldreboende, Bankeberg, skett av kommunen. Ett 
omställningsarbete börjar här med byggnation av 25 - 30 hyreslägenheter.   
 
Fortsatt kommer underhållet att genomföras för att upprätthålla och förbättra fastighetsbeståndet 

Analys  

Bolagets låneskuld är hög och uppgår till 491 mnkr, bolaget bör påbörja amortering av lån. 
Investeringar framöver bör samordnas med hela koncernen för att ej överstiga koncernens lånetak. 
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Forts. KF § 21 

Beslutsunderlag 

Sotenäs Bostäder AB årsredovisning 2018  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-20 
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-03-27 § 39 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-04-10 § 83 

Kommunfullmäktiges beslut   

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

Skickas till 

Kommunens ombud 
Ekonomiavdelningen 
Sotenäsbostäder AB 
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KF § 22    Dnr 2019/000386 

Ombudsinstruktion för årsredovisning, RAMBO AB 

Sammanfattning 

Rambo AB har inkommit med årsredovisning antagen av styrelsen 2019-02-22. Bolagets revisorer 
(daterat 2019-04-01) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen skett enligt 
International Standards on Audition (ISA) och god revisionssed i Sverige.   
 
Redovisningen för 2018 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på 3,7 mnkr (föregående 
år 1,4 mnkr). Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. 
Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 
   
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet. 

Koppling till vision, programförklaring och mål  

Återrapport finns inte i årsredovisningen. Men bolaget har fyra övergripande mål inom områdena 
ekonomi, miljö, kund och personal. Uppföljningen visar på en mycket god måluppfyllelse 2018. 
Målarbete fortsätter 2019. 

Viktiga händelser  

Inför 2018 ändrades ägarförhållandena i bolaget, där tidigare Lysekils kommun varit största ägare, 
till en fördelning av ägandet där varje kommun äger 25 procent av bolaget. Beslutet innebar också 
att styrelsens sammansättning ändrades från att bestå av åtta styrelseledamöter till att bestå av nio 
styrelseledamöter. Där ägarkommunernas kommunfullmäktige utser åtta ledamöter och årsstämman 
utser den nionde ledamoten och tillika ordföranden. 
 
Införande av ett nytt insamlingssystem i Lysekils kommun är nu klart. En kundundersökning i 
Lysekil visar på en mycket hög kundnöjdhet med sophanteringen.  
 
Upphandling av entreprenörer för införande av motsvarande nytt insamlingssystem i Sotenäs, 
Tanum och Munkedal har pågått. Tre upphandlingar har avbrutits på grund av bristande konkurrens 
och höga priser. Beslut har därför skett vilket inneburit att Rambo fått i uppdrag att genomföra 
införandet i egen regi. Detta projekt är det största som skett i bolaget. Start sker 2019.  
 
Som en följd av detta beslut innebär det att bolaget inom en treårsperiod kommer att genomföra 
investeringar på motsvarande 81,5 mnkr. Det gör att bolagets skuldsättning kommer att öka 
framöver. Avsikten är att dessa lån ska amorteras över en åtta-årsperiod. För Sotenäs del uppgår 
investeringen till ca 26 mnkr. 
 
Deponitäckning på Hogenäs i Sotenäs är nu färdigställd. Det innebar att den sista sluttäckning av 
deponin nu är klar. När nu sluttäckning är klar för samtliga deponier har behov av diverse material 
och slam från reningsverk minskat.  
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Forts. KF § 22 

 
Bolaget har i samarbete med ägarkommunerna undersökt möjlighet att skapa hållbar process för 
omhändertagandet av slam från avloppsreningsverk.  

Ekonomi  

Drift 
Resultatet efter skatt uppgår till + 0,7 mnkr (föregående år +1,8 mnkr).  
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del 
av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 
 
Intäkterna ökar med 2,5 procent och kostnaderna ökar med 1,5 procent.  Soliditeten är fortsatt hög 
trots att den sjunker något och uppgår till 55 procent (föregående år 58 procent). 
 
Revisorerna tillstyrker bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt disposition av 
resultat.  

Investering 
Investeringarna uppgick till 13,6 mnkr (föregående år 15,9 mnkr) det har också inneburit en 
nyupplåning med 12 mnkr.  

Intern kontroll 
Någon återrapport sker inte i årsredovisningen. 

Utmaningar framåt 
Införande av nytt insamlingssystem i egen regi i samtliga kommuner påbörjas 2019. Detta medför 
investeringar i fler fordon och kärl.  
 
Framöver kommer nya tillstånd för Siviks avfallsanläggning att tas i bruk. För tillståndets giltighet 
ska ställas ekonomisk säkerhet till ett belopp om 10,2 mnkr.  
 
Målarbete fortsätter under 2019. Detsamma gäller arbetet med hållbar lösning för hantering av 
avloppsreningsslam. Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och politiska 
beslut. Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera och hantera strategiska, operativa 
och finansiella risker som kan uppkomma som en konsekvens av att bolaget är kommunägt. 
 
Bolaget ansökte hos kommunen om ett borgensåtagande motsvarande 26 mnkr för införande av nytt 
insamlingssystem. Detta beviljades av kommunfullmäktige i februari 2019. 

Analys 
Bolaget har en mycket god soliditet. Kommande investeringar på 81,5 mnkr innebär en ökad 
låneskuld samt ökat borgensåtagande för Sotenäs. Det är väsentligt att bolaget följer sin upprättade 
plan att amortera låneskulden inom en åtta-årsperiod. 
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Forts. KF § 22 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-03-27 § 40 
Rambo AB årsredovisning 2018 
Ekonomichefens tjänstutlåtande 2019-04-03 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-04-10 § 84 

Kommunfullmäktiges beslut   

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

Skickas till 

Kommunens ombud 
Ekonomiavdelningen 
RAMBO AB 
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KF § 23    Dnr 2019/000387 

Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning  

Sotenäs Vatten AB inkom 2018-03-01 med årsredovisning för 2018. Denna antogs av styrelsen 
2019-02-21. Bolagets revisorer (daterat 2019-02-28) meddelar att de granskat bolagets verksamhet 
och att granskningen utförts enligt god revisionssed i Sverige.  
 
Resultatet för året är 0. Redovisningen för 2018 visar på ett underuttag på -2,8 mnkr. Posten 
balanserar tidigare års överuttag. Årets underuttag avser uppbokning avseende skadeståndsanspråk i 
samband med översvämning 2017. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.   

Bakgrund  

2017-01-01 övergick kommunens va-verksamhet till Sotenäs Vatten AB. Vid årsskiftet 2017 
överfördes samtliga anläggningstillgångar och inventarier från Sotenäs kommun. Tillgångarna 
övertogs enligt det bokförda värdet. I VA-verksamheten fanns sedan tidigare upparbetat överuttag 
och aktiverad VA-fond. Denna har avräknats och överförts i sin helhet. I samband med 
övertagandet upprättades revers mellan kommunen och bolaget. Reversen var tillfällig, från och 
med december 2018 sker all upplåning i bolagets egen regi. 
 
Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 procent i 
Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals kommuner. 
Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag.  
 
Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som tilldelas av ägaren. Verksamheten bedrivs 
i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda.  

Koppling till vision, programförklaring och mål  

Någon återkoppling av mål framgår inte av rapporten.  

Viktiga händelser 

Bolaget övertog VA-verksamheten 2017. Låga vattennivåer och risk att vattnet skulle ta slut innebar 
vattningsförbud under delar av sommaren. 
 
Äldre reningsverket i Ulebergshamn har rivits och marken har återställts. På Malmön pågår 
utskrotning av reningsverket. Fortsatt pågår undersökningen efter översvämning sommaren 2017, 
återstår förhandling med försäkringsbolag.  Undersökning har skett på Lökholmens reningsverk. 
Med följd att slam därifrån har körts till andra reningsverk både inom och utom kommunen.  
Privat företag, som utfört arbete med sjöledning från Malmön, har gått i konkurs vilket inneburet att 
arbetet inte kunnat färdigställas.   
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Forts. KF § 23  

 
Bolaget inkom under 2018 med begäran om borgen vilken beviljades av kommunfullmäktige. 
Därmed har revers mellan kommunen och bolaget lösts in och bolaget sköter nu all upplåning i egen 
regi. Total beviljad borgen uppgår till 280 mnkr. 

Ekonomi  
VA-verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att nödvändiga kostnader 
per va-tjänst ska finansieras av motsvarande intäkt. Det innebär att eventuellt över/underuttag 
redovisas som en skuld/fordran. Bolaget ska inte generera någon vinst och således ingen avkastning 
till moderbolaget vilket innebär oförändrat eget kapital. Till årsstämman förfogande står inga 
vinstmedel. Det finns såldes inget resultat att disponera.  
 
Bolagets samtliga tillgångar är överförda från Sotenäs kommun. Anläggningstillgångarna uppgick 
vid årsskiftet till 313 mnkr. På skuldsidan uppgår lån på 236 mnkr, förutbetalda anslutningsavgifter 
56 mnkr och VA-fond på 26 mnkr.  Bolaget uppvisar vid årsskiftet en god likviditet. Soliditeten är 
låg vilket förklaras av att verksamheten ska generera vinst. Soliditeten uppgår till 1 procent.  
 
Revisorerna tillstyrker fastställande av resultaträkning och balansräkning.  

Drift 
Resultatet för året visar på ett underuttag på motsvarande -2,8 mnkr (föregående år -1,6 mnkr). 
Årets underuttag avser uppbokning för skadeståndsanspråk i samband med översvämning 2017. 
Detta underskott minskar tidigare års överuttag och som, per årsskiftet, uppgår till -2,3 mnkr 
(föregående år +0,5 mnkr). VA-fond på 27,7 mnkr har lösts upp med 1,7 mnkr. 
 
Intäkterna ökar totalt med 6 procent. Ökningen beror på taxehöjning, ökad debiterad vattenmängd 
samt uppbokningen på årets underuttag motsvarande 2,8 mnkr.  Kostnaderna ökar med 7,7 procent 
främst beroende på ökade köp av tjänst från Västvatten AB (+0,9 mnkr) men också på ökade 
energikostnader (+0,3 mnkr). Avskrivningarna minskar jämfört med 2017 i huvudsak beroende på 
att 2017 gjordes utrangering av VA-anläggning motsvarande 1,4 mnkr. 

Investering 
Bruttoinvesteringar uppgick för året till 27, 3 mnkr (föregående år 29,7 mnkr). Efter avdrag för 
fakturerade anläggningsavgifter innebär det ett finansieringsbehov för investeringar på 22,6 mnkr 
(föregående år 9,6 mnkr). Ökningen av finansieringsbehovet jämfört med föregående år beror på 
mycket lägre fakturerade anläggningsavgifter. Största investeringen avser reinvestering på Nygatan 
i Kungshamn med nya spill-, dag- och vattenledningar. Denna investering översteg budgeterat 
anslag, total investeringsutgift 8,3 mnkr. Pågår görs omvandlingsområde Orrvik/Vansvik och har 
genererat investeringsutgifter motsvarande 9,6 mnkr.   

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

Analys  

Bolagets revers till kommunen är nu inlöst och bolaget finansierar själv sin upplåning samtidigt har 
kommunens borgensåtagande ökat. Koncernsamordning framförallt vad gäller kommande 
investeringsplaner är nödvändigt. En plan för amortering av bolagets lån bör påbörjas.   

Beslutsunderlag 

Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2018 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-19  
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-03-27 § 41 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-04-10 § 85 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Skickas till 

Kommunens ombud 
Ekonomiavdelningen 
Sotenäs Vatten AB 
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KF § 24    Dnr 2019/000388 

Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Rehabcenter AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Rehabcenter AB har 2019-03-19 inkommit årsredovisning. Denna antogs av styrelsen 
2019-02-28. Bolagets revisorer (daterat 2019-03-11) meddelar att de granskat att bolagets 
verksamhet utförts enligt god revisionssed i Sverige.  
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 
Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 
 
Redovisningen för 2018 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,9 mnkr. 

Koppling till vision, programförklaring och mål  

Någon återkoppling av mål framgår inte av rapporten.  

Viktiga händelser 
Under året som gått har en omfattande renovering till del avslutats. Anläggningen nyinvigdes i 
april. Under våren 2019 beräknas hela investeringen vara klar. Total investeringsvolym till 25 mnkr. 
I investeringen ingår också installation av solceller dels som en del i miljöarbete och dels som en 
del för minskade energikostnader.  
 
Antalet besök minskar med 13 174 besök jämfört med 2017. Detta hänger ihop med stängning i 
samband med renovering.   

Ekonomi 
Resultatet före ägartillskott uppgår till - 2,9 mnkr (föregående år -2,0 mnkr). Kommunen har 
beviljat totalt borgensåtagande om 25 mnkr. Revisorerna tillstyrker bolagstämman fastställer 
resultat- och balansräkning. 

Drift 
Intäkterna sjunker med ca 1,2 mnkr (14 procent). Detta på grund av att delar av anläggningen varit 
stängda under året. Verksamhetens kostnader sjunker (med 0,3 mnkr) däremot inte samma 
omfattning som intäkterna. Resultatet för året innebär att ägartillskott uppgår till 2,9 mnkr en 
ökning med 0,9 mnkr jämfört med föregående år. Utöver detta erhåller bolaget bidrag för skolbad 
på 0,7 mnkr. Tillgångarna i bolaget ökar med 13,1 mnkr vilket beror på den genomförda 
investeringen. Samtidigt ökar bolagets skulder från 1,9 mnkr till 20,2 mnkr. Soliditeten sjunker nu 
och uppgår till 19,6 procent.  

Investering 
Genomförd investering avsåg den stora bassängen med nytt ytskikt men också ny vattenrening, 
ventilation, helrenovering av omklädningsrum mm. 2018 påbörjades också installation av solceller. 
Investeringen beräknas vara klar våren 2019. 
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Forts. KF § 24 

Intern kontroll 
Framgår inte av rapporten.  

Konsekvensbeskrivning 
Bolagets finansierar själv sin upplåning samtidigt har kommunens borgensåtagande ökat. 
Koncernsamordning framförallt vad gäller kommande investeringsplaner är nödvändigt. En plan för 
amortering av bolagets lån bör påbörjas.   

Beslutsunderlag 

Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2018 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-19 
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-03-27 § 42 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-04-10 § 86 

Kommunfullmäktiges beslut   

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

Skickas till 

Kommunens ombud 
Ekonomiavdelningen 
Sotenäs Rehabcenter AB 
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KF § 25    Dnr 2018/001197 

Bolagsordning Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning  

En översyn av bolagsordning för Sotenäs Vatten genomfördes december 2018. Bolagsverket har 
efter det informerat om att tidigare text i § 9 bör justeras. I förslaget till bolagsordning har texten 
uppdaterats. Uppdateringen består av att ta bort texten "av Sotenäs kommun".  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-02-10  
Förslag till ny bolagsordning daterad 2029-02-10 
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-02-13 § 28 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-03-13 § 51 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till bolagsordning för Sotenäs Vatten 
AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från dag då föreslagen 
bolagsordning beslutats av bolagsstämman. 
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
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KF § 26    Dnr 2018/000795 

Ombyggnad av Hunnebohemmet etapp 1- 4 2020-2023 

Sammanfattning 
Hunnebohemmets äldreboende har ett kraftigt eftersatt invändigt underhåll och har en omodern 
planlösning, där många av lägenheterna saknar egen toalett och dusch. En ombyggnation av 
Hunnebohemmet är därför nödvändig, för att klara dagens krav på boendestandard för personer med 
demenssjukdom.  
 
En referensgrupp har med utgångspunkt i kommunens äldreomsorgsplan utrett, dels möjligheter till 
ett utökat antal platser för vård- och omsorgsboende/särskilt boende, dels möjligheten att skapa ett 
äldrecentrum på Hunnebohemmet.  
  
Referensgruppens rapport förordar att:  

1. Hunnebohemmet blir ett äldrecentrum,  
2. Hunnebohemmet byggs om invändigt till ett boende med 36 lägenheter för personer med 

varierande behov och 14 lägenheter för korttidsboende.  
3. En planprocess inleds för eventuell framtida tillbyggnad av 36 platser enligt förslag till 

idéritning.  
4. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal flyttas tillbaka till nyrenoverade lokaler på 

Hunnebohemmet  
5. Hemtjänsten flyttas till gemensamma lokaler på Kvarnberget.  
6. Köket flyttas till entréplan.  
7. Det sker ingen förändring gällande dagverksamheten.  
8. Rehabiliteringsenheten flyttas ner till suterrängplan  

 
Ombyggnationen av Hunnebohemmet beräknas uppgå till ca 60 Mkr, inklusive 0,5 årsarbetare (0,37 
mkr), projektledare från omsorgsförvaltningen för att avlasta verksamheten och exklusive 
eventuella bidrag för ett särskilt statligt stimulansbidrag för ombyggnad av äldrebostäder.  
 
Beräknad ombyggnadsyta i lägenheterna kommer att bli ca 1630 kvm x 3 200 kr - 3 600 kr / kvm.  
Under senare delen av 2018 har verksamheten tillsammans med projektledning, sett över befintliga 
ritningar för att anpassa dessa till verksamhet och målgrupp.  
 
Investeringsanslag för utrustning (hjälpmedel, möbler, konst, trädgård och annan utrustning) för 
omsorgsförvaltningen uppgå till 3,5 Mkr. Därutöver tillkommer kostnader för ett utökat 
budgetanslag för 2020 och 2023, för att täcka ökade driftskostnader. 
 
När ombyggnaden av Hunnebohemmet är klart 2023, beräknas driftskostnaderna att öka med 7,8 
mkr, fördelade på hyror 3,376 mkr, personalkostnader: 4,65 mkr, omkostnader: 0,56 mkr och 
intäkter för hyra och måltider med -1,11 mkr. Under ombyggnaden kommer ett antal platser att 
behöva evakueras till bostadsmoduler i anslutning till Hunnebohemmet. För att klara tillsyn och 
omsorg nattetid i bostadsmodulerna, behövs en utökning av motsvarande 2,23 årsarbetare (1,55 
mkr) redan 2020. 
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Beslutsunderlag  

Tf förvaltningschefens och enhetschefens tjänsteutlåtande 2019-02-18  
Ritning av Hunnebohemmet  
Kostnadskalkyl investeringsanslag inventarier mm  
Kostnadskalkyl Hunnebohemmet mm 2019 -2023  
Kostnadskalkyl hyres och kapitalkostnader   
Omsorgsnämndens protokoll 2019-02-28 § 21 
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-03-27 § 58 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-04-10 § 69 

Yrkande  

Nils Olof Bengtson (M), Mikael Sternemar (L) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Yngve Johansson (MP) föreslår som tilläggsförslag att det i projekteringen av ombyggnation av 
Hunnebohemmet ska hänsyn tas till 1 % regeln för offentlig konst och att det ska vara med tidigt i 
processen. 
Therese Mancini (S) och Ewa Ryberg (V) föreslår bifall kommunstyrelsens förslag och till Yngve 
Johanssons (MP) tilläggsförslag. 
Olof Börjesson (C) och Nils Olof Bengtson (M) föreslår avslag på Yngve Johanssons (MP) förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Nils Olof Bengtsons (M) med fleras 
förslag och finner att kommunfullmäktige antar detta.  
Ordföranden ställer proposition på Yngve Johanssons (MP) med fleras tilläggsförslag mot Olof 
Börjessons (C) med fleras avslagsförslag och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget.  

Votering 

Votering begärs. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras. 

Voteringsproposition 

Ordföranden fastställer följande voteringsproposition, den som avslår tilläggsförslaget i enlighet 
med Olof Börjessons (C) förslag röstar JA, den som tillstyrker tilläggsförslaget i enlighet med 
Yngve Johanssons (MP) förslag, röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller med 20 JA-röster, 2 NEJ-röster och 8 som avstår, därmed har 
kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsförslaget. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
• att planprocessen skall påbörjas med syfte att förändra detaljplanen och därmed möjliggöra 

en utbyggnad av Hunnebohemmet.  
• att bevilja ett tilläggsanslag på 700 tkr. 
• att Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 2 mkr för projektering, framtagning av 

upphandlingsuppdrag samt offerter. 
• att projektplan och investeringskalkyl skall redovisas i september 2019 inför vidare beslut 

om genomförande. 

 
 

Skickas till 

PLEX-chef 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Omsorgschef 
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Forts. KF § 26 Omröstningsbilaga 

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
1 Ragnhild Selstam  M 1   

2 Adam Finn M 1   

3 Rosita Holmström M  1   

4 Verena Rodin M 1   
5 Nils Olof Bengtson M 1   

6 Daniel Nordström M 1   

7 Christina Höij M 1   

8 Susanne Bergholtz M 1   

9 Kajsa Åkesson M 1   

10 Lars Kinnmalm M 1   

11 Mathias Bruno M 1   

12 Mikael Andersson C 1   

13 Olof Börjesson C 1   

14 Britt Lindgren C 1   

15 Mikael Sternemar L 1   

16 Michael Sandberg L 1   

17 Lill Grimani KD 1   

18 Therese Mancini S   1 
19 Lars-Erik Knutsson S   1 
20 Lotta Johansson S   1 
21 Geraldo Alas S   1 
22 Birgitta Albertsson S   1 
23 Sanna Lundström Gustafsson S   1 
24 Stellan Welin S   1 
25 Ewa Ryberg V  1  

26 Yngve Johansson MP  1  

27 Sebastian Andersson SD 1   

28 Veronica Johansson SD 1   

29 Torbjörn Johansson SD 1   

      

30 Jan Ulvemark, ordförande S   1 

Summa (30)  20 2 8 
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KF § 27    Dnr 2014/000696 

Detaljplan för Gamla Hunnebo, Hunnebostrand 

Sammanfattning  

Samhällsbyggnadsförvaltningen samt byggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att anta 
detaljplanen för Gamla Hunnebo. Kommunfullmäktige återemitterade detaljplanen för gamla 
Hunnebostrand för förtydligande gällande framförallt tre frågor, utbyggnadsmöjligheter för Bella 
gästis, avfallshantering samt översyn av prickad mark längs med Norra Strandgatan.  

Bakgrund  

Kommunstyrelsen gav 2010 förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Gamla 
Hunnebostrand. Målet med en ny detaljplan är att få ett tydligt beslutsunderlag som ger 
kulturmiljön ett juridisk skydd mot olämpliga förändringar samtidigt som planbestämmelserna 
anpassas till dagens utvecklingsbehov. Vidare är målsättningen att kommunen med utgångspunkt i 
den nya detaljplanen ska kunna erbjuda snabb handläggning samt kunna ge relevanta råd och 
riktlinjer till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid önskemål om förändring. 

Beslutsunderlag 

PLEX-chefens tjänsteutlåtande 2019-02-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-02-20 § 34 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-03-13 § 65 

Yrkande  

Mathias Bruno (M) och Therese Mancini (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mathias Brunos (M) med fleras förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta om förslaget till detaljplan med 
inriktning hållbarhet och bevarande för Gamla Hunnebo, särskilt ska planens syfte ändras för att 
möjliggöra för verksamheter och boendes utbyggnadsmöjligheter, utbyggnadsmöjligheter för 
mindre byggnader för sophantering, vidare ska detaljplanen revideras med anledning av att en 
tryckbank anläggs.   
 
Medel avsätts för arbetet med detaljplanearbete ur investeringsbudgeten, totalt 200 tkr. 

Protokollsanteckning 

Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet pga jäv. 

Skickas till 

PLEX-chef 
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KF § 28    Dnr 2019/000355 

Översyn av reglemente för Krisledningsnämnden  

Sammanfattning 

Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till 
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 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-03-11 
Förslag Reglemente för Krisledningsnämnden 2019-03-11 
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-03-27 § 55 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-04-10 § 74 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Krisledningsnämnden.    
 

Skickas till 

Administrativ chef 
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KF § 29    Dnr 2019/000372 

Taxa 2019 för gästhamnar 

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-03-18 
Förslag till taxa 2019 daterad 2019-03-18 
Budget Gästhamnar 2019 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-03-28 § 27 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-04-10 § 95 

Yrkande  

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar enligt förslag till taxa 2019 daterad 2019-03-18 att 
gälla från den 1 juni 2019 och tills vidare. Om inte annat beslutas räknas taxan upp årligen med 
KPI.   
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att göra en uppföljning efter båtsäsongen av 
beläggningsgraden och taxehöjningens påverkan. 

  

Skickas till 

Drift och projektchef 
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KF § 30   Dnr 2019/000373 

Taxa 2019 för parkeringar 

Sammanfattning 

Ärende avser taxan för parkeringarna och förändringen innebär ökade intäkter för kommunen. 
 
Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. 
Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar och husbilar rullar på gatorna och omsättningen avtar. 
Taxan syftar till att skapa en bättre ordnad parkeringsstruktur och på så sätt få en ökad omsättning 
av parkerade bilar. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-03-14 
Parkeringstaxa 2019 med förslag till förändringar 2020 - 2022, 2019-03-14, bilaga 1 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-03-28 § 28 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-04-10 § 96 

Yrkande  

Mikael Sternemar (L) föreslår att taxan antas för parkeringar enligt bifogad taxa daterad 2019-03-14 
enligt kolumn "KSTU:s förslag kr/h 2019", att gälla från den 1 juni 2019, samt att man uppdrar åt 
Kommunstyrelsen se över cirkulationen på fler platser i kommunen och möjligheten att differentiera 
P-avgiften, beroende på säsong. 
Olof Börjesson (C) Michael Sandberg (L) föreslår bifall till Mikael Sternemars (L) förslag. 
Therese Mancini (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Therese Mancini (S) förslag mot   
Mikael Sternemar (L) med fleras förslag och finner att kommunfullmäktige antar Mikael 
Sternemars (L) med fleras förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa för parkeringar enligt bifogad taxa daterad 2019-03-14 enligt 
kolumn "KSTU:s förslag kr/h 2019", att gälla från den 1 juni 2019.  
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen se över cirkulationen på fler platser i kommunen 
och möjligheten att differentiera P-avgiften, beroende på säsong. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Drift och projektchef 
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KF § 31   Dnr 2019/000371 

Taxa 2020 för småbåtshamnar, landförvaring, kran mm. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2018 att anta Mål- och resursplan 2019-2022, 
budget 2019. Av planen framgår att kommunstyrelsens tekniska verksamheter ska öka 
avgiftsfinansieringen med 3 mkr över tre år. Av de ekonomiska styrprinciperna följer vidare att 
intäkterna årligen räknas upp med 2,3 % motsvarande 700 kr för 2020. Sammanlagt innebär detta 
ett behov av taxeförändringar med 2 750 tkr inför 2020.  
 
Nu aktuellt ärende avser taxan för småbåtshamnar, landförvaring, kran mm och förändringen 
innebär ökade intäkter för kommunen med 850 tkr. 
 
Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4 500 småbåtsplatser.  
Det är lång kö till de attraktiva båtplatserna. Sotenäs taxa har idag en mer komplex uppbyggnad än 
våra grannkommuner, då priserna är olika beroende på om man har båtplats vid ponton eller fast 
brygga, med eller utan y-bommar. Det är förvaltningens uppfattning att denna konstruktion ger en 
rimlig och rättvis taxefördelning. Taxan föreslås inför 2020 att höjas generellt med 8 %. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-03-14 
Förslag till taxa 2020 jämförd med taxa 2019 daterad 2019-03-14 bilaga 1. 
Jämförelse taxa kustnära kommuner 2019 daterad 2019-03-14 bilaga 2 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-03-28 § 26 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-04-10 § 97 

Yrkande  

Therese Mancini (S) yrkar på en taxehöjning för icke kommun-medlemmar för båtplats, 
landförvaring kran m.m. med 50 %. För kommunmedlemmar med indexhöjning.  
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Mikael Sternemar (L) förslag mot 
Therese Mancini (S) förslag och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens och Mikael 
Sternemar (L) förslag.  
 
Votering 
Votering begärs. 
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Forts. KF § 31  

Voteringsproposition 

Ordföranden fastställer följande voteringsproposition, den som bifaller kommunstyrelsens och 
Mikael Sternemars (L) förslag röstar JA, den som bifaller Therese Mancini (S) förslag röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller med 20 JA-röster mot 9 NEJ-röster och 1 avstår.  Se omröstningsbilaga.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa för småbåtshamnar landförvaring, kran mm enligt förslag till taxa 
2020 daterad 2019-03-14 att gälla från den 1 januari 2020 och tills vidare. Om inte annat beslutas 
räknas taxan upp årligen med KPI.  
 

Reservation 
Therese Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S), Lotta Johansson (S), Geraldo Alas (S), Birgitta 
Albertsson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Stellan Welin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande. 

 

Skickas till 

Drift och projektchef 
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Forts. KF § 31 Omröstningsbilaga 

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
1 Ragnhild Selstam  M 1   

2 Adam Finn M 1   

3 Rosita Holmström M  1   

4 Verena Rodin M 1   
5 Nils Olof Bengtson M 1   

6 Daniel Nordström M 1   

7 Christina Höij M 1   

8 Susanne Bergholtz M 1   

9 Kajsa Åkesson M 1   

10 Lars Kinnmalm M 1   

11 Mathias Bruno M 1   

12 Mikael Andersson C 1   

13 Olof Börjesson C 1   

14 Britt Lindgren C 1   

15 Mikael Sternemar L 1   

16 Michael Sandberg L 1   

17 Lill Grimani KD 1   

18 Therese Mancini S  1  
19 Lars-Erik Knutsson S  1  
20 Lotta Johansson S  1  
21 Geraldo Alas S  1  
22 Birgitta Albertsson S  1  
23 Sanna Lundström Gustafsson S  1  
24 Stellan Welin S  1  
25 Ewa Ryberg V  1  

26 Yngve Johansson MP  1  

27 Sebastian Andersson SD 1   

28 Veronica Johansson SD 1   

29 Torbjörn Johansson SD 1   

      

     
30 Jan Ulvemark, ordförande S   1 

Summa (30)  20 9 1 
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KF § 32    Dnr 2017/001126 

Motion fritt wifi 

Sammanfattning  

Britt Wall (S) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda kostnader och möjligheter för att inför fritt Wi-Fi på ett antal strategiska platser i hela 
kommunen, även landsbygden. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-22 § 203 att återremittera ärendet för att utreda och belysa 
vilka områden som är lämpliga, samt strategi och ekonomi. 

Beskrivning av ärendet 

En utredning genomfördes i projekt 0307 Fiberanslutningar fastigheter. 
Strategin var att införa fritt Wi-Fi på strategiska platser - gästhamnsområden i centralorterna intill 
kommunala fastigheter. Därmed utreddes inte landsbygden i detta projekt. 
 
Boende på landsbygden hänvisas bland annat till Askum Fiber, som är en ekonomisk förening 
bildad av ideella krafter, som kan förse fastigheter i området med ett snabbt och säkert bredband. 
Föreningen är öppen för samtliga fastigheter i området och arbetar för att bygga ett optiskt 
fibernätverk i Sotenäs kommun.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har slutfört arbetet med att införa fritt Wi-Fi på strategiska platser - 
gästhamnsområden i centralorterna intill kommunala fastigheter. Medel var avsatta för ändamålet i 
projekt nr 0307. 

Beslutsunderlag 

Projektledarens tjänsteutlåtande 2019-02-12 
Motion Fritt Wi-Fi i Sotenäs kommun 2017-08-16 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-02-12 § 12 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-03-13 § 56 

Yrkande  

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att motionen ska bifallas. 
Olof Börjesson (C) och Mathias Bruno (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Olof Börjesson (C) med fleras förslag 
mot Lars-Erik Knutsson (S) förslag och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens och 
Olof Börjessons (C) förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 
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Forts. KF § 32  

 

Skickas till 

Motionären 
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KF § 33    Dnr 2017/001830 

Motion om förändrad politisk organisation  

Sammanfattning 

Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att en utredning av en förändrad politisk organisation ska 
genomföras. 
 
Motionären skriver att Sotenäs kommun står inför stora förändringar och behöver möta nya 
möjligheter och utmaningar på ett effektivt sätt. Miljöpartiet de Gröna anser att den politiska 
organisationen behöver ses över inför mandatperioden 2019 - 2022 för att skapa en bättre politisk 
styrning. 
 
Enligt motionären är det också ett antal dokument som behöver uppdateras och förnyas bland annat 
bostadsförsörjningsprogram, översiktsplan och kostpolicy.  

Ärendebeskrivning 

En utredning angående den framtida politiska organisationen har genomförts och presenterats före 
valet 2018. I samband med valet fattades beslut om politisk organisation och arvodering. 
 
Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att, i enlighet med lagkravet, uppdateras under 
innevarande mandatperiod parallellt med förnyelse av översiktsplan. Översiktsplanen kommer 
revideras med start 2019. 
 
Kostpolicyn antogs 2015 och gällde under innevarande mandatperiod. 
Revidering av Kostpolicyn ska ske vid varje mandatperiods början på initiativ av ansvarig chef för 
kostenheten. Kostpolicyn kommer att revideras under 2019.  
 
En motion ska enligt gällande riktlinjer anses besvarad om förslaget ligger i linje med ett arbete som 
redan pågår. 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2019-02-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-02-20 § 27 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-03-13 § 57 

Yrkande  

Nils Olof Bengtson (M), Yngve Johansson (MP) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Nils Olof Bengtsons (M) med fleras 
förslag och finner att kommunfullmäktige antar detta.  
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Forts. KF § 33  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 
 

Skickas till 

Motionären 
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KF § 34    Dnr 2017/000390 

Motion - Fossilfritt Sverige - Fossilfritt Sotenäs 

Sammanfattning  

Tina Ehn (MP) föreslår i en motion initiera att Sotenäs aktivt deltar i initiativet "Fossilfritt Sverige" 
och att Sotenäs kommun minskar fossilberoendet lokalt i kommunen. 

Bakgrund  

Regeringen beslutade den 7 juli 2016 om kommittédirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (dir. 
2016:66). Uppdraget ska efter förlängning slutredovisas senast den 31 december 2020. Fossilfritt 
Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av 
aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla 
samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt 
Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det 
är ekonomiskt lönsamt. En nationell samordnare för initiativet arbetar på uppdrag av Miljö- och 
energidepartementet. Mer information finns på initiativets hemsida: http://fossilfritt-sverige.se/ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen kan utifrån antagna inriktningsmål ställa sig bakom deklarationen liksom på ett för 
initiativet godtagbart sätt redovisa sina utsläpp. 
 
Förslag till styrande verksamhetsmål behandlas av nämnderna under januari och februari. Förslagen 
omfattar omställning till fossilfri energiförbrukning i fastighetsbeståndet liksom omställningar i 
fordonsflottan. Mått för hur dessa mål ska nås föreslås också. 
 
Sotenäs kommun gör redan insatser för att begränsa utsläppen i enlighet med den deklaration som 
Fossilfritt Sverige antagit. I en ekonomiskt trängd tid med begränsad organisation är detta det 
viktiga, att verkligen begränsa utsläppen, snarare än att delta i detta nätverk. 

Beslutsunderlag 

Chef för näringsliv och utvecklings tjänsteutlåtande 2019-01-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-02-20 § 26 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-03-13 § 57 

Yrkande  

Birgitta Albertsson (S), Ewa Ryberg (V) och Yngve Johansson (MP) föreslår att motionen ska 
bifallas.  
Mikael Andersson (C) och Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Mikael Anderssons (C) med fleras 
förslag mot Birgitta Albertsson (S) med fleras förslag och finner att kommunfullmäktige antar 
kommunstyrelsens och Mikael Anderssons (C) med fleras förslag. 
 

http://fossilfritt-sverige.se/
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att arbete pågår inom ramen för kommunens 
målarbete.  
Kommunfullmäktige anser därmed motionen vara besvarad. 
 
 

Skickas till 

Motionären 
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KF § 35    Dnr 2018/001199 

Motion - angående inrättande av en kollektivtrafik-/infrastrukturtjänst 

Sammanfattning 

Ewa Ryberg (V) och Magnus Johansson (V) föreslår i en motion att man utreder behovet av 
inrättande av en tjänst som ägnar sig åt kollektivtrafikfrågan för att skapa och bevaka frågor som;  
 

1. kollektivtrafik som ger alla möjlighet att ta sig till samhällets resurser och utbud, inte bara 
de som har tillgång till bil.  

2. kontakt med Västtrafik  
3. påverka tidtabeller och linjesträckningar  
4. infrastruktur som prioriterar tillgången på cykelleder/cykelbanor 
5. belysa olika möjligheter att utforma cykelbanor  
6. söka medel för finansiering av cykelbanor och andra infrastrukturfrämjande insatser. 

 
Om ovan beskriven tjänst inrättas, så vill motionärerna att man i den kommande budgeten avsätter 
medel för inrättandet av denna tjänst. 

Bakgrund 

I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet. 
Kollektivtrafikmyndigheten bestämmer hur kollektivtrafiken ska byggas ut och var man ska satsa 
för att det ska ge så stor effekt som möjligt. 
 
Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i nära samverkan med kommunerna i Västra Götaland. 
Västtrafik planerar och upphandlar den kollektivtrafik i Västra Götaland som, till ungefär hälften, 
finansieras med skattemedel. Kommunen har möjlighet att påverka olika frågor och gör så vid 
dialogmöten med Västtrafik. I dialogen kring frågorna 1-3 ovan deltar kommunen med både 
tjänstemän och politiker.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån kommunens näringslivsstrategi fått i uppdrag att 
formalisera ett förslag på hur ett strategiskt dokument kring kommunens vägnät, plan för 
asfaltering, gång och cykelbanor samt hamnarna skall tas fram och arbetar därmed att ta fram en 
strategisk infrastrukturplan under 2019-2020. 
 
Frågorna 4-6 kommer hanteras i det strategiska dokumentet som förvaltningen arbetar med. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 

En tjänst i enlighet med förslaget kostar ca 500 tkr per år.  
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Forts. KF § 35 

Analys 

Kommunen deltar med både tjänstemän och politiker i dialoger om kollektivtrafik och arbete pågår 
för att anta en strategisk plan för infrastrukturfrågor inklusive gång- och cykelvägar.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att man inte ska utreda frågan vidare.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-03-21 
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-03-27 § 50 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-04-10 § 75 

Yrkande  

Nils Olof Bengtson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Nils Olof Bengtsons (M) med fleras 
förslag och finner att kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 

Skickas till  

Motionärerna 
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KF § 36    Dnr 2019/000257 

Motion digitala möten 

Sammanfattning 

Mathias Bruno (M) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige lämnar i uppdrag åt 
Kommunstyrelsen att utreda möjligheten och kostnaderna för att införa digital votering samt 
eventuella tilläggstjänster. 

Beskrivning av ärendet 

Motionären anser att ordningen i samband med kommunala sammanträden är gammalmodig då man 
vid voteringar och beslutsfattande skall samtliga ledamöter svara muntligt ja eller nej på frågorna 
och föreslår att införande av digitalt voteringssystem införs.  
 
Mobila appar kan användas där ledamöterna kan begära ordet, begära replik, rösta i voteringar etc. 
Direkt efter votering kan samtliga ledamöter se ett tydligt resultat. Även talarlista uppdateras 
digitalt utifrån hur ledamöterna begär ordet.  
 
Det finns ytterligare tjänster att eventuellt kunna koppla på, såsom dokumenthantering för smidig 
distribution och lagring av alla handlingar.  
 
Genom att övergå till digital votering och kanske också en större digitalisering även vid 
dokumenthantering, internkommunikation och förtroendemannaregister skapas effektivare och 
avsevärt säkrare processer i det demokratiska arbetet.   
Riskerna för missförstånd och felaktiga beslut minskas avsevärt och det går även, om så önskas att 
förtydliga voteringen i protokoll genom att sekreteraren enkelt kan infoga voteringsresultatet i 
protokollet. Det blir då, om man så önskar, tydligt i protokollet hur respektive ledamot röstat. Att 
införskaffa ett mobilt voteringsverktyg innebär också en större flexibilitet att kunna använda det i 
såväl Folkets Hus som kommunhusets olika sammanträdesrum utan många dyra installationer. 

Konsekvensbeskrivning 

Medborgarperspektiv 
Ur ett medborgarperspektiv så är det bra för medborgare och förtroendevalda som kan följa med i 
mötet på ett enklare sätt vid voteringar mm.   

Ekonomi 
Utredning av motionen görs inom befintliga personalresurser.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-03-18 
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-03-27 § 51 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-04-10 § 76 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten och 
kostnaderna för att införa digital votering samt eventuella tilläggstjänster. 
 

Skickas till  

Motionären 
Administrativ chef 
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KF § 37    Dnr 2018/000212 

Motion om trafikteknisk utredning gällande Köpmansgatan i 
Hunnebostrand  

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion att en trafikteknisk utredning genomförs gällande 
Köpmansgatan i Hunnebostrand och i denna utredning bör följande aspekter vägas in så som 
exempelvis trygghet och säkerhet för gångtrafik, möjlighet till gemensam gång- och cykelbana samt 
eventuella trafikregleringar. 
 
Idag pågår ett arbete mellan Trafikverket, Västtrafik och Sotenäs kommun där man ser över 
möjligheten att flytta ut linjetrafiken samt anlägga nya busshållplatser utmed  
Lv 174 så linjebussen inte skall behöva trafikera Stationsgatan. Köpmansgatan är redan idag 
trafikreglerad på den övre delen i form av enkelriktad trafik som innebär att trafik antalet som 
nyttjar gatan blir lägre så inga fler eller andra trafikregleringar kommer att införas på gatan. 
Anläggningsingenjören ser däremot möjligheten att tillgänglighets anpassa samt bygga om 
nuvarande trottoar till en gemensam gång- och cykelbana i framtiden.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har även fått i uppdrag att formalisera ett förslag på hur ett 
strategiskt dokument kring kommunens vägnät, plan för asfaltering, gång och cykelbanor samt 
hamnar skall tas fram och då Köpmansgatan ingår i det kommunala vägnätet kommer vidare 
diskussioner att föras även för Köpmansgatan. 
De frågor som motionären lyfter fram i sin motion gällande Köpmansgatan kommer att handläggas i 
det kommande infrastrukturarbete. 

Beslutsunderlag 

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-08 
Tekniska utskottets protokoll 2018-11-21 § 127 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-10 § 71 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med motivering att den kommer att 
handläggas i det pågående infrastrukturarbetet. 
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Drift och projektchef 
Trafikingenjör 
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KF § 38    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. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera medborgarförslaget 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.  

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  
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-22 § 162 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-10 § 72 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Yngve Johansson (MP) föreslår bifall till medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Michael Sandberg (L) förslag mot Yngve 
Johansson (MP) förslag och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens och Michael 
Sandbergs (L) förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med motiveringen att 
förslaget kommer att handläggas i det pågående infrastrukturarbetet. 
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Forts. KF § 38 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 
Drift och projektchef 
Trafikingenjör 
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KF § 39    Dnr 2017/001823 

Medborgarförslag gällande fritidsgårdar i Sotenäs kommun  

Sammanfattning  

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att fritidsgårdarna ska dela upp öppettiderna så att 
årskurs 7-9 får egen öppettid för att dessa ungdomar ska känna sig mer trygga, samt att erbjuda 
äldre ungdomar egna öppettider.  

Beskrivning av ärendet  

Fritidsgårdverksamheten har i dag 12-18 år som målgrupp och verksamheten har uppdelade tider 
för olika åldrar. Verksamheten ändrar sin verksamhet och åldersindelningar utifrån gruppernas 
storlekar och det innehåll som planeras.  
 
Verksamheten bygger på KEKS modellen. (Kvalitet och kompetens i samverkan). Detta innebär att 
verksamheten skall ”stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars 
egna aktiva engagemang och ansvarstagande”. Med detta arbetssätt försöker verksamheten att skapa 
engagemang och delaktighet med ungdomarna och utifrån denna process behöver verksamheten ha 
ansvar för hur de fördelade resurserna och verksamheten använts för att bli så bra som möjligt.  
 
Verksamheten utvärderas varje år och ungdomarna får svara på enkäter om hur dom upplever sin 
fritidsgård. Enkäten ger uppfattning om ungdomarnas uppfattade trygghet, delaktighet och 
engagemang. Utifrån denna utvärdering utvecklas verksamheten mot uppsatta mål och uppdrag.  

Beslutsunderlag  

Medborgarförslag till Kommunfullmäktige  
Utbildningsnämndens protokoll 2018-11-29 § 104 
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-03-27 § 49 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-10 § 73 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och anser medborgarförslaget härmed besvarat 
med motiveringen att verksamheten ändrar sin verksamhet och åldersindelningar utifrån gruppernas 
storlekar och det innehåll som planeras. 
 

Skickas till  

Förslagsställaren 
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KF § 40  Dnr 2018/000988 

Medborgarförslag om Förbättringar på Tumlaren 

Sammanfattning 

Några elever från Hunnebostrands skola föreslår tillsammans med sin lärare i ett medborgarförslag 
några förbättringsförslag på Tumlaren (Sotenäs Rehabcenter AB). 
 
Medborgarförslaget har sänts till Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren som har yttrat sig över 
förslaget 2019-03-01. 

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås bland annat en större bubbelpool och fler rutschkanor så att Tumlaren 
blir som en vattenpark. En vattenpark kan attrahera en större publik och fler gäster kan generera 
mer pengar till kommunen.  
 
Tumlarens ledning bjöd in eleverna till Tumlaren till ett dialogmöte och tackade eleverna för de 
kreativa idéer som de lämnat. Information lämnades om att förslaget att utveckla Tumlaren till en 
vattenpark är mycket omfattande och att detta förslag inte ryms inom Tumlarens budget.  
 
Tumlarens ledning har undersökt förslagen och kommer att genomföra några av de åtgärder som 
eleverna föreslog: 

• En skylt som varnar för halkrisk 
• Musik i badet på fredagar kl 16.00-18.30 

Konsekvensbeskrivning 

Medborgarperspektiv 
Vid beredningen av medborgarförslaget, bjöds eleverna in till Tumlaren, detta stämmer väl med 
kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, att Sotenäsbornas möjlighet att påverka 
frågor som rör deras vardag ska öka, samt det styrande verksamhetsmålet att Medborgardialoger ska 
utvecklas och möjliggöras både digitalt och i personliga möten med medborgarna. 

Ekonomi 
Medborgarförslaget innebär stora investeringskostnader och ryms inte inom Tumlarens budget.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-03-18 
Yttrande Tumlaren 2019-03-01 
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-03-27 § 52 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-04-10 § 77 

Yrkande  

Birgitta Albertsson (S) och Nils Olof Bengtson (M) föreslår att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat. 
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Forts. KF § 40 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Birgitta Albertssons (S) med 
fleras förslag och finner att kommunfullmäktige antar Birgitta Albertssons (S) med fleras förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och anser det vara besvarat. 
Många av de åtgärder som föreslås kan genomföras, dock finns inte förutsättningar just nu att 
utveckla Tumlaren till en vattenpark.  
    

Skickas till 

Förslagsställarna 
Tumlaren 
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KF § 41  Dnr 2018/000988 

Medborgarförslag om Vattenpark på Tumlaren 

Sammanfattning 

Några elever från Hunnebostrands skola föreslår tillsammans med sin lärare i ett medborgarförslag 
några förbättringsförslag på Tumlaren (Sotenäs Rehabcenter AB). 
 
Medborgarförslaget har sänts till Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren som har yttrat sig över 
förslaget 2019-03-01. 

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås bland annat en större trampolin och en snurr-rutschkana samt att man 
spelar musik i badet och en större pool önskas så att Tumlaren blir som en vattenpark. En 
vattenpark i närområdet gör att man inte behöver åka så långt och därmed kan avgasutsläppen 
minskas. En vattenpark kan attrahera en större publik och fler gäster kan generera mer pengar till 
kommunen.  
 
Tumlarens ledning bjöd in eleverna till Tumlaren till ett dialogmöte och tackade eleverna för de 
kreativa idéer som de lämnat. Information lämnades om att förslaget att utveckla Tumlaren till en 
vattenpark är mycket omfattande och att detta förslag inte ryms inom Tumlarens budget.  
 
Tumlarens ledning har undersökt förslagen och kommer att genomföra några av de åtgärder som 
eleverna föreslog: 

• En skylt som varnar för halkrisk 
• Musik i badet på fredagar kl 16.00-18.30 

Konsekvensbeskrivning 

Medborgarperspektiv 
Vid beredningen av medborgarförslaget bjöds eleverna in till Tumlaren, detta stämmer väl med 
kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, att Sotenäsbornas möjlighet att påverka 
frågor som rör deras vardag ska öka, samt det styrande verksamhetsmålet att Medborgardialoger ska 
utvecklas och möjliggöras både digitalt och i personliga möten med medborgarna. 

Ekonomi 
Medborgarförslaget innebär stora investeringskostnader och ryms inte inom Tumlarens budget.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-03-19 
Yttrande Tumlaren 2019-03-01 
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-03-27 § 53 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-04-10 § 78 
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Forts. KF § 41  

 

Yrkande  

Nils Olof Bengtson (M) och Birgitta Albertsson (S) föreslår att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Nils Olof Bengtson (M) med 
fleras förslag och finner att kommunfullmäktige antar Nils Olof Bengtson (M) med fleras förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och anser medborgarförslaget besvarat. 
Många av de åtgärder som föreslås kan genomföras, dock finns inte förutsättningar just nu att 
utveckla Tumlaren till en vattenpark.  
 

Skickas till 

Förslagsställarna 
Tumlaren 
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KF § 42  Dnr 2019/000392 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 

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 7 motioner och 13 medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-04-01 
Lista pågående motioner 
Lista pågående medborgarförslag 
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-03-27 § 54 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-04-10 § 79 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
våren 2019. 
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KF § 43  Dnr 2018/0000081 

Förslag att utöka Rådet för hållbarhet och hälsa med ledamot från 
Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren 
 
Mats Abrahamsson (M) har föreslagit att ”Rådet för hållbarhet och hälsa” utökas med en ledamot 
från Sotenäs Rehabcenter, som är kommunens friskvårdsanläggning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-03-27 § 56 
Förslag till Reglemente för rådet för hållbarhet och hälsa 
Kommunstyrelsen protokoll 2019-04-10 § 91 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka att Rådet för hållbarhet och hälsa med ledamot från Sotenäs 
Rehabcenter AB/Tumlaren. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglementet i enligt med detta. 
 
   

Skickas till  

Rådet för hållbarhet och hälsa 
Kansliavdelningen 
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KF § 44    Dnr 2018/001216   

Val styrelseledamöter i Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun 
Kommunfullmäktige utsåg 2018-12-13 § 178, 5 ordinarie och 3 ersättare till Stiftelsen Industrihus 
under mandatperioden 2019-2022. Därefter utsåg Kommunfullmäktige ytterligare 2 ersättare 2019-
02-28 § 15, under mandatperioden 2019-2022. 
 
Enligt stadgarna ska valen göras per kalenderår.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut KF 2018-12-13 § 178 och KF 2019-02-28 § 15. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter till styrelsen för Stiftelsen Industrihus i 
Sotenäs under kalenderåret 2019; 
 
Ordinarie 
 
Mats Abrahamsson (M) 

Ersättare 
 
Jeanette Loy (M) 

 
Roland Mattsson (M) 

 
Mikael Sternemar (L) 

 
Olof Börjesson (C) 

 
Britt Lindgren (C) 

 
Birgitta Albertsson (S) 

 
Therese Mancini (S) 

 
Lars-Erik Knutsson (S) 

 
Annica Erlandsson (S) 

 
 
 

Skickas till 

Valda  
Ekonomichef 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 45    Dnr 2019/000498   

Avsägelse från Louis Morales (V) som ersättare i Byggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Luis Morales Lopez (V) har lämnat in en begäran om avsägelse från uppdrag som ersättare i 
Byggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Luis Morales Lopez (V) från uppdrag som ersättare i 
Byggnadsnämnden.   
 
Kommunfullmäktige väljer Jan Petersson (V) till ny ersättare i Byggnadsnämnden under 
mandatperioden 2019-2022. 
 
   

Skickas till 

Louis Morales (V) 
Jan Petersson (V) 
Byggnadsnämnden 
Löneenheten 
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 46    Dnr 2019/000498   

Avsägelse från Mathias Bruno (M) som ersättare i Valnämnden 

Sammanfattning 

Mathias Bruno (M) har lämnat in en begäran om avsägelse från uppdrag som ersättare i 
Valnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Mathias Bruno (M) från uppdrag som ersättare i Valnämnden.   
 
Kommunfullmäktige väljer Maria Herdebrandt (M) till ny ersättare i Valnämnden under 
mandatperioden 2019-2022. 
 
   

Skickas till 

Mathias Bruno (M)  
Maria Herdebrandt (M) 
Valnämnden 
Löneenheten 
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 47   Dnr 2018/000139 

 
Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Mikael Andersson (C) om Fartdämpning väg 174. 
2. Motion från Lars-Erik Knutsson (S) Förslag om namnsättning av två gångvägar i 

Hunnebostrand. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 1-2 till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KF § 48 

Meddelanden 
1. Avsägelse 2019-03-06 från Luis Morales Lupez (V) från uppdrag som ersättare i 

Byggnadsnämnden. 
2. Avsägelse 2019-03-17 från Matias Bruno (M) från uppdrag som ersättare i Valnämnden. 

Kommunfullmäktiges förslag 

Kommunfullmäktige tar del av informationen.  
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