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Plats och tid Kulturhuset Hav och Land, Hunnebostrand torsdagen den 16 juni kl 17:30-20:10 
Sammanträdes ajourneras kl 18:50-19:10  
 

Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2.  

Närvarande 
ersättare 

 
Se bifogad närvarolista sidan 2. 

 
 

Övriga deltagare 
 
Mattias Jacobsson, Sotenäsbostäder AB § 61 
Maria Vikingsson, kommunchef 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

 
 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet den 19 juni 2018 kl. 13:00 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Peter Hemlin (M)   
Justerare    

 Stig-Arne Helmersson (C)   Britt Wall (S) 
 

Anslagsbevis 
Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-14 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-06-19 -- 2018-07-10. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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Beslutande  

Namn Parti Namn Parti 

Mats Abrahamsson  M Britt Wall  S 
Jeanette Loy M Lars-Erik Knutsson S 
Ronald Hagbert M  Annica Erlandsson §§ 61-70, 72-84 S 
Ulla Christensson Ljunglide M Jan Ulvemark, 1:e v ordf S 
Peter Hemlin, ordförande M Birgitta Albertsson S 
Ragnhild Selstam M Hilbert Eliasson S 
Nils Olof Bengtson M Vivianne Gustafsson S 
Eva Abrahamsson M Stellan Welin S 
Roland Mattsson M Gunnel Berlin S 
Daniel Nordström M Birgitta Granström S 
Kajsa Åkesson M Ewa Ryberg V 
Olof Börjesson C Tina Ehn   MP 
Stig-Arne Helmersson  C   
Mikael Sternemar L   
Anne Johansson, 2:e v ordf L   
Kenny Thärnström §§ 61-80 L   
Robert Yngve KD   
    

Närvarande ersättare  

Namn Parti Namn Parti     

Helene Stranne  M Bengt Sörensson S 
Rosita Holmström M Kent Östergren S 
  Yngve Johansson MP 
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KF § 61 

Information från Sotenäsbostäder AB 
VD Mattias Jacobsson lämnar information om det helägda kommunala bolaget Sotenäsbostäder 
AB:s verksamhet och fastighetsbestånd.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 62 

Allmänhetens frågestund 
En medborgare ställer en skriftlig fråga enligt följande; 
Kommunen har lagt 300 000 kr per år under tre år 2016, 2017 och 2018 vilket gör en sammanlagd 
summa av 900 000 kr för att genomföra en Cultural planning avseende Udden i Hunnebostrand. 
Cultural planning är en metod för kartläggning av de kulturella resurserna.  I begreppet kulturella 
resurser ingår både kultursektorn och kreativa näringar liksom immatriella värden såsom traditioner, 
kreativitet och framtidstro. Idén är att arbetet skall leda till en väl förankrad handlingsplan.  
En cultural planning-process brukar genomföras i ett antal steg, som brukligt ger delrapporter   
Var finns delrapporterna från projektet? När skall projektet slutredovisas? 
 
Mikael Sternemar (L) besvarar frågan enligt följande;  
Kulturhuset Hav och Land har fått i uppdrag att genomföra culturplanning för området Udden i 
Hunnebostrand, där skulpturutställningen är en del av projektet. Kommunen för löpande dialog med 
Kulturhuset Hav och Land och projektet kommer slutredovisas vid årsskiftet 18/19.   

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
 

Skickas till  
Frågeställaren 
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KF § 63 

Ledamöternas frågestund 
I anslutning till inledningen av varje ordinarie sammanträde med fullmäktige hålls under högst 30 
minuter en frågestund där ledamöter och ersättare i fullmäktige får ställa frågor till andra ledamöter 
och ersättare i fullmäktige.  
Frågorna ska avse ämnen som hör till fullmäktiges eller en nämnds handläggning. De får dock inte 
avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  
 
En fråga ska ställas muntligen och vara av så enkel beskaffenhet att den omedelbart kan besvaras av 
den tillfrågade. Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, om en fråga är av 
sådan karaktär att den får ställas.  
 
En fråga ska besvaras muntligen under det sammanträde vid vilket den ställs.  
 
Den frågande har en minut på sig att ställa frågan. Normalt får den tillfrågade en minut på sig att 
svara. Den frågande har därefter möjlighet att komplettera sin fråga under ytterligare en minut, 
varefter den tillfrågade får ge ett kompletterande svar under en minut. Inga ytterligare ledamöter får 
delta i debatten. 
 
Frågan protokollförs med frågeställarens namn, frågans ämne och namnet på den som besvarar 
frågan. 

Följande frågor ställs; 
Annica Erlandsson (S) ställer fråga om när beslut ska tas om skolutredningen. 
Mats Abrahamsson (M) besvarar frågan med att utredning pågår och beslut väntas till hösten i 
budgetarbetet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 64   Dnr 2018/000002  

Delårsbokslut januari-mars 2018 
Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per sista mars samt en helårsprognos för 2018.  
 
Periodens resultat uppgår till -4,4 mnkr jämfört med +5,9 mnkr samma period föregående år. 
Periodens nettoinvesteringar efter investeringsbidrag uppgår till 3,8 mnkr (12,4 mnkr). Inkomster 
från försäljning av befintliga fastigheter uppgår till 1,0 mnkr.  
 
Totalt för kommunen pekar helårsprognosen på ett resultat på +1,8 mnkr vilket är -3,7 mnkr sämre 
än budget.  
 
För den egentliga nämndverksamheten prognostiseras ett underskott på -2,5 mnkr. Det är 
omsorgsnämnden som svarar för den största delen av det prognostiserade underskottet. Underskottet 
kompenseras till viss del av kommunstyrelsens ofördelade medel.      

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-05-11 
Delårsbokslut januari-mars 2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-16 § 94 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 115 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsbokslut jan-mars 2018 och uppdrar åt alla nämnder 
att vidta åtgärder för att nå en budget i balans.      
 

Skickas till 

Nämnderna 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen  
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KF § 65 Dnr 2018/000001 

Budget 2019, plan 2020-2021 

Sammanfattning 

Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognoser 
för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier 
gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om 
dessa förutsättningar gör det möjligt att uppnå nämndernas strategiska mål.  
 
Årets budgetprocess och anvisningar till nämnderna bygger på SKLs prognos från februari. Enligt 
anvisningarna beräknas skatteintäkter och utjämning på ett invånarantal om 9 073 personer. 
Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och 
intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt. 
 
För att nå resultatmål på 2 procent innebär det, ett resultat på 10,0 mnkr, så måste verksamhetens 
nettokostnader, utöver ovan nämnda förutsättningar, minskas med ca 10,0 mnkr jämfört med 2018 
års budgetramar. 
 
Den senaste prognosen från SKL visar på en ytterligare negativ avvikelse jämfört med februari på 
ca -13,4 mnkr. På grund av osäkra prognoser och i väntan på ytterligare underlag från SKL föreslås 
att budgeten antas till hösten. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-05-07  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-16 § 95 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 116 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att behandla Budget 2019 med plan 2020-2021 i november månad.  
Kommunfullmäktige tillåter att en avvikelse görs från gällande budgetanvisningar.     

 
Skickas till 

Nämnderna 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen  
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KF § 66 Dnr 2018/000481 

Årsredovisning och förvaltningsrevision 2017, Fyrbodals 
kommunalförbund 

Sammanfattning 

Fyrbodals Kommunalförbund inkom 2018-05-09 med årsredovisning för 2017. 
Denna antogs av direktionen 2018-03-22. Förbundets revisorer (daterat 2018-04- 04) meddelar att 
de granskat kommunalförbundets verksamhet och att granskningen utförts enligt kommunallagen, 
god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen samt förbundets revisionsreglemente. 
 
Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte heller under 
2017 har uppnåtts. I årsredovisningen framgår att avvikelser kan förekomma och att det beror på 
åtaganden som direktionen finner angelägna. Revisorerna påpekar att det saknas bedömning och 
kommentarer avseende avvikelser i årsredovisningen. Vidare skriver revisorerna att direktionen 
tagit beslut om arvodering till ordförande utan stöd i förbundsordningen. Revisorerna efterfrågade 
utvärdering avseende arvodering av ordförande i de senaste boksluten men inte erhållit någon 
sådan. Revisorerna noterar att ny förbundsordning är antagen i samtliga medlemskommuner. Där 
framgår att förbundet ska svara för ersättning till ordförande enligt förbundets arvodesregler. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att förbunds-
direktionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Ekonomi 
Resultatet för 2017 landade på 0 (-0,8 mnkr). Det egna kapitalet är därmed oförändrat och uppgår 
till 2,4 mnkr. Under året har förbundet erhållit högre medlemsavgifter på 1,1 mnkr. Avstämning i 
årsrapporten visar på underskott för åren 2014-2016 på totalt -1,6 mnkr. Underskottet har reglerats 
mot eget kapital. Med hänvisning om synnerliga skäl.  
 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2017 inte medför några anmärkningar. 

Måluppfyllelse god ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska i budgeten anges finansiella mål samt verksamhetsmål 
som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
 
Årsredovisningen innehåller en återredovisning av antagna mål både för finansiella mål och 
verksamhetsmål. Det långsiktiga finansiella målet uppfylls inte. Avseende verksamhetsmålen är de 
många. Det framgår inte vilka av dessa mål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Någon sammantagen bedömning görs inte avseende resultatet av målen, som kommunalförbundet 
fastställt, lever upp till god ekonomisk hushållning. 

Intern kontroll 
Återredovisning av visar att förbundet haft 32 kontrollpunkter under året och att bedömningen är att 
den interna kontrollen fungerar väl. 
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Forts. KF § 66 

Konsekvensbeskrivning 

Eget kapital är oförändrat och uppgår till 6 procent 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Fyrbodal 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-05-21 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 104 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Fyrbodals 
Kommunalförbund. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 
 

Skickas till 

Kommunalförbundet Fyrbodal 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 67   Dnr 2018/000459 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 2017 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning 2017 med tillhörande 
verksamhetsberättelse. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-16 § 101   
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 109 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige tar del av Samordningsförbundet Väst årsredovisning 2017 och beviljar 
ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Väst:s styrelse.  
 
Kommunfullmäktige tackar Samordningsförbundet Väst för väl utförd redovisning. 

 
Skickas till 

Samordningsförbundet Väst  
Ekonomiavdelningen 
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KF § 68 Dnr 2018/000360   

Ny samverkansform i SML-kommunerna inom IT området  

Sammanfattning 

Fullmäktigeförsamlingarna i SML-kommunerna (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har beslutat att 
samverka inom IT-området. Samverkan har skett genom att en gemensam nämnd samt 
driftorganisation för IT-frågor har inrättats från 2012-01-01. Lysekils kommun är värdkommun för 
driftorganisationen. Lysekil kommun är värdkommun för IT-verksamheten. Kommuncheferna i 
SML har fått i uppdrag av SML-kommunerna att föreslå förändrad samverkansform för IT och lön. 
 
Regeringen föreslår i prop. 2017/18:151 att kommunerna ges en generell möjlighet till 
avtalssamverkan genom att nya bestämmelser införs i kommunallagen. Ändringarna föreslås träda i 
kraft 2018-07-01. Ett uttalat motiv för en utbyggd generell avtalssamverkan är att gemensamma 
nämnder ofta skapar en omfattande administrativ överbyggnad. Ofta inrättas en nämnd för 
hantering av relativt få ärenden, vilket ibland leder till att kostnaderna överstiger nyttan. 
Avtalssamverkan är ett mer flexibelt sätt att ta del av den kompetens som finns i andra kommuner, 
utan att för den skull ändra huvudmannaskapet. Den föreslagna regeln om avtalssamverkan innebär 
att en kommun får träffa avtal om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. 
Regeln ger också möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden.  
 
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. För att möta 
kraven på demokratisk insyn ska kommunstyrelsen i sin tur rapportera till kommunfullmäktige i 
vilka avtalssamverkan kommunen ingår. 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2018-04-16  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-04-25 § 70   
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 83 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av riksdagens beslut om generell 
avtalssamverkan samt beslut av Munkedals och Lysekils kommuner likalydande med nedanstående 
att-satser;  

• att den gemensamma IT-nämnden upphör 2018-12-31, 
• att den fortsatta samverkan inom IT-området sker genom avtalssamverkan från och med 

2019-01-01, 
• att Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Lysekils och Munkedals kommuner 

se över och förändra samverkansavtalet i enlighet med förändringen och, 
• att den överenskomna avtalssamverkan ska organiseras inom Lysekils kommuns 

förvaltningsorganisation.  
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Forts. KF § 68 

 

Skickas till 

Kommunchefen 
IT-chefen 
Munkedals kommun 
Lysekils kommun 
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KF § 69 Dnr 2018/000361 

Ny samverkansform i SML-kommunerna inom löneområdet  

Sammanfattning 

Fullmäktigeförsamlingarna i SML-kommunerna (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har beslutat att 
samverka inom löneområdet. Samverkan har skett genom att en gemensam nämnd samt löneenhet 
har inrättats från 2013-01-01. Munkedals kommun är värdkommun för löneverksamheten. 
Kommuncheferna i SML har fått i uppdrag av SML-kommunerna att föreslå förändrad 
samverkansform för lön och IT. 
 
Regeringen föreslår i prop. 2017/18:151 att kommunerna ges en generell möjlighet till 
avtalssamverkan genom att nya bestämmelser införs i kommunallagen. Ändringarna föreslås träda i 
kraft 2018-07-01. Ett uttalat motiv för en utbyggd generell avtalssamverkan är att gemensamma 
nämnder ofta skapar en omfattande administrativ överbyggnad. Ofta inrättas en nämnd för 
hantering av relativt få ärenden, vilket ibland leder till att kostnaderna överstiger nyttan. 
Avtalssamverkan är ett mer flexibelt sätt att ta del av den kompetens som finns i andra kommuner, 
utan att för den skull ändra huvudmannaskapet. Den föreslagna regeln om avtalssamverkan innebär 
att en kommun får träffa avtal om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. 
Regeln ger också möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden.  
 
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. För att möta 
kraven på demokratisk insyn ska styrelsen i sin tur rapportera till kommunfullmäktige i vilka 
avtalssamverkan kommunen ingår. 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2018-04-16    
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-04-25 § 71   
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 84 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av riksdagens beslut om generell 
avtalssamverkan samt beslut av Munkedals och Lysekils kommuner likalydande med nedanstående 
att-satser,   
 

• att den gemensamma lönenämnden upphör 2018-12-31, 
• att den fortsatta samverkan inom löneområdet sker genom avtalssamverkan från och med 

2019-01-01, 
• att Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med Lysekils och Munkedals kommuner se 

över och förändra samverkansavtalet i enlighet med förändringen, och 
• att den överenskomna avtalssamverkan för lön ska organiseras inom Munkedals kommuns 

förvaltningsorganisation.  
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Forts. KF § 69 

 

Skickas till 

Kommunchefen 
Lönechefen 
Munkedals kommun 
Lysekils kommun 
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KF § 70  Dnr 2018/000317 

Policy för informationssäkerhet 
Information är en resurs av strategisk betydelse för kommunens alla verksamheter 
och är av betydande värde för invånare, näringsliv och forskning.  
Kommunens informationstillgångar består av all information som inkommer till kommunen eller 
som upprättas av kommunens verksamheter manuellt och automatiserat, oavsett var den förvaras 
och om den är digital eller på papper. 
 
Behovet av en gemensam informationssäkerhetspolicy för Sotenäs, Munkedals och Lysekils 
kommuner är av stor vikt. Utifrån denna policy kan sedan kommunerna arbeta fram riktlinjer 
och rutiner för att möta kommande förordningar och lagar. 
 
IT-nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Sotenäs, Munkedal och Lysekil antar Policy för 
informationssäkerhet. 

Beslutsunderlag 

IT-chefens tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15 
IT-nämndens protokoll 2018-03-26 § 6 
Policy för informationssäkerhet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-04-25 § 72   
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 85 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för informationssäkerhet. 
 

Skickas till 

IT-enheten Lysekils kommun 
Administrativa chefer SML-kommunerna 
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KF § 71  Dnr 2017/000135 

Policy för inköp och upphandling 

Sammanfattning 

Uppdatering och justering av kommunens policy för inköp och upphandling som stämmer överens 
med gällande upphandlingslagstiftning och hanterar kommunens fortlöpande inriktning kring 
hållbarhet. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till ny policy för inköp och upphandling utgår från gällande upphandlingslagstiftning som 
började gälla från 1 januari 2017 med tillägg fram till dagens datum. Syftet med policyn är att 
tydliggöra kommunens interna hantering, roller och ansvar för området upphandling och inköp. 

Beslutsunderlag 

Upphandlarens tjänsteutlåtande 2018-04-27 
Förslag Policy för inköp och upphandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-16 § 102 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 110 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för inköp och upphandling. 
 

Protokollsanteckning 

Annica Erlandsson (S) deltar inte i handläggning på grund av jäv. 
 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen  
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KF § 72 Dnr 2018/000366 

Redovisning av erhållet partistöd  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska partier som är 
representerade i fullmäktige.  
Mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, till Sotenäs kommun lämna en  
skriftlig redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 
2 kap. 9 § första stycket Kommunallagen.  
 
Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild 
granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser.  
 
Enligt 2 kap. 9 § första stycket Kommunallagen ges partistöd för att ”stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin”. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-04-16 
Redovisning av partistöd, inkl blankett  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-04-25 § 84   
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 103 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsrapporter och utdela partistöd till följande 
partier, (M), (C), (L), (KD) (S), (V), (MP), (SD) i enlighet med gällande regler för partistöd. 
 

Skickas till 

Partierna (M), (C), (L), (KD) (S), (V), (MP), (SD) 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 73 Dnr 2016/000502 

Medborgarförslag Trygghetsboende i Hunnebostrand 

Sammanfattning 

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska "Ge Kulturhuset uppdraget att 
skapa en mötesplats för 70+ både på det nya Trygghetsboendet och för de äldre i samhället. En 
mötesplats med mat, aktivitet samt så bör transportansvar mellan husen ingå. Vilket borde vara 
praktiskt lätt görligt." 

Beskrivning av ärendet 

I kommunens Äldreomsorgsplan 2016-2020 står att ”Ett utvecklingsområde är att öka antal 
mötesplatser, och då i första hand på Hunnebohemmet utifrån att det bör vara ett av kommunens 
äldrecenter.” Bankeberg ska bli ett nytt trygghetsboende. 
 
Kommunen står nu klara att påbörja ombyggnation av Hunnebohemmet. I denna planering ska 
aktiviteter och lokalisering av dessa tas med. Det pågår även en kostutredning parallellt med 
planeringen av ombyggnationen.  

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2018-04-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-04-25 § 74   
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 86 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

 
Skickas till 

Förslagsställaren 
Omsorgschef 
Samhällsbyggnadschef 
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KF § 74  Dnr 2016/000173  

Medborgarförslag om Tillgänglighet för hörselskadade 

Sammanfattning 

Två medborgare förslår i ett medborgarförslag att kommunen gör en besiktning av teleslingorna i 
sina lokaler samt även en inventering och en eventuell komplettering av del teleslingor som finns. 
Detta förutsätter även att inte fungerande teleslingor repareras, samt att kommunen utbildar sina 
medarbetare vad det gäller teleslingor och att man använder dem. En kurs i hur man använder en 
mikrofon vore inte fel, det är en förutsättning för att detta skall fungera. 

Beslutsunderlag 

Drift och projektchefs tjänsteutlåtande 2018-03-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-04-25 § 75   
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 87 

Yrkande 

Ewa Ryberg (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ewa Rybergs (V) förslag och finner att kommunfullmäktige 
antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. 
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 
Fastighetschef 
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KF § 75   Dnr 2016/000061 

Medborgarförslag om odlingslotter 

Sammanfattning 

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen avsätter plats för odlingslotter och att 
Grevevallen på Hasselösund skulle vara lämplig. Platsen skulle också kunna inrymma en liten 
lekplats, bord och bänkar, en grillplats och en boulebana och kanske en liten fotbollsplan med små 
mål, så att man får ett ställe där många kan träffas oavsett ålder och umgås.  
 
På Smögen finns Badhusparken och Hasselösundsparken där det finns iordninggjorda gemensamma 
ytor där man kan träffas och umgås.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-04-25 § 76   
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 88 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att tacka förslagsställaren och besvara förslaget med att marken är 
under utredning för andra ändamål och att området är för litet för att inrymma alla förslagen. 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 
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KF § 76   Dnr 2015/000990 

Medborgarförslag om offentlig skötsel- och utvecklingsplan för våra 
gemensamma ytor 

Sammanfattning 

En medborgare förslår i ett medborgarförslag att det ska tas fram en offentlig skötsel- och 
utvecklingsplan för våra gemensamma ytor, enligt följande; 

• Att skapa en publik skötsel- och utvecklingsplan, för våra gemensamma ytor i våra 
samhällen.  

• Att publicera skötsel och utvecklingsplanen på kommunens hemsida.  
• Att genomföra samråd enligt en plan i varje samhälle i kommunen  
• Att genomfartslederna får ett eget avsnitt. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen arbetar med skötsel och underhåll av parker och gatumiljö. Arbetet sker utifrån ett 
skötselprogram för grönområden och gatumiljöer.  
 
Kommunen bestämmer inte om genomfartsleder, Trafikverket är huvudman och beslutar hur dessa 
ska utformas och skötas. Dialogmöten hålls kontinuerligt med samhällsföreningarna i samtliga 
orter. Detta görs för att ta vara på lokalkännedomen, dels för att skapa delaktighet och dels för att 
eventuellt kunna finna gemensamma lösningar. På detta sätt kommer våra invånare till tals. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
Drift o projektchefs tjänsteutlåtande 2018-03-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-04-25 § 77   
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 89 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren och avslår medborgarförslaget med att kommunen 
arbetar med skötsel och underhåll av parker och gatumiljö, utifrån ett skötselprogram för 
grönområden och gatumiljöer.  
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
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KF § 77   Dnr 2016/000984 

Motion om att snarast vidta åtgärder för eliminering av svårtillgängliga 
eller riskfyllda områden för människor med synnedsättning 

Sammanfattning 

Gunnel Berlin (S) föreslår i en motion att kommunen snarast vidtar åtgärder för att eliminera risker 
för människor med synnedsättning, speciellt i de centrala och vattennära områdena i samtliga våra 
samhällen.  
 
Motionären menar att det finns områden i våra samhällen som är svårtillgängliga eller riskfyllda för 
människor med synnedsättning. Det beror ofta på att föremål, kajkanter med mera inte kontrasterar 
mot sin bakgrund eller omgivning, speciellt när det är mulet.  

Regelverk 

I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och 
användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet 
gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa 
hindren. 

Beslutsunderlag 

Motion  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-04-25 § 78   
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 90 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 

Skickas till 

Motionären 
Samhällsbyggnadschef 
Drift- och projektchef 
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KF § 78  Dnr 2014/000206 

Medborgarförslag angående Villa Framtiden och gamla folkskolan i 
Hunnebostrand 

Sammanfattning  

En medborgare föreslår att kommunen skyddar fastighet Hunnebo 1:327 och Hunnebo 1:349 med 
hänvisning till dess kulturhistoriska värden.  
Initiativtagaren uppmanar även till diskussion kring vad för slags boende kommunen erbjuder sina 
äldre medborgare.  

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten Hunnebo 1:349 även kallad Villa framtiden revs under 2015 och kommer därför inte 
behandlas. 
 
Fastigheten Hunnebo 1:327 har kulturhistoriska värden. Byggnaden har så kallat samhällshistoriskt 
värde, pedagogiskt värde och miljöskapande värde. Detta betyder att byggnaden berättar en del av 
Hunnebostrand historia och utvecklig. Byggnaden var tidigare en del av en större miljö där 
omkringliggande byggnader hade liknade formspråk och volym. Det är därför väsentligt att bevara 
byggnaden som en representant för det tidiga 1900-talets samhälle.  
 
Samtidigt är det centralt att byggnaden får ett användningsområde och därigenom ett rationellt 
underhåll. Kopplat till detta måste också finnas en ekonomisk hållbarhet. Detta kan innebära vissa 
varsamma förändringar i framtiden.  
 
Byggnadsnämnden nekade rivningslov genom beslut 2017-09-07 § 101.  
Plan- och exploateringsenheten har fått i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för att 
sälja och bevara bygganden. Nu pågår arbete med att finna en ny användning av byggnaden samtidigt 
som den bevaras.  

Beslutsunderlag 

PLEX-chefs tjänsteutlåtande 2018-03-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-16 § 90  
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 93 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget och besvarar förslaget med att ärendet är 
prövat angående byggnadsminnesförklaring av Länsstyrelsen som har avslagit detsamma.  
 
Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun har avslagit rivningslov och kommunstyrelsens arbetsutskott 
har tidigare beslutat om att markanvisningstävling ska genomföras. 
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Forts. KF § 78 

  

Skickas till 

Förslagsställaren 
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KF § 79   Dnr KA 2017/235  

Medborgarförslag om Utsiktsplats 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska rusta upp ett område i anslutning 
till Hästedalsvägens busshållplats.  
 
Vägen heter Ulebergshamnsvägen och finns i Hunnebostrand. Förslagsställaren föreslår att området 
görs i ordning genom att; 

sly och övrigt som skymmer sikten tas bort. 
en eller ett par platser reserveras för personer med funktionsnedsättning. 
några bänkar med sittplatser placeras där. 
området tydligt skyltas. 
området snyggas upp, exempelvis asfalteras eller stensätts, kanske något 
blomsterarrangemang. 

Åtgärderna kan göras i den takt den kommunala ekonomin tillåter. 
 
Förvaltningen röjer regelbundet sly i området så utsikt finns numera. Möjlighet finns redan idag för 
funktionshindrade att parkera där. 
 
Förvaltningen bereder möjligheten för att placera bänkar och kommer se till att området inte 
används som upplag, för att området ska vara vackert och att den bohuslänska naturen ska vara 
inbjudande. Kommunen har en iordningställd utsiktsplats vid Linnés hand som ligger i närområdet 
till detta område. Förvaltningen arbetar utifrån fastställd projekt- och driftsbudget. 

Beslutsunderlag 

Drift & Projektchefens tjänsteutlåtande 2018-03-28 
Medborgarförslag om utsiktsplats 2017-02-24 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2018-05-09 § 43   
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 95 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda vem som är ansvarig för 
området.  

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda vem som är ansvarig för 
området.  
 
 
 



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2018-06-14, §§ 61-87 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
27(36)

 

 
 

Forts. KF § 79 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 
Drift och projektchef 
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KF § 80  Dnr KA 2017/1144 

Motion angående behov av upprustning av park- och lekplatser i 
Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Ronald Hagbert (M), Ragnhild Selstam (M) och Nils Olof Bengtson (M) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att rusta upp den lilla parken vid 
Lahälleområdet/Matrosvägen på lämpligt sätt och att medel budgeteras i 2018 års budget,  
Samt att lekplatserna vid Konsumaffären och vid Lahälleområdet/Matrosvägen ges en 
ansiktslyftning med lite moderna lekanordningar, även detta via medel i 2018 års budget. 
 
Förvaltningen arbetar med skötsel och underhåll av parker och gatumiljö. Arbetet sker utifrån ett 
skötselprogram för grönområden och gatumiljöer. 
 
Dialogmöten hålls kontinuerligt med samhällsföreningarna i samtliga orter. Detta görs för att ta vara 
på lokalkännedomen, dels för att skapa delaktighet och dels för att eventuellt kunna finna 
gemensamma lösningar. På detta sätt kommer våra invånare till tals. 
 
Förvaltningen arbetar med att ta fram en lekplatspolicy för att ta fram en plan för framtida 
upprustning. 

Beslutsunderlag 

Drift & Projektchefens tjänsteutlåtande 2018-03-28 
Motion angående behov av upprustning av park och lekplatser i Hunnebostrand 2017-08-24 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2018-05-09 § 45  
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 97 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige tackar motionärerna för förslaget och avslår motionen, då en lekplatspolicy är 
under behandling och med beaktande av ovanstående överväganden. 

 

Skickas till 

Motionärerna 
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KF § 81  Dnr KA 2017/621   

Motion om program för upprustning av våra tätorter 

Sammanfattning 

Britt Wall (S), Hilbert Eliasson (S) och Lars-Erik Knutsson (S) förslår i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ett lokalt förankrat 
program för upprustning av våra tätorter i enlighet med förslaget. 
 
Motionärerna menar att tätorterna i Sotenäs kommun har formats under flera hundra år. Det finns 
gott om små torg och öppna platser, trånga men pittoreska gator och gångvägar, planteringar, parker 
med mera som tillsammans gör det trivsamt att bo här eller att besöka oss. 
 
Förvaltningen arbetar med skötsel och underhåll av parker och gatumiljö. Arbetet sker utifrån ett 
skötselprogram för grönområden och gatumiljöer. 
 
Dialogmöten hålls kontinuerligt med samhällsföreningarna i samtliga orter. Detta görs för att ta vara 
på lokalkännedomen, dels för att skapa delaktighet och dels för att eventuellt kunna finna 
gemensamma lösningar. På detta sätt kommer våra invånare till tals. 

Beslutsunderlag 

Drift & Projektchefens tjänsteutlåtande 2018-03-28 
Motion om program för upprustning av våra tätorter 2017-04-26 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2018-05-09 § 46  
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 98 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige tackar motionärerna för förslaget och avslår motionen, då en policy för 
upprustning av våra tätorter är under behandling och med beaktande av ovanstående överväganden. 
 

Skickas till 

Motionärerna 
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KF § 82   Dnr 2017/000656    

Motion - handlingsplan för minskad tillförsel av mikroplaster i våra 
vattenmiljöer  

Sammanfattning 

Eva Abrahamsson (M), Roland Mattson (M) samt Kajsa Åkesson (M) har den 14 september 2017 
inkommit med en motion rörande mikroplaster, och hur kommunen bör arbeta med den frågan.   
 
Motionärerna föreslår att Sotenäs kommun ska ta fram en handlingsplan mot spridning av 
mikroplaster och samverka med andra kommuner samt med RAMBO, Västvatten, KIMO och det 
lokala näringslivet.  
 
I motionen som skrevs den 5 maj 2017 beskrivs dels hur Naturvårdsverket har fått regeringens 
uppdrag att beskriva källorna till mikroplaster och föreslå åtgärder till att minska utsläppen samt att 
KIMO Sverige har tagit fram en handlingsplan mot utsläpp av mikroplaster från kommunala 
anläggningar och verksamheter. KIMO:s handlingsplan från 2017-02-27 är både relevant och 
täckande, den innehåller åtgärder och ansvarsområden och kan användas av tjänstemän som stöd i 
arbetet med mikroplaster.  
 
Sotenäs kommun behöver inventera källor till utsläpp från kommunala anläggningar samt informera 
både hushåll och företag om hur vi kan arbeta för att minimera utsläppen. Lämpligt enligt 
moderaterna i Sotenäs är också att miljönämnden för mellersta Bohuslän kan leda det strategiska 
arbetet.   
 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott föreslår nämnden att ställa sig bakom att 
kommunfullmäktige i Sotenäs kommun bifaller motionen.   

Beslutsunderlag  

Miljöstrategens tjänsteutlåtande 2018-02-01  
Handlingsplan mikroskräp KIMO  
Motion Handlingsplan för minskad tillförsel av mikroplaster i våra vattenmiljöer  
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2018-04-18 §21  
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 111 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M) och Tina Ehn (MP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
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Forts. KF § 82 

  

Skickas till 

Motionärerna 
Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
Miljöstrateg 
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KF § 83   Dnr 2018/000555 

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag, Ola Strand (KD) 
Ola Strand (KD) har lämnat in en avsägelse av samtliga politiska uppdrag, ledamot i 
Kommunfullmäktige, ledamot i Förnyelseberedningen, ersättare i Valnämnden, ledamot i 
Kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsens personalutskott, ledamot i Valberedningen. 
 
Valberedningen föreslår att följande personer utses; Ingela Ljungqvist (KD) till ledamot i 
Förnyelseberedningen, Lill Grimani (KD) till ersättare i Valnämnden, Robert Yngve (KD) till 
ledamot i Kommunstyrelsen, Inger Eckert (KD) till ledamot i Valberedningen.  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige entledigar Ola Strand (KD) från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige 
och från samtliga politiska uppdrag. 
 
Ärendet lämnas till Länsstyrelsen för ny röstsammanräkning. 
 
Kommunfullmäktige väljer Ingela Ljungqvist (KD) till ledamot i Förnyelseberedningen, t.o.m 2018. 
Kommunfullmäktige väljer Lill Grimani (KD) till ersättare i Valnämnden, t.o.m 2018. 
Kommunfullmäktige väljer Robert Yngve (KD) till ledamot i Kommunstyrelsen, t.o.m 2018. 
Kommunfullmäktige väljer Inger Eckert (KD) till ledamot i Valberedningen, t.o.m 2018. 
   

Skickas till 

Ola Strand (KD)  
Ingela Ljungqvist (KD) 
Lill Grimani (KD) 
Robert Yngve (KD) 
Inger Eckert (KD) 
Länsstyrelsen 
Förnyelseberedningen 
Valnämnden 
Kommunstyrelsen 
Valberedningen 
Löneenheten 
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 84   Dnr 2018/000369 

Interpellation om fritidsgårdsverksamheten  
En interpellation ställs av Annica Erlandsson (S) till kommunstyrelsens ordförande enligt följande; 
 
Jag har vart på besök på Abbagårdens fritidsgård och det jag såg där gjorde mig ledsen. De som vi 
lägger vår tilltro till ska leda vårt samhälle in i framtiden har de allra sämsta mötesplatserna, helt 
säkert, i vår kommun. Ingen av oss här skulle vilja vistas en längre stund i dessa lokaler. Och det 
finns många orsaker till detta. I Hunnebostrand fick det stängas under en tid för personalen kände 
sig inte trygga och att de är för få vuxna. Det är inte heltidstjänster och det går inte försörja sig på. 
Detta gör att de som arbetar där byter jobb om möjlighet ges. Vilket är mycket olyckligt då arbetet 
mycket bygger på kontinuitet och trygghet. Vi från oppositionen har vid ett flertal tillfällen påpekat 
att kombinationstjänster tex med skolan och idrottshallen hade kunnat lösa problemet med 
heltidstjänster. Personalen har även väldigt liten planeringstid. Behovet enligt oss finns av fler 
vuxna i våra ungdomars närhet vilket även alliansen angett som sin målbild i sin programförklaring. 
På Abbagården finns få eller inga gardiner, inga tavlor eller annat på väggarna, ingen tillräcklig 
städning, nästan inga möbler, skavt och stött i varje centimeter. Fritidsgårdarna är den platsen som 
kan skapa integration, utveckla social interaktion och där samhällets värderingar kan få bärkraft. 
Skapa trygga platser där ungdomar kan mötas. Så mina frågor är: 
Tycker den moderatledda alliansen att fritidsgårdarna är en inbjudande och trevlig plats för våra 
ungdomar att mötas? Vad har den moderatledda alliansen för framtidsvisioner för våra ungdomars 
fritidsgårdsverksamhet i Sotenäs kommun? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar frågan enligt följande: 
Annica Erlandsson frågar om alliansen anser att fritidsgårdarna är en inbjudande och trevlig plats 
för våra ungdomar att mötas. Jag anser att frågan om färg och gardiner m.m. inte är en politisk fråga 
utan är en fråga för förvaltningen och personalen på fritidsgårdarna att lösa tillsammans med 
besökarna. Information till undertecknad är att man har olika projekt där besökarna målar om och 
genomför diverse förändringar efter önskemål från våra ungdomar.  
 
Alliansens visioner för verksamheten på fritidsgårdarna är;  
Att det skall vara en trygg och säker mötesplats för våra unga. Att våra barn och ungdomar är med 
och påverkar innehållet i den verksamhet som skall utövas på våra fritidsgårdar. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och godkänner kommunstyrelsens 
ordförandes svar. 
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KF § 85   Dnr 2018/000139  

Inkomna motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 

1. Motion från Lars-Erik Knutsson (S) om trottoar på Köpmansgatan i Hunnebostrand.  
2. Motion från Britt Wall (S) och Lars-Erik Knutsson (S) om utvärdering av insynsplats.  
3. Motion från Mikael Sternemar (L) och Kenny Thärnström (L) angående strategiskt 

markköp. 
4. Motion från Ronald Hagbert (M) och Nils Olof Bengtson (M) om utveckling av kultur- 

och fritidsparken Udden. 
5. Motion från Tina Ehn (MP) om utvecklingen av Udden. 
6. Motion från Britt Wall (S) om Udden; ett centrum för kultur och friluftsliv med fokus på 

skulpturpark och ett Stenens hus. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2018-06-14, §§ 61-87 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
35(36)

 

 
 

KF § 86  

Meddelanden 
1. Förnyelseberedningens protokoll 2018-05-07 §§ 1-3. 
2. Anmälan av kontaktperson för ombudsval till SKL 2019. 
3. Avsägelse av samtliga politiska uppdrag, Ola Strand (KD). 

 

Kommunfullmäktiges förslag 

Kommunfullmäktige tar del av informationen.   
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KF § 87  

Ordförandens tack 
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Hemlin (M) tackar fullmäktiges ledamöter, ersättare och all 
personal för fint arbete under året samt även för de gångna åren under mandatperioden och önskar 
alla en Glad Sommar. 
 
Kommunfullmäktiges vice ordförande Jan Ulvemark (S) tackar ordföranden för väl genomfört 
arbete och önskar även honom en Glad Sommar. 
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