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Dnr

Fastställelse av fullmäktiges dagordning.
Fullmäktiges ordförande Robert Höij (M) hälsar ledamöter och ersättare samt
åhörare och radiolyssnare välkomna och förklarar fullmäktiges sammanträde
öppnat.
Mötet inleds med utdelning av Årets kulturpris och Årets Idrotts- och fritidspris.
Kulturpriset tilldelades musikgruppen Bye Bye Bicycle och till boxaren Jose
Martinez som av utbildningsnämnden utsetts till årets pristagare.
Under allmänhetens frågestund ställer Bertil Nilsson, Hunnebostrand, frågor
angående Bankeberg. Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson besvarar
frågorna samt påminner om ett informationsmöte som skall hållas kring
verksamheten på Bankeberg.
Sammanträdet förklaras sedan lagligen kungjort enligt bestämmelserna i
kommunallagen (SFS 1991:900) och upprop förrättas.
Fullmäktiges dagordning omfattar idag 18 ärenden enligt utsänd kallelse med
ärendeförteckning.
Ordföranden anmäler att ytterligare ett ärende kommit in till kommunkansliet.
19

Motion från Elving Claesson (S) angående giftas/samboendes rätt att få ett
äldreboende tillsammans.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med ovanstående justering.
_________
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Dnr KA07/0650

Svar på medborgarförslag om att utarbeta egna lokala miljömål för Sotenäs
kommun
Helena Blomqvist har i ett medborgarförslag föreslagit att Sotenäs kommun via en
grupp bestående av politiker och tjänstemän snarast arbetar fram lokala miljömål för
kommunen med utgångspunkt från de nationella miljömålen.
Sotenäs kommun påbörjade arbetet med att arbeta fram lokal miljömål för Sotenäs
kommun i slutet av 2007. Fram till idag har cirka 20 % av de 50 lokala delmålen
uppfyllts. För resterande saknas politiska beslut om vad som skall uppnås. Miljö och
byggkontoret har för avsikt att presentera dessa för politiken senast 2010-12-31. Ett
handlingsprogram kommer därefter att utarbetas där prioritering och genomförandetid framgår.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande uppdaterar fullmäktige med dagsaktuell information.
Förslagsläggaren har inte möjlighet att själv deltaga i mötet och har därför
presenterat en skrivelse som bilägges protokollet.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggchefens tjänsteutlåtande, 2009-10-21
Ledningsutskottets protokoll 2009-11-18, § 205
Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-02, § 193
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att arbetet med lokala miljömål för Sotenäs
kommun pågår och att detta i huvudsak skall vara klart senast 2012-12-31.
Medborgarförslaget anses därigenom vara besvarat.
Bilaga
Skrivelse
Ärendet skickas till
Förslagsställaren
MBN
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Dnr. KA 09/735

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om offentliga och slutna
sammanträden
Elving Claesson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
om offentliga och slutna sammanträden. Claesson vill veta varför detta beslut tagits
och undrar om det inte vore bättre att ordföranden och vice ordföranden i styrelser
och nämnder diskuterade och kom överens om vilka frågor som borde placeras
under respektive rubrik.
Kommunstyrelsens ordförande har skriftligen besvarat interpellationen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner svaret på interpellationen.
Ärendet skickas till
Elving Claeson
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Dnr KA09/0804

Motion från Elving Claesson (S) angående giftas/sammanboendes rätt att få
ha ett äldreboende tillsammans
Elving Claesson (S) föreslår i en motion att omsorgsnämnden får i uppdrag att
arbeta fram riktlinjer för att äldre som beviljats särskilt boende, skall få ta med sig
sin levnadskamrat, om det är deras gemensamma önskemål.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet skickas till
KS
ON
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Dnr KA07/1126

Borgensåtagande av arrendeavtal för Hållö Kapellförening
Hållö Kapellförening ansöker om kommunens borgen för den skuld som föreningen
häftar i till Swedbank för uppförande av Hållö Kapell belägen på kommunens fastighet, Vägga Skärgård 1:1. Någon avstyckning har ej skett varför byggnaden står på
s.k. ofri grund. Banken kräver i ett sådant läge att markägaren, Sotenäs kommun,
lämnar borgen som säkerhet för en skuld av 800 000 kr intill dess att skulden är
betald av föreningen under en tid av högst fem år.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets protokoll 2009-11-18 § 210
Utredningsledarens tjänsteutlåtande 2009-11-26
Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-02, § 217
Yrkanden
Marcus Bertilsson (C), Britt Wall och Kjell Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på redovisat förslag med bifall av Marcus Bertilsson,
Britt Wall och Kjell Andersson och finner att kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medge borgen under högst fem år för Hållö Kapellförening till en summa om 800 000 kr.
Protokollsanteckning
Mats Abrahamsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Ärendet skickas till
Sökande
EK
KA
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Dnr KA08/0782

Exploateringsavtal Heljeröd 1:8
Sotenäs Kommun har genom beslut godkänt exploatering för Heljeröd 1:8, Bovallstrand. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av knappt tjugo villor.
Marken ägs av exploatören Heljeröd Exploatering AB.
För att ordna tillfarten till området krävs att exploatören utför åtgärder för att kunna
ansluta till Vägverkets väg. Detta innebär att Vägverket skrivit ett avtal med
åtaganden som skall utföras. Eftersom Vägverket enbart tecknar avtal med
kommunen innebär detta att Sotenäs Kommun får godkänna och underteckna avtal
för exploatörens räkning.
Dessa åtaganden har kommunen i exploateringsavtalet lagt över på exploatören
vilket innebär att åtagandena rent praktiskt och kostnadsmässigt inte belastar
kommunen då säkerheten, i form av bankgaranti, täcker de åtgärder som skall
genomföras. Ett exploateringsavtal har upprättats för att reglera parternas ansvar
för åtgärder och kostnader vid genomförandet av detaljplan.
Beslutsunderlag
Mark- o exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande, 2009-10-22
Ledningsutskottets protokoll 2009-11-18 § 198
Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-02, § 208.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med tillhörande sidoavtal med Vägverket för Heljeröd 1:8, Bovallstrand.
Ärendet skickas till
MBN
KA
TA
Exploatören
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Dnr KA05/0831

Detaljplan för Heljeröd 1:8, Bovallstrand
Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun antog 2004-06-23 en ny översiktsplan för
kommunen. Fastigheten Heljeröd 1:8 och delar av de söder om denna liggande
fastigheterna Säm 1:24 och Säm 2:1 har i översiktsplanen redovisats som ett
möjligt område för nya bostäder i Bovallstrand.
Ägaren till fastigheten Heljeröd 1:8 önskar bebygga fastigheten med bostäder och
har låtit upprätta ett förslag till detaljplan. Planförslaget syftar till att möjliggöra en
framtida utbyggnad med 17 en-bostadshus på ett bergsparti vid norra infarten till
Bovallstrand.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens protokoll 2009-10-22 § 166
Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-02, § 207.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Heljeröd 1:8 daterad 2008-06-18 med
föreslagna justeringar daterade 2009-10-22.
Senast dagen efter det att kommunfullmäktiges protokoll om antagande justerats
och tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla ska meddelande om
tillkännagivande, protokollsutdrag och formerna för överklagande översändas till
länsstyrelsen och till dem som erinrat mot förslaget och inte fått gehör för sina
synpunkter.
Ärendet skickas till
MBn
KA
TA
Fastighetsägaren
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Dnr KA09/0746

Verksamhetsplan 2010 för energi- och klimatrådgivning i Sotenäs kommun
Ett förslag till verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning i Sotenäs kommun
för tiden 1/1 – 31/12 2010 har utarbetats.
Planens mål är att uppmuntra privatpersoner, små och medelstora företag,
kommuner och organisationer till ett energi- och klimateffektivt beteende. Genom
kostnadsfri och opartisk rådgivning, temadagar, utställningar, föredrag och andra
aktiviteter ska målgrupperna se möjligheter att minska sin energianvändning, välja
förnyelsebara energikällor, värdera konsumtion, nöjen, resor och transporter utifrån
klimathänsyn samt ge dem en helhetssyn när det gäller energianvändning och
klimatpåverkan.
Beslutsunderlag
Energi- och klimatrådgivarens tjänsteutlåtande, 2009-11-04
Ledningsutskottets protokoll 2009-11-18 § 206
Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-02, § 194.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar verksamhetsplan 2010 för energi- och klimatrådgivning i
Sotenäs kommun.
Ärendet skickas till
Energi- och klimatrådgivaren
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Dnr KA09/0740

Avgift för borgerlig vigsel
Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda borgerlig vigsel till kommunmedborgarna men det är en god service. Enligt kommunallagen har kommunen rätt att
ta ut en avgift som täcker självkostnad. Hittills har Sotenäs kommun inte tagit ut
någon avgift vid borgerliga vigslar.
Frågan om man kan ta betalt aktualiserades i samband med lagändring som träde i
kraft 1 maj 2009. Lagändringen innebar att begreppet registrering av partnerskap
försvann, istället likställdes det med vigsel och att lagfaren domare i tingsrätt inte
längre har behörighet att viga vilket innebär att tingsrätterna har upphör med denna
verksamhet.
Eftersom antalet förrättningar förväntas öka innebär det en högre kostnad rent
administrativt, varför en avgift föreslås införas från årsskiftet 2009-2010 för att täcka
administrationskostnaderna.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteutlåtande, 2009-10-09
Ledningsutskottets protokoll 2009-11-18 § 188
Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-02, § 195.
Yrkande
Susanne Aronsson (M) och Britt Wall (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på redovisat förslag med bifall av Susanne
Aronsson och Britt Wall och finner att kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa avgift för administration av borgerliga vigslar
fr.o.m. den 1 januari 2010 med 600 kr/vigsel.
Kommunstyrelsen bestämmer fortsättningsvis om avgiftens storlek.
Ärendet skickas till
Kommunens borgerliga vigselförrättare
EK
KA
SFS
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Dnr KA09/0741

Avgifter för kopiering och utskrift av allmänna handlingar
Kommunfullmäktige fastställde 1991-05-02 § 56 en taxa för kopiering, prenumeration av protokoll m.m. 1-10 kopior kostade 4 kr/kopia och över 11 kopior kostade 2
kr/kopia exkl. moms. Dessutom fanns en årsavgift för prenumeration på protokoll.
Kommunfullmäktige bestämde samtidigt att kommunstyrelsens arbetsutskott i fortsättningen fick besluta om såväl dessa taxor som likvärdiga taxor.
I praktiken har taxan inte använts sedan början av 2000-talet då kansliet fick muntlig
information om att det i fortsättningen skulle vara gratis att kopiera allmänna
handlingar. Kommunledningskontoret har gjort en översyn av taxan, som fortfarande gäller formellt, samt undersökt hur andra myndigheter hanterar kopiering
och utskrifter av allmänna handlingar.
I dagens organisation motsvaras kommunstyrelsens arbetsutskott av ledningsutskottet, som därför har möjlighet att besluta i ärendet. Med anledning av de stora
förändringar som görs, och för att avgiften ska gälla i hela den kommunala
organisationen, inklusive bolagen, bör ärendet ändå lyftas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Utredningsledarens tjänsteutlåtande, 2009-10-15
Ledningsutskottets protokoll 2009-11-18 § 189
Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-02, § 196.

K:\PROT\KF\2009\KFp091217.doc

Justerares sign.:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 11(25)

SOTENÄS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2009-12-17

§§ 129-145

Forts KF § 138.
Kommunfullmäktiges beslut
Sotenäs kommun ska ta ut avgift enligt nedanstående taxa för att, enligt offentlighetsprincipen, lämna ut
x
x
x

kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling
utskrift av upptagning för automatisk databehandling
kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandupptagning

Format

Svart/vitt

Färg

A4 – 1-20 sidor
Kostnadsfritt
4 kr/sida
A4 – 21 sidor
50 kr
4 kr/sida
A4 – varje tillkommande sida därutöver
2 kr/sida
4 kr/sida
A3
5 kr/sida
10 kr/sida
A2
15 kr/sida
30 kr/sida
A1
20 kr/sida
40 kr/sida
A0
30 kr/sida
60 kr/sida
Etiketter
5 kr/sida
Foto
10 kr/foto
Kopia av videobandsupptagning*
600 kr/band
Kopia av ljudbandsupptagning*
120 kr/band
Avskrift av allmän handling samt utskrift av 90 kr/påbörjade 15 min
ljudbandupptagning
* Kommunen tillhandahåller utrustning och material
Forts. KS § 196
Ritningar och kartor
Format

Från analog ritning

A4 svart/vit
A4 färg
A3 svart/vit
A3 färg
A2 svart/vit
A1 svart/vit
A0 svart/vit
Extraarbete i form av ritningsarbete,
färgläggning och dyl kopplade till
begärd karta, ritning eller bild

30 kr
40 kr
40 kr
50 kr
80 kr
100 kr
125 kr
90 kr/påbörjad 15 min

Format

Analog primärkarta från digital kartbas
(minsta kostnad 1 ha (100x100m)
300 kr
350 kr

A4 svart/vit
A3 svart/vit
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Forts KF § 138.
Vid kopiering eller utskrift på arkivbeständigt eller färgat papper tillkommer 1 kr per
sida (gäller endast A4).
Om en större mängd kopior delas upp i flera beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet får kommunen ta ut avgift med 50 kr för första sidan och 2 kr för varje sida
därutöver.
Avgift ska tas ut på 21 sidor eller mer, oavsett om beställningen avser enkel- eller
dubbelsidigt material, dvs tryck på både fram- och baksida räknas som två sidor.
Ovanstående avgifter ska tillämpas även i de fall då handling skickas via fax eller
skrivs ut med hjälp av dator.
Ingen moms ska tas ut på avgifterna eftersom utlämnandet ses som ett led i
myndighetsutövningen.
Endast kommunens papper och material får användas.
Kommunen har ingen skyldighet att tillgodose önskemål om att få en utskrift uppställd på ett visst sätt, i viss form eller på visst material/format.
För handlingar som skickas digitalt och som redan finns i skrivskyddat format, eller
om konvertering enkelt kan ske direkt i datorn, tas ingen avgift ut.
Forts. KS § 196
Avgift tas inte ut för utdrag av personuppgifter enligt PuL 26 §.
Avgift tas inte ut för kommunens beslutsprotokoll.
Avgift tas inte ut internt i kommunen, till kommunens förtroendevalda, partier i
kommunfullmäktige, personalföreträdare, annan myndighet eller media. Avgift tas
inte heller ut vid beslutsexpediering till berörda parter.
Den som är part i ett ärende har enligt Förvaltningslagen rätt till partsinsyn och har
därmed rätt till kostnadsfria kopior i sitt ärende.
Skickas avgiftsbelagda kopior med post ska även kostnaderna för porto överstigande 20 gram samt eventuella mottagningsbevis och postförskott debiteras
beställaren.
Betalning sker kontant via kassan på ekonomienheten när handlingar hämtas
personligen i kommunhuset. Om handlingarna skickas via post sker betalning via
kommunens bankgirokonto med medföljande inbetalningsblankett. Kommunala
bolag bestämmer själv lämpligt betalningssätt.
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Forts KF § 138.
Den som begär handlingar ska informeras om avgifterna innan beställningen
verkställs.
Kommunens myndigheter får besluta om undantag från ovanstående avgifter om
det finns särskilda skäl och kan besluta om avgiftens storlek i de fall den sökande
anser att fel avgift tagits ut. Detta ska införas i respektive delegationsordning.
Taxan gäller för samtliga kommunens myndigheter inklusive helägda bolag.
Kommunstyrelsen har rätt att fastställa nya avgifter och regler i ärendet på
kommunfullmäktiges vägnar.
Ärendet skickas till
EK
KA
SFS
Kommunens förvaltningar
Kommunens myndigheter
Kommunens helägda bolag
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Dnr KA09/0675

RAMBO AB - övertagande av helhetsansvar för renhållningen inom
kommunerna Lysekil, Sotenäs, Munkedal och Tanum
RAMBO AB’s ägarkommuner har beslutat utvärdera möjligheter till utökad samverkan inom renhållningsverksamheten med kundtjänsten överflyttad till RAMBO
AB. En möjlighet är samverkan kring renhållningsansvar - insamlingsdelen i
RAMBOs regi. RAMBO skulle därmed få ett helhetsansvar för avfallsverksamheten;
insamlingen ihop med omhändertagandet av avfallet. Syftet med förslaget är att
uppnå; effektivisering, besparing, mindre sårbarhet kompetensmässigt, mer
utveckling, mer information, ökad kundnytta för abonnenterna/kunderna samt
samverkan fullt ut inom avfalls- miljöområdet.
RAMBO:s övertagande kräver inga förändringar i nuvarande organisation eller
ägandeförhållanden. Sotenäs kommunfullmäktige är fortfarande huvudman.
Överlåtelseavtal måste dock tecknas mellan kommunen och RAMBO. Rambo ABs
VD och tekniske chefen har presenterat förslaget för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tf tekniske chefens tjänsteutlåtande, 2009-10-06
Ledningsutskottets protokoll 2009-10-14 § 169
Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-04 § 164
Yrkande
Mats Abrahamsson (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på redovisat förslag med bifall av Mats
Abrahamsson och finner att kommunfullmäktige antar detta.
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Forts § 139.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från 2010-01-01 överlåta renhållningsverksamheten
inklusive VA-kundtjänst till Rambo i enlighet med upprättat avtal.
Beställarfunktionen skall vara placerad inom kommunstyrelsen, tekniska
avdelningen.
Kommunfullmäktige godkänner avtal om överföring av verksamhet och avtal om
anläggningsarrende.
Uppföljning av överlåtelsen skall ske varje kvartal för att slutsummeras senast 201012-31 så att överlåtelsen slutligt kan regleras.
Ärendet skickas till
RAMBO AB
Berörda kommuner för kännedom
MBN
TA
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Dnr KA09/0676

Överföring av ansvaret för turistbyråverksamhet i Sotenäs kommun
Ansvaret för driften av turistbyrån i Kungshamn ligger på Sotenäs kommun. Denna
ordning har gällt sedan 2004. Personalen är idag anställd av kommunen som också
hyr lokalen för verksamheten. Under en tid har förts konstruktiva dialoger kring
ansvar och drift av turistbyråverksamheten vilket lett till ett förslag till en tydligare
rollfördelning. Styrelsen för SotenäsTurism och personalen vid turistbyrån är
överens om att detta steg är nödvändigt för att utvecklingen av besöksnäringen i
Sotenäs skall fortstätta den positiva utvecklingen
Kommunen upprättar ett femårsavtal med SotenäsTurism om att bedriva turistservice och marknadsföring som för kommen skall innebära ett nollsummespel.
Kostnader för drift av turistbyrån, som kommunen bokat 2009, skall motsvara
summan under 2010 att användas för köp av verksamhet från SotenäsTurism enligt
upprättat avtal.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteutlåtande, 2009-10-14
Ledningsutskottets § 176/2009-10-14
Kommunchefens tjänsteutlåtande, 2009-11-09
Ledningsutskottets protokoll 209-11-18 § 185
Kommunchefens tjänsteutlåtande 2009-11-30
Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-02, § 211.
Yrkande
Britt Wall (S) och Marcus Bertilsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på redovisat förslag med bifall av Britt Wall och
Marcus Bertilsson och finner att kommunfullmäktige antar detta.
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Forts KF § 140.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överföra turistbyråverksamheten till Sotenäs Turism
från och med 2010-01-01.
Kommunens driftsbidrag för verksamheten från 2010-01-01 till 2014-12-31 skall
årligen uppgå till 975 000 kr, varav 125 000 kr avser medel för att organisera
verksamheten så att det senast 2012 finns en operativt ansvarig person på minst
halvtid.
Ärendet skickas till
KA
PA
Stiftelsen SotenäsTurism
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Dnr KA09/0739

Stadgar för Stiftelsen SotenäsTurism
Stiftelsen SotenäsTurism (854600-4865) bildades 1983-09-01 genom en överenskommelse mellan Sotenäs kommun och Sotenäs Turistförening enligt upprättad
stiftelseurkund.
Stiftelsen har genom styrelsebeslut kommit överens om och antagit nya stadgar
vilka föreläggs stiftarna för godkännande.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets protokoll 2009-11-18 § 184
Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-02, § 212.
Yrkande
Marcus Bertilsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på redovisat förslag med bifall av Marcus Bertilsson
och finner att kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till stadgar för Stiftelsen
SotenäsTurism daterade 2009-11-09.
Ärendet skickas till
Stiftelsen SotenäsTurism
KA
SFS
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Dnr KA09/0747

Justering av avgifter rörande alkoholtillstånd
Kommunen äger rätt att ta ut ansöknings- och tillsynsavgifter motsvarande
kommunens egen kostnad för att hantera ansökningar om serveringstillstånd samt
bedriva tillsyn av meddelade serveringstillstånd. Nuvarande avgifter för år 2010
prognostiseras inte täcka kostnaderna för verksamheten. Ansökningsavgifterna för
serveringstillstånd har varit oförändrade sedan 1996. Tillsynsavgifterna har justerats
2004.
En jämförelse med andra kommuner i Västra Götalands län visar att Sotenäs
kommun ligger under dessa kommuner framför allt vad det gäller avgift för prövning
av stadigvarande serveringstillstånd. Denna ansökningsform är den mest arbetskrävande för kommunen och en höjning föreslås därför. Vidare har en översyn
gjorts av olika typer av andra ansökningar och en justering föreslås av nivåerna
utifrån närliggande kommuners nivåer för att täcka kostnaden som kommunen har
för hantering av dessa ansökningar. I ett fall föreslås införande av en helt ny avgiftstyp i form av avgift för prövning av anmälan om betydande förändring rörande själva
tillståndsbolaget, vilket omfattar allt från att ny person med betydande inflytande
tillkommit i bolaget till att någon övertagit hela bolaget. För alla dessa fall gäller att
en utredning om sökandes fortsatta lämplighet skall göras, vilket medför ett
betydande arbete för kommunen. Nuvarande ansökningsavgifter upptar en
prövningsavgift om 1 000:- för extra snabb handläggning, vilken skall uttas utöver
normala ansökningsavgiften. Denna avgift föreslås att borttas och således även
möjligheten till extra snabb handläggning.
Beslutsunderlag
Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande, 2009-11-16
Ledningsutskottets protokoll 2009-11-18 § 209
Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-02, § 214
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Forts KF § 142.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar följande former och avgifter för tillsyn rörande alkoholtillstånd jämlikt Alkohollagen
Nyansökan allmänheten
Nyansökan slutet sällskap i näringssyfte s.k.
festvåningstillstånd
Nyansökan pausservering
Nyansökan trafiktillstånd
Nyansökan slutet sällskap till egna medlemmar s.k.
klubbrättigheter
Betydande förändringar rörande tillståndsbolaget (jämför 8
kap 3 § AL)
Utvidgat tillstånd
Tillfälligt tillstånd till allmänheten
Tillfälligt tillstånd till allmänheten (sökande med
serveringstillstånd i kommunen eller av tillståndsmyndigheten känd förening verksam i kommunen)
Tillfälligt serveringstillstånd slutna sällskap i form av egna
medlemmar s.k. tillfälliga klubbrättigheter.

7 000:7 000:7 000:7 000:3 500:3 500:2 500:5 500:3 500:-

500:- dag ett samt 250:- per
extradag, dock max 1 500:- per
ansökan
Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap i
1 500:- samt 250:- per extranäringssyfte s.k. tillfälligt festvåningstillstånd.
dag, dock max 5 500:- per
ansökan
500:- dag ett samt 250:- per
Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap i
extradag, dock max 3 500:- per
näringssyfte s.k. tillfälligt festvåningstillstånd för i
kommunen verksam näringsidkare med serveringstillstånd ansökan
eller av tillståndsmyndigheten känd förening verksam i
kommunen.
Tillfälligt serveringstillstånd för pausservering
1 500:- samt
250:- per extradag, dock max
5 500:- per ansökan
500:- samt 250:- per extradag,
Tillfälligt serveringstillstånd för pausservering (sökande
med serveringstillstånd i kommunen eller av
dock max 3 500:- per ansökan
tillståndsmyndigheten känd förening. verksam i
kommunen)
Tillfälligt serveringstillstånd vid kulturellt arrangemang.
1 500:- samt 250:- per extradag, dock max 5 500:- per
ansökan
500:- samt 250:- per extradag,
Tillfälligt serveringstillstånd vid kulturellt arrangemang
dock max 3 500:- per ansökan
(sökande med serveringstillstånd i kommunen eller av
tillståndsmyndigheten känd förening. verksam i
kommunen)
Tillfällig utökning av befintligt serveringstillstånd
1 500:-
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Forts KF § 142.
Fast tillsynsavgift
Årsomsättning (kronor)
– 100 000
100 001 – 250 000
250 001 – 500 000
500 001 – 750 000:750 001 – 1 000 000
1 000 001 – 1 500 000
1 500 001 – 2 000 000
2 000 001 – 2 500 000
2 500 001 – 3 000 000
3 000 001 – 4 000 000
4 000 001 – 5 000 000
5 000 001 – 6 000 000
6 000 001 – 7 000 000
7 000 001 – 8 000 000
8 000 001 -

1 200 :Rörlig tillsynsavgift
500:1 000:2 000:3 000:4 000:5 000:6 000:7 000:8 000:9 000:10 000:11 000:12 000:13 000:14 000:-

Ärendet skickas till
Alkoholhandläggaren
SFS
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Dnr

Kommunkansliets redovisning av ärenden under beredning enligt fullmäktiges arbetsordning § 34
Följande ärende anmäls för kommunfullmäktige enligt arbetsordningen § 34 om
ärenden under beredning:
Inga ärenden finns att redovisa

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
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Dnr

Ärenden för kännedom
x
x
x

x

x

x

x
x

Statens folkhälsoinstitut - Tobakskonventionen
Länsstyrelsens beslut Valdistriktsindelning i Sotenäs kommun
MBN § 130 Revidering av gällande delegationsordning för miljö och
byggnämndens verksamhetsområde 2009-09-10
Länsstyrelsens meddelande Inga överklagningar betr. detaljplan för Ringen,
Kungshamn
Regeringsbeslut Avslag överklagan detaljplan Smögenön 31:1,
Tennisplanetomten
Regeringsbeslut Avslag överklagan detaljplan Varvet Klev 2:2 m.fl.,
Bovallstrand
Rapport om arbetet med förslag till ny politisk organisation i Sotenäs
Presidiebeslut om plats för fullmäktiges juni-möte 2010.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av ärenden för kännedom.
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Dnr

Avslutning
Detta är årets sista möte med fullmäktige. Ordföranden riktar ett varm tack till alla
berörda både i salen och utanför för det arbete och den entusiasm som visats för
beslutsfattande och andra insatser.
Ett stort tack för i år och God Jul och ett Gott Nytt År 2010!
Vice ordföranden för fram fullmäktiges tack till ordförande för ett uppoffrande arbete
med att hålla ordning och entusiasmera de församlade ledamöterna och önskar
honom ett Gott Nytt År!
Han riktar även ett tack till dem som inte kan närvara eller lyssna av mötet och
hoppas att 2010 blir ett rikt och förväntansfullt valår.
Mötet avslutas.
___________
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