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Plats och tid Distans samt i Tryggö i kommunhuset, Kungshamn, torsdagen den 18 februari 2021 kl 09.30-16.20. 
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00, samt i punkt § 3 kl 10.55-11.00. och 11.18-11.20.  
 

Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2.  

Närvarande 
ersättare 

 
Se bifogad närvarolista sidan 2.  
 

 
 

Övriga deltagare 
 
Elisabeth Fjellman, plankonsult § 2  deltar på distans 
Martin Andersson, projektledare § 2 deltar på distans 
Lisbeth Olsson, omsorgschef  § 3 deltar på distans 
Ulrica Constin, sekretariat 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 
 
 

 
 
 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet den 24 februari 2021 kl. 13:30. 
 
 
 

Sekreterare  
 

  

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Helene Stranne (M)    
Justerare    

 Roland Mattsson (M) §§ 1-21  Jan Ulvemark (S) 
 

 
 

   

 Mats Abrahamsson (M) §§  22-26   
 

Anslagsbevis 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-18 justerat. 
Paragrafen är anslagen under tiden 2021-02-24 – 2021-03-18 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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 Beslutande  Beslutande 

Mats Abrahamsson (M) deltar på distans Therése Mancini (S) deltar på distans 
Jeanette Loy (M) deltar på distans Lars-Erik Knutsson (S)  § 1, 3-26 deltar på  
Roland Mattsson (M) § 1-21 distans 
Verena Rodin (M) § 22-26 deltar på  Lotta Johansson (S)  § 2, 9-26 deltar på distans 
distans Annica Erlandsson (S) 
Helene Stranne (M) Ordförande Geraldo Alas (S) deltar på distans 
Nils Olof Bengtson (M) deltar på distans Birgitta Albertsson (S) §§ 1-8 deltar på distans 
Ragnhild Selstam (M) deltar på distans Jan Ulvemark (S) 
Eva Abrahamsson (M) deltar på distans Sanna L Gustafsson (S) deltar på distans 
Ronald Hagbert (M) § 1, 3-23 deltar på §§ 1-13 
distans Jan-Olof Larsson (S) § 14-26 deltar på distans 
Rosita Holmström (M) § 2, 22-26 deltar  Stellan Welin (S) deltar på distans 
på distans Ewa Ryberg (V) deltar på distans 
Susanne Bergholtz (M) deltar på distans Yngve Johansson (MP) deltar på distans 
Kajsa Åkesson (M) §§ 1-21 deltar på Cecilia Simonsson (SD) deltar på distans 
distans Sebastian Andersson (SD) deltar på distans 
Lars Kinnmalm (M) deltar på distans § 1-3, 6-26 
Mathias Bruno (M) deltar på distans  
Mikael Andersson (-)  
Olof Börjesson (C) deltar på distans  
Britt Lindgren (C) deltar på distans  
Mikael Sternemar (L) deltar på distans  
Michael Sandberg (L) deltar på distans  
Robert Yngve (KD) deltar på distans  
  

Närvarande ersättare  

Rosita Holmström (M) § 1, 3-21 deltar Lotta Johansson (S) § 1, 3-8 deltar på  
på distans  Distans  
Verena Rodin (M) §§ 1-21, deltar Jan-Olof Larsson (S) §§ 1-13 deltar på  
på distans distans 
Gunnar Selstam (C) deltar på distans Vivianne Gustafsson (S) deltar på distans 
Gunilla Ohlin (L) deltar på distans Magnus Johansson (V) deltar på distans 
Inger Eckert (KD) deltar på distans  
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KF § 1  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
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KF § 2 Dnr 2014/000696 

Detaljplan för Gamla Hunnebo, Ellene 1:383, Hunnebo 1:647 m fl 
Hunnebostrand gamla delen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav 2010 förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Gamla 
Hunnebostrand. Området omfattar framförallt de äldre delarna av Hunnebostrands samhälle, 
lokaliserade kring den karaktäristiska hamnmiljön. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat granskningsutlåtande och antagandehandlingar för 
rubricerat område. Granskningshandling av detaljplanen daterade 2019-11-13 har varit utställda för 
granskning under tiden13 februari till 12 mars 2020. Området omfattar framförallt de äldre delarna 
av Hunnebostrands samhälle, lokaliserade kring den karaktäristiska hamnmiljön.  
 
Byggnadsnämnden föreslås att godkänna granskningsutlåtande samt antagandehandlingar och 
föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.   

Beslutsunderlag 

Granskningsutlåtandet daterat 2021-02-18  
Planbeskrivning daterade 2021-02-18 
Plankarta 1-4 daterade 2021-02-18 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2020-12-17 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-11-19 § 146 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 9 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-03 § 22 

Yrkande 

Robert Yngve (KD), Roland Mattsson (M), Mikael Sternemar (L), Therése Mancini (S), Mats 
Abrahamsson (M), Olof Börjesson (C) och Sebastian Andersson (SD) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Gamla Hunnebo, Ellene 1:383, Hunnebo 1:647 
m fl Hunnebostrand, daterad 2021-02-18. 
 

Protokollsanteckning 

Ronald Hagbert (M) och Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i handläggning av ärendet pga jäv. 
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Forts. KF § 2 

 

Skickas till 

Plan och byggenheten 
Plankonsult 
Planförfattare 
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KF § 3 Dnr 2020/001162 

Äldreomsorgsplan 2021-2025 

Sammanfattning 

Ett förslag till äldreomsorgsplan 2021-2025 har tagits fram. Äldreomsorgsplanen är ett instrument 
för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Planen ska vara vägledande i politiska 
och verksamhetsmässiga beslut.   
 
Planen är framtagen i samarbete med äldreomsorgens chefer, omsorgsnämnden, kommunala 
pensionärsrådet samt en referensgrupp med representanter från seniororganisationer i kommunen.  
Planen redovisar de förutsättningar som finns för en äldreomsorgsplan; nationella samt lokala mål 
och styrmedel, äldreomsorgens målgrupper, nuvarande kommunala insatser samt 
befolkningsprognoser.   
 
Planen förordar, utifrån ovan nämnda förutsättningar, fem utvecklingsområden; förebyggande 
insatser, funktionella boendelösningar, digitalisering och välfärdsteknik, personal- och 
kompetensförsörjning samt systematisk kvalitetsförbättring.   
Att anta äldreomsorgsplanen innebär inga ökade personalkostnader. Planen beskriver dock ett 
projekt kring förebyggande insatser som, under två år, kommer att finansieras av statliga medel. Om 
detta projekt uppfyller sina mål har omsorgsförvaltningen för avsikt att begära utökad ram för att 
det förebyggande arbetet ska bli en del av ordinarie verksamhet.  
 
Äldreomsorgsplan 2021-2025 har gått ut på remiss till de politiska partierna. De politiska partiernas 
remissvar är inarbetade i äldreomsorgsplanen. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens protokoll 2020-11-19 § 145 
Utredarens tjänsteutlåtande 2020-11-12  
Äldreomsorgsplan 2021-01-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-16 § 260 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-03 § 3 
 

Yrkande 

Olof Börjesson (C), Robert Yngve (KD), Ewa Ryberg (V) och Gerardo Alas (S) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Therése Mancini (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag och som ändringsförslag att 
”Samtliga medarbetare ska ha adekvat kompetens för sitt uppdrag”, på sid 6 och 20 i planen. 
 
Sanna Gustafsson (S), Yngve Johansson (MP),  Sebastian Andersson (SD), Nils Olof Bengtson (M), 
Kajsa Åkesson (M), Britt Lindgren (C ), Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) föreslår 
bifall till Therése Mancinis (S) förslag. 
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Forts. KF § 3 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot Therése Mancinis (S) med fleras 
ändringsförslag och finner att Kommunfullmäktige antar Therése Mancinis (S) med fleras 
ändringsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Äldreomsorgsplan 2021–2025, daterad 2021-01-14, planen 
innebär två äldrecentrum i enlighet med Vision 2032. 
 
Texten revideras på sid 6 och 20 enligt följande; ”Samtliga medarbetare ska ha adekvat kompetens 
för sitt uppdrag”. 
 
 

 

Skickas till 

Omsorgschef 
Omsorgsnämnden  
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KF § 4 Dnr 2020/001024 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten Strandberget, 
Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Det föreslås att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas för fyra fastigheter i närheten 
av Hunnebostrands idrottsplats.  
 
Området gäller en bebyggd fastighet och tre obebyggda fastigheter. Fastigheterna som skall ingå i 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är Ellene 2:49, Ellene 2:87, Ellene 2:88 och Ellene 
2:89.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ur Sotenäs Vatten AB Styrelsemöte 2020-09-24 § 14 
Karta över området. Bilaga 2 
Översiktskarta Bilaga 3 
Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2020-10-19 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2020-11-10 § 75 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-03 § 19 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för 
fastigheterna: Ellene 2:49 och Ellene 2:87-89.  
 

Protokollsanteckning 

Sebastian Andersson (SD) deltar inte i handläggning av ärendet pga jäv. 
  

Skickas till 

MEX-ingenjören 
Sotenäs Vatten AB 
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KF § 5 Dnr 2020/001051 

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, 
Lindalskogen etapp 1 

Sammanfattning 

Det föreslås att allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten utökas för sjutton 
fastigheter i etapp 1 av Lindalskogen, detaljplan för Väjern 3:2 m.fl. laga kraftvunnen 2018-01-16.  
 
Detaljplanen har exploaterats av en privat exploatör och tomter har börjats säljas. De sjutton 
fastigheterna som skall ingå i verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten är Väjern 
3:8-3:24.   

Beskrivning av ärendet 

Exploatören har byggt ut området gällande VA och överlämnat detta till Sotenäs Vatten AB i 
enlighet med exploateringsavtal. Området behöver intagas i verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster för att fastigheterna ska bli avgiftsskyldiga till Sotenäs Vatten. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ur Sotenäs Vatten AB Styrelsemöte 2020-10-22 § 15 
Fastigheter Bilaga 1 
Karta över området. Bilaga 2 
Översiktskarta Bilaga 3 
Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2020-10-27 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2020-11-10 § 76 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-03 § 20 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Lars-Erik Knutsson (S) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten för fastigheterna: Väjern 3:8 – Väjern 3:24. 
 

Protokollsanteckning 

Sebastian Andersson (SD) deltar inte i handläggning av ärendet pga jäv. 
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Forts. KF § 5 

 

Skickas till 

MEX-ingenjören 
Sotenäs Vatten AB 
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KF § 6 Dnr 2020/000871 

Hållbarhetsstrategi 2030 

Sammanfattning 

Ett förslag till hållbarhetsstrategi tagits fram. Strategin har på uppdrag av Hållbarhetsrådet 
remitterats till nämnder, kommunala bolag och politiska partier med svar senast 20 november 2020.  
Hållbarhetsrådet har därefter justerat förslaget.  
 
Hållbarhetsstrategin ska verka för att genomföra Sotenäs vision om hållbar utveckling och 
kommunfullmäktiges mål om att Sotenäs ska främja en hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. Strategin syftar till att styra nämnder och bolag att utifrån 
fokusområdena ta fram mål och handlingsplaner inom hållbarhet som en del i styr- och 
ledningssystemet.   

Organisation och personal  
Alla kommunala förvaltningar och bolag kommer ha en roll i förvekligandet av 
Hållbarhetsstrategin. Hållbarhetsstrategin ska integreras i målstyrningsarbetet för att effektivt få 
genomslag samt underlätta uppföljningen. Som stödfunktioner finns dels Hållbarhetsrådet som 
politiskt och tvärsektoriellt sammansatt forum, dels en folkhälsostrateg och en hållbarhetsstrateg. 

Beslutsunderlag 

Remissvar Hållbarhetsstrategi 2020-11-25 
Rådet för hållbarhet och hälsas protokoll 2020-12-02 § 57 
Hållbarhetsstrategi 2030, reviderat förslag 2021-01-11 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 4 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-03 § 2 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår att mål 13 om klimatförändringar ska vara med i strategin. 
Stellan Welin (S) och Britt Lindgren (C) föreslår bifall till Olof Börjessons (C) förslag. 
Mikael Sternemar (L) och Eva Abrahamsson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Yngve Johansson (MP) föreslår att mål 13 om klimatförändringar ska vara med i strategin, samt att 
Kommunstyrelsen har som mål att verka för fler cykelvägar under de Globala målen Hälsa och 
välbefinnande samt Hållbara samhällen och landsbygd. 
Ewa Ryberg (V) föreslår bifall till Yngve Johanssons (MP)  förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och 
finner att Kommunfullmäktige antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Olof Börjesson (C) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige avslår detta. 
Ordförande ställer proposition på Yngve Johanssons (MP) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige avslår detta. 
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Forts. KF § 6 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Hållbarhetsstrategi 2030. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att implementera Hållbarhetsstrategin och att 
årligen uppdatera och följa upp målen. 
 

Reservation 

Olof Börjesson (C), Britt  Lindgren (C), och Ewa Ryberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 
 
Yngve Johansson (MP) reserverar sig skriftlig mot beslutet enligt följande; Miljöpartiet de gröna 
anser att det är viktigt att arbeta med mål 13 Bekämpa klimatförändringarna. Det arbete som 
Sotenäs gör idag behöver synliggöras och mätas. Målen behöver vara specifika, mätbara, 
accepterade, realistiska och tidsatta, (SMART) I programförklaringen för Sotenäs kommun står det 
”Det är säkert att cykla mellan de olika kommundelarna.” Mål om säkra cykelvägar borde därför 
finnas med i Hållbarhetsstrategin. 
 
 
 

 

Skickas till 

Hållbarhetsstrateg  
Folkhälsostrateg 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer; Utbildningsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för kännedom   
Chefer; Näringsliv och utveckling, Räddningstjänst, Administration, Personal och Ekonomi, för 
kännedom  
Chefer; Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Rehabcenter AB, Sotenäs vatten AB, Rambo AB, för 
kännedom  
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KF § 7 Dnr 2021/000011 

Partistöd 2021, antagande av riktlinjer för partistöd 

Sammanfattning 

En uppdatering av hantering kring partistöd har skett med framtagande av riktlinjer samt uppdaterad 
mall för återredovisning.    
 
De uppdaterade riktlinjerna föreslår att partistöd utbetalas efter kommunfullmäktiges årliga beslut. 
Årligt beslut sker i april. Efter beslut utbetalas partistöd. Förslaget innebär vidare att 
återredovisning av partistöd inklusive granskningsrapport måste vara kommunen tillhanda senast 1 
mars varje år.  
 
Beräkning av partistöd föreslås inte förändras.  

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagens (2017:725) 4 kap 29–32 §§ framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och 
annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Lokalt 
partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun respektive 
landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara 
bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt 
parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening 
som kan ta emot stödet.  
 
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. Ett parti är 
representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 
kap vallagen (2005:837). Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i 
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde 
 
Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så 
att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för 
vilket en vald ledamot är fastställd enligt vallagen ska beaktas vid fördelningen av partistödet.  
 
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt 
ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ska ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.  
 
Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin 
granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen 
ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.  
 
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får – i de i 
förväg antagna reglerna för partistöd – besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i 
tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport. 
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Forts. KF § 7 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Årliga partistödet uppgår till 18 procent av ett prisbasbelopp för det aktuella året * antal mandat.  
 
Partistödet fördelas genom ett grundstöd och ett mandatstöd (rörligt stöd). aktuella året per mandat 
och år.  

Medborgarperspektiv 
Partistöd är ett sådant ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier som syftar till att stärka 
deras ställning i den kommunala demokratin. Lokalt partistöd är enligt lagstiftarens mening avsett 
för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för partistöd 
Blankett för återredovisning av partistöd samt granskningsintyg 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-01-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 20 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-03 § 15 

Yrkande 

Ronald Hagbert (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ronald Hagberts (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna riktlinjer för partistöd, att lämnas in senast 1 april varje 
år. 
Kommunfullmäktige beslutar att riktlinjerna gäller från och med 2021.   
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Administrativ chef 
Gruppledare för politiska partier i KF 
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KF § 8 Dnr 2020/000865 

Motion - Ökade ramar för omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) har inkommit med motion att ramarna för omsorgsnämnden ska öka med 
samma belopp som de generella bidragen ökar.  
 
Regeringen har aviserat en tillfällig ökning av de generella statsbidragen år 2021 med 10 mdkr, samt 
2022 med 5 mdkr riktat till kommuner och regioner. De tillfälliga generella bidragen påverkar intäkterna 
i Sotenäs kommun med 6,1 mnkr år 2021 och 3,1 mnkr för år 2022. 
 
Regeringen har aviserat 4 mdkr till kommuner i permanent äldreomsorgssatsning och 3,4 mdkr till 
kommuner i tillfälligt äldreomsorgslyft i form av riktade statsbidrag. Dessa riktade statsbidrag kan 
Sotenäs kommun ansöka om och de uppgår till 5,6 mnkr för äldreomsorgssatsningen och 4,7 mnkr 
för äldreomsorgslyftet. 
 
Någon utökning av ramarna föreslås inte däremot att den riktade satsningen i sin helhet går till 
Omsorgsnämnden. Det innebär en nivåhöjande förstärkning med 5,6 mnkr.  

Beslutsunderlag 

Motion 2020-09-08 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-10-13 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-11 § 247 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 220 

Yrkande 

Yngve Johansson (MP), Nils Olof Bengtson (M), Lars-Erik Knutsson (S), Mikael Sternemar (L), 
Sanna Gustafsson (S), Britt Lindgren (C) och Robert Yngve (KD) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Yngve Johanssons (MP) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.   
 

Skickas till 

Motionären 
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KF § 9 Dnr 2020/000810 

Motion gällande smittskyddsstrategi 

Sammanfattning 

Annica Erlandsson (S) och Sanna Lundström Gustavsson (S) föreslår i en motion att Sotenäs 
kommun med hjälp av erfarenheterna från Covid-pandemin tar fram en strategi för att motverka 
framtida smittspridning i Sotenäs kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun följer regeringens, folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters lagar, krav, 
rekommendationer och strategier för att förebygga, förhindra och stoppa smittspridning.  
 
Sotenäs kommun har sedan tidigare en väl utformad och reviderad krisplan för eventuella extra 
ordinära händelser. Kommun har även en beredskapsplan vid pandemi och smitta som beskriver 
ansvarsfördelningen inom smittskyddsområdet samt vilka åtgärder kommunen ska vidta vid olika 
beredskapsnivåer. Kommunen har också tagit fram en resursfördelningsplan för att kunna 
upprätthålla samhällsviktiga funktioner vid minskade personella resurser.  
 
Länsstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-
19. När Länsstyrelsens plan är antagen kommer den fungera som ett stöd för Sotenäs kommuns 
arbete kring att motverka och hantera smittspridning. 
 
Sotenäs kommun ska kontinuerligt uppdatera sig om gällande lagar, regler, förordningar, 
rekommendationer och planer och sätta dessa i relation till kommunens verksamheter för att se hur 
det påverkar och vilka åtgärder som måste vidtas för att leva upp till dem. 
 
Genom att anta beredskapsplan för pandemi och smitta samt utifrån ovan angiva styrdokument och 
planer har Sotenäs kommun en väl utformad strategi för att motverka framtida spridning av smitta 
och pandemi.  

Beslutsunderlag 

Motion 2020-08-04 
Personalchefens tjänsteutlåtande 2020-10-07 
Beredskapsplan vid pandemi och smitta i Sotenäs kommun inkl. bilagor 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-11 § 233 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 196 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och hänvisar till redan framtagna 
Beredskapsplan vid pandemi och smitta samt till Länsstyrelsens plan för eventuella nya utbrott av 
covid-19.  
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Skickas till 

Motionärerna 
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KF § 10 Dnr 2019/001166 

Motion ang turismavgift 

Sammanfattning 

Jan-Olof Larsson (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen utreder möjligheten för kommunerna 
att ta ut en form av turismavgift och att riksdagen tillkännager detta för regeringen, samt att Sotenäs 
kommun i olika sammanhang verkar för att kommuner ska få laglig rätt att införa en turismavgift, 
exempelvis genom att begära att SKR agerar i frågan. 

Beskrivning av ärendet 

En stor ökning av besökare och boende i kommunen under delar av året innebär att kostnader för 
infrastruktur och slitage, kopplat till turism ökar. Kostnader kan även röra skyltning, information 
och insatser för att öka värdet av att besöka en plats, som samtliga i en bygd tar del av. 
En liknande motion har beretts av riksdagens skatteutskott och avslogs av riksdagen. 

Konsekvensbeskrivning 

För att införa en turistavgift eller motsvarande tvingande skatt krävs lagändringar på riksdagsnivå. 
En turistavgift måste därför vara en frivillig avgift som inte kan beslutas av kommunen, utan 
initiativ till och beslut kring detta måste göras av näringslivets aktörer. 
 
Att lägga en tvingande avgift eller skatt på en redan hårt utsatt del av besöksnäringen lokalt skulle 
kunna vara kontraproduktivt utifrån konkurrenssynpunkt, gentemot övriga destinationer och 
näringar. Detta stöds bland annat av uttalanden från branschorganisationen Visita samt Företagarna. 

Beslutsunderlag 

Motion ang turistavgift 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-11 § 226 
Besöksnäringsutvecklarens tjänsteutlåtande 2020-11-16 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 198 
 
Länk till skatteutskottets betänkande: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/arende/betankande/punktskatt_H701SkU22/html#_Toc38867501 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S), Therése Mancini (S), Mats Abrahamsson (M) och Gerardo Alas (S) 
föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.riksdagen.se%2Fsv%2Fdokument-lagar%2Farende%2Fbetankande%2Fpunktskatt_H701SkU22%2Fhtml%23_Toc38867501&data=02%7C01%7CAnna-Lena.Hoglund%40sotenas.se%7C7696a6a4082c4c62b2e108d8692f3a36%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637374998845002730&sdata=ZQbNz%2FWf75c5I4xuIwTsSSupE1qFtagcCglXWFfeDXA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.riksdagen.se%2Fsv%2Fdokument-lagar%2Farende%2Fbetankande%2Fpunktskatt_H701SkU22%2Fhtml%23_Toc38867501&data=02%7C01%7CAnna-Lena.Hoglund%40sotenas.se%7C7696a6a4082c4c62b2e108d8692f3a36%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637374998845002730&sdata=ZQbNz%2FWf75c5I4xuIwTsSSupE1qFtagcCglXWFfeDXA%3D&reserved=0
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Forts. KF § 10 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta frågan vidare med SKR samt med övriga 
relevanta kontaktytor. 
 

Skickas till 

Motionärerna 
Besöksnäringsutvecklare 
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KF § 11 Dnr 2019/001217 

Motion - Turistskatt/månadsvis skattskrivning, del i moms och 
kommunal rätt att ta ut miljö/trängselskatt 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (C) föreslår i en motion att kommunens styrande organ ska verka för lagändring 
gällande turistavgift, månadsvis skattskrivning/momsförändringar samt förändringar i 
utjämningssystemet. 
 
En stor ökning av besökare och boende i kommunen under delar av året innebär att kostnader för 
infrastruktur och slitage, kopplat till turism ökar. Kostnader kan även röra skyltning, information 
och insatser för att öka värdet av att besöka en plats, som samtliga i en bygd tar del av. 
 
För att införa en turistavgift eller motsvarande tvingande skatt krävs dock lagändringar på 
riksdagsnivå. En turistavgift måste därför vara en frivillig avgift som inte kan beslutas av 
kommunen, utan initiativ till och beslut kring detta måste göras av näringslivets aktörer. 
En liknande motion kring turistskatt har beretts av riksdagens skatteutskott och avslogs av 
riksdagen. 

Beskrivning av ärendet 

Motion har inkommit från Mikael Andersson (c) med yrkande att: 
• kommunens styrande organ via sina regionala och nationella kontaktytor mot Sveriges Riksdag 

verkar för en utökad möjlighet att införa en lokal turistavgift/miljöavgift jämte trängselavgift vid 
övernattningar och eller vistelse lokalt likt den avgift man idag tar ut på många orter i Europa. 
Avgiften bör primärt syfta till förbättringar och förvaltning av vårt kulturarv liksom till 
infrastruktur.  

• kommunens styrande organ via sina regionala och nationella kontaktytor verkar för en översyn 
av möjligheten till månadsvis skattskrivning, jämte andra möjliga vägar såsom t.ex. moms 
återförs lokalt där den konsumeras.  

• på samma sätt i samma kanaler verka för att det nationella utjämningssystemet tar hänsyn till 
den extraordinära belastning en liten kommun får vid mångdubblad säsongsbelastning, såtillvida 
att ett ökat/delat skatteuttag stannar lokalt. 

Konsekvensbeskrivning 

För att införa en turistavgift eller motsvarande tvingande skatt krävs lagändringar på riksdagsnivå. 
En turistavgift måste därför vara en frivillig avgift som inte kan beslutas av kommunen, utan 
initiativ till och beslut kring detta måste göras av näringslivets aktörer. 
 
Att lägga en tvingande avgift eller skatt på en redan hårt utsatt del av besöksnäringen lokalt skulle 
kunna vara kontraproduktivt utifrån konkurrenssynpunkt, gentemot övriga destinationer och 
näringar. Detta stöds bland annat av uttalanden från branschorganisationen Visita samt Företagarna. 
 
Motionen föreslår även månadsvis skattskrivning, vilket kräver avsteg eller ändringar i 
folkbokföringslagen nationellt. 
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Beslutsunderlag 

Motion ang turistavgift 
Besöksnäringsutvecklarens tjänsteutlåtande 2020-11-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-11 § 227 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 199 
 
Länk till skatteutskottets betänkande: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/arende/betankande/punktskatt_H701SkU22/html#_Toc38867501 

Yrkande 

Mikael Andersson (-) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Anderssons (-) förslag och finner att Kommunfullmäktige 
antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta frågan vidare med SKR samt med 
övriga relevanta kontaktytor. 
 
 
 

Skickas till 

Motionären 
Besöksnäringsutvecklare 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.riksdagen.se%2Fsv%2Fdokument-lagar%2Farende%2Fbetankande%2Fpunktskatt_H701SkU22%2Fhtml%23_Toc38867501&data=02%7C01%7CAnna-Lena.Hoglund%40sotenas.se%7C7696a6a4082c4c62b2e108d8692f3a36%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637374998845002730&sdata=ZQbNz%2FWf75c5I4xuIwTsSSupE1qFtagcCglXWFfeDXA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.riksdagen.se%2Fsv%2Fdokument-lagar%2Farende%2Fbetankande%2Fpunktskatt_H701SkU22%2Fhtml%23_Toc38867501&data=02%7C01%7CAnna-Lena.Hoglund%40sotenas.se%7C7696a6a4082c4c62b2e108d8692f3a36%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637374998845002730&sdata=ZQbNz%2FWf75c5I4xuIwTsSSupE1qFtagcCglXWFfeDXA%3D&reserved=0
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KF § 12 Dnr 2020/000558 

Motion om ökad bemanning och en ökning av antalet 
tillsvidareanställda i äldreomsorgen 

Sammanfattning 

Sanna Gustafsson (S) och Kent Östergren (S) har lämnat en motion med förslag att Sotenäs 
kommun utreder möjligheten att tillföra mer pengar till äldreomsorgen för ökad bemanning, samt att 
man utreder möjligheten att öka antalet tillsvidareanställda under en tre års period till 95% av 
personalstyrkan.   

Beskrivning av ärendet 

I dagsläget har förvaltningen knappt 9 % tidsbegränsat anställda sett till årsarbetare. Detta gäller 
förvaltningen som helhet, medan äldreomsorgen har 8 %. Dock är antalet personer högre på grund 
av lägre tjänstgöringsgrader och behovet i verksamheterna att täcka tillfälliga behov.  
 
I arbetet med heltidsresan ska tillfälliga anställningar minska till förmån för att tillsvidare- och 
heltidsanställd personal flyttar sig mellan enheter för att täcka behov och på så sätt har möjlighet till 
en högre tjänstgöringsgrad. Motionen ligger därför i linje med det arbete som redan är påbörjat 
avseende tillsvidareanställning.  
 
Att öka bemanningen i äldreomsorgen är en komplex fråga. Sotenäs kommun bemannar i paritet 
med andra kommuner. Däremot behöver arbetssätt ses över och förnyas. Verksamheten behöver 
göra rätt saker och på rätt sätt. Detta inkluderar teknisk utveckling och utförande av insatser på 
annat sätt än genom kommunens medarbetare. Schemaläggning behöver ske utifrån verksamhetens 
behov på ett tydligare sätt och begränsa den tid som medarbetare behöver lägga på detta. Detta 
arbete behöver ske tillsammans med fackliga företrädare. Verksamheterna behöver arbeta mer 
salutogent (ta till vara det friska) utifrån genomförandeplanen, som den enskilde (eller dennes 
företrädare) har varit delaktig i att ta fram. Sjukfrånvaron behöver hanteras och sänkas då den 
påverkar hur bemanningssituationen är och vilken kvalitet verksamheten kan erbjuda. Validering 
och andra utbildningsinsatser pågår för att höja kompetensen i verksamheterna. Arbetet kan handla 
mer om att ställa om fokus än att höja bemanningen för att nå en högre kvalitet och också bättre 
arbetsmiljö. Ökade resurser ser förvaltningen behövs till att göra denna omställning och utöka det 
förebyggande arbetet, hellre än att öka bemanning.  
 
Regeringen och samarbetspartierna har föreslagit att rikta medel till att stärka äldreomsorgen från 
2021 och bestående för kommunerna och att fördelning sker efter antal personer 70 år och uppåt. 
Riksdagen ska ta beslut om detta under hösten. Dessa medel skulle möjliggöra 
kompetenssatsningar, högre bemanningstäthet där behov finns och utveckling av verksamheten i sin 
helhet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-16 § 179 
Tjänsteutlåtande Ökad bemanning - Förvaltningschef 2020-09-08 
Motion Ökad bemanning och en ökning av antalet tillsvidareanställda i äldreomsorgen 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 175 
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Forts. KF § 12 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M), Mikael Sternemar (L), Britt Lindgren (C) och Kajsa Åkesson (M) föreslår 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Sanna Gustafsson (S), Annica Erlandsson (S), Therése Mancini (S), Ewa Ryberg (V), Gerardo Alas 
(S), Lotta Johansson (S) och Yngve Johansson (MP) föreslår bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag mot Sanna 
Gustafssons (S) förslag att bifalla motionen och finner att Kommunfullmäktige antar Nils Olof 
Bengtsons (M) med fleras förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordförande fastställer följande omröstningsproposition. Den som bifaller Kommunstyrelsens 
förslag röstar JA, den som bifaller Sanna Gustafssons (S) förslag röstar NEJ. Omröstningen utfaller 
med 18 JA-röster mot 12 NEJ-röster. Se omröstningsbilaga. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen till den del som avser att antalet 
tillsvidareanställda ska öka till 95 % under kommande treårsperiod, samt avslag till den del som 
avser mer pengar till ökad bemanning.  
 
Möjliga ökade resurser till förvaltningen bör gå till förändrade arbetssätt och utveckling av 
verksamhet. Om Riksdagen beslutar kring ytterligare särskilda medel för att stärka äldreomsorgen 
ser förvaltningen stora möjligheter till en förbättrad kvalitet i verksamheten och förbättrad 
arbetsmiljö, samt ett intensifierat förebyggande arbete. 
 

Skickas till 

Motionärerna 
Omsorgschef 
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Forts. KF § 12  Omröstningsbilaga 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

1 Mats Abrahamsson  M X   

2 Jeanette Loy M X   

3 Roland Mattsson M  X   

4 Nils Olof Bengtson M X   

5 Ragnhild Selstam M X   

6 Eva Abrahamsson M X   

7 Ronald Hagbert M X   

8 Susanne Bergholtz M X   

9 Kajsa Åkesson M X   

10 Lars Kinnmalm M X   

11 Mathias Bruno  M X   

12 Mikael Andersson - X   

13 Olof Börjesson C X   

14 Britt Lindgren  C X   

15 Mikael Sternemar L X   

16 Michael Sandberg  L X   

17 Robert Yngve KD X   

18 Therese Mancini  S  X  

19 Lars-Erik Knutsson S  X  

20 Annica Erlandsson  S  X  

21 Geraldo Alas S  X  

22 Lotta Johansson S  X  

23 Jan Ulvemark S  X  

24 Sanna L Gustafsson S  X  

25 Stellan Welin S  X  

26 Ewa Ryberg V  X  

27 Yngve Johansson  MP  X  

28 Cecilia Simonsson SD  X  

29 Sebastian Andersson SD  X  

     
30 Helene Stranne, ordförande  M X   

Summa (30)  18 12  
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KF § 13 Dnr 2019/001216 

Motion - Marknadsanpassade priser på kommunala tillgångar 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (C), Olof Börjesson (C) och Britt Lindgren (C) föreslår i en motion 2019-10-01 
att man ska omarbeta policyn för försäljningar av kommunala tillgångar generellt och 
markförsäljningar speciellt. Kommunen ska främst se till marknadsutvecklingen och utifrån den 
sätta prissättningen på ett mer utvecklat, kvalitetssäkrat och marknadsinriktat synsätt.    
 
Det föreslås att en modell eller processbeskrivning för prissättning vid försäljning av kommunala 
tillgångar ska tas fram, innehållande minst; identifiering av kompetenser, oberoende värderingar, 
hur säkerställs att full transparens finns, när försäljningen av tillgången skall konkurrensutsättas, 
differentiering av priser vid olika lokaliseringar, tydliga kopplingar till regelverken Kommunallagen 
och EU-rätten, beslutsprocesser. 

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna vill se en omarbetad policy rörande försäljningar av kommunala tillgångar generellt 
och markförsäljningar speciellt. Motionärerna önskar ett mer utvecklat, kvalitetssäkrat och 
marknadsinriktat synsätt där kommunen först och främst ser till marknadsutvecklingen och utifrån 
den diskuterar prissättning för att på så sätt säkerställa skattebetalarnas marknadsmässiga 
avkastning av gemensamt ägda tillgångar.  
Vid utredning framkommer att det inte finns någon antagen Policy, dock finns det Riktlinjer för 
markanvisning och exploateringsavtal som säger hur markförsäljningar ska ske. Förslaget i 
motionen kan arbetas in i riktlinjerna för markanvisningar i det fortsatta arbetet gällande denna 
motion.  

Beslutsunderlag 

Motion – Marknadsanpassade priser på kommunala tillgångar 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-10-03 § 101 
Tjänsteutlåtande Motion marknadsanpassade priser - MEX-ingenjören 2020-09-25 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14 § 193 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 181 

Yrkande 

Olof Börjesson (C), Mikael Andersson (-), Britt Lindgren (C) och Michael Sandberg (L) föreslår att 
motionen avslås men uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheter att marknadsanpassa och 
konkurrensutsätta kommunala tillgångar generellt och markförsäljningar speciellt. 
Lars-Erik Knutsson (S), Mats Abrahamsson (M), Kajsa Åkesson (M) och Gerardo Alas (S) föreslår 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag mot Lars-Erik Knutssons 
(S) med fleras förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Lars-Erik Knutssons (S) med fleras 
förslag. 
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Forts. KF § 13 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 

Reservation 

Olof Börjesson (C), Britt Lindgren (C ) och Mikael Andersson (-) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 
 

Skickas till 

Motionärerna 
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KF § 14 Dnr 2021/000086 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Sotenäsbostäder AB, Leif 
Eriksson (L) 

Sammanfattning 

Leif Eriksson (L) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ledamot i Sotenäsbostäder AB. 
 
Valberedningen föreslår Martin Eklund (L) som ny ledamot. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Leif Eriksson (L) som ledamot i Sotenäsbostäder AB. 
Kommunfullmäktige väljer Martin Eklund (L) som ny ledamot i Sotenäsbostäder AB t.o.m. 2022. 
 

Skickas till 

Valda  
Sotenäsbostäder AB 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 15 Dnr 2021/000087 

Avsägelse från alla politiska uppdrag, Pål Ohlzon (SD) 

Sammanfattning 

Pål Ohlzon (SD) har lämnat in en avsägelse från alla politiska uppdrag, ledamot i 
Kommunfullmäktige, ledamot i Kommunstyrelsen, ersättare i Utbildningsnämnden, samt ledamot i 
Sotenäsbostäder AB. 
 
Valberedningen föreslår att Anders Persson (SD) entledigas som ersättare och utser honom till ny 
ledamot i Kommunstyrelsen, samt att Sebastian Andersson (SD) utses till ny ersättare i 
Kommunstyrelsen, att Cecilia Simonsson (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden, samt att 
Sebastian Andersson (SD) utses som ny ledamot i Sotenäsbostäder AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Pål Ohlzon (SD) från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.  
Ärendet lämnas till Länsstyrelsen för ny röstsammanräkning. 
 
Kommunfullmäktige entledigar Pål Ohlzon (SD) från uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen, 
ersättare i Utbildningsnämnden, samt ledamot i Sotenäsbostäder AB. 
 
Kommunfullmäktige entledigar Anders Persson (SD) som ersättare och väljer honom som ny 
ledamot  i Kommunstyrelsen, samt att Sebastian Andersson (SD) utses till ny ersättare i 
Kommunstyrelsen, att Cecilia Simonsson (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden, samt att 
Sebastian Andersson (SD) utses till ny ledamot i Sotenäsbostäder AB, alla t.o.m. 2022. 
 
 

Skickas till 

Valda  
Länsstyrelsen 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Sotenäsbostäder AB 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 16 Dnr 2021/000103 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Valnämnden, Håkan Hansson 
(L) 

Sammanfattning 

Håkan Hansson (L) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ledamot i Valnämnden.  
 
Valberedningen har inte fått in någon ny nominering.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Håkan Hansson (L) från uppdrag som ledamot i Valnämnden. 
 
 

Skickas till 

Vald  
Valnämnden 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 17 Dnr 2021/000138 

Avsägelse från uppdrag som 2:a v ordförande i Kommunstyrelsen,  
Birgitta Albertsson (S) 

Sammanfattning 

Birgitta Albertsson (S) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som 2:a vice ordförande i 
Kommunstyrelsen, samt därtill hörande uppdrag; ordinarie ledamot och 2:a vice ordförande i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordinarie ledamot och 2:a vice ordförande i 
Krisledningsnämnden, ersättare i direktionen i Kommunförbundet Fyrbodal, samt  
ersättare stämmoombud Sotenäsbostäder AB, ersättare ombud Kommuninvest ek.för, ersättare 
ombud Gerlesborgsskolan, ersättare stämmoombud Rambo AB, ersättare ombud Leader Bohuskust 
och Gränsbygd, ersättare stämmoombud Tumlaren/Sotenäs Rehabcenter AB, ersättare i 
Hållbarhetsrådet, kontaktperson Västtrafik. 
 
Valberedningen entledigar Therése Mancini (S) som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
och Krisledningsnämnden och föreslår Therése Mancini (S) som 2:a vice ordförande i 
Kommunstyrelsen, ordinarie ledamot och 2:a vice ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
2:a vice ordförande i Krisledningsnämnden, ersättare i direktionen i Kommunförbundet Fyrbodal, 
samt ersättare stämmoombud Sotenäsbostäder AB, ersättare ombud Kommuninvest ek.för, ersättare 
ombud Gerlesborgsskolan, ersättare stämmoombud Rambo AB, ersättare ombud Leader Bohuskust 
och Gränsbygd, ersättare stämmoombud Tumlaren/Sotenäs Rehabcenter AB, ersättare i 
Hållbarhetsrådet, kontaktperson Västtrafik. 
 
Valberedningen föreslår Birgitta Albertsson (S) som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Birgitta Albertsson (S) från uppdrag som 2:a vice ordförande i 
Kommunstyrelsen, samt därtill hörande uppdrag; ordinarie ledamot och 2:a vice ordförande i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordinarie ledamot och ordinarie ledamot och 2:a vice ordförande i 
Krisledningsnämnden, ersättare i direktionen i Kommunförbundet Fyrbodal, samt  
ersättare stämmoombud Sotenäsbostäder AB, ersättare ombud Kommuninvest ek.för, ersättare 
ombud Gerlesborgsskolan, ersättare stämmoombud Rambo AB, ersättare ombud Leader Bohuskust 
och Gränsbygd, ersättare stämmoombud Tumlaren/Sotenäs Rehabcenter AB, ersättare i 
Hållbarhetsrådet, kontaktperson Västtrafik. 
 
Kommunfullmäktige entledigar Therése Mancini (S) som ersättare i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott och Krisledningsnämnden och väljer Therése Mancini (S) som 2:a vice ordförande i 
Kommunstyrelsen, ordinarie ledamot  och 2:a vice ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
ordinarie ledamot och 2:a vice ordförande i Krisledningsnämnden, ersättare i direktionen i 
Kommunförbundet Fyrbodal t.o.m. 2022, samt  
ersättare stämmoombud Sotenäsbostäder AB, ersättare ombud Kommuninvest ek.för, ersättare 
ombud Gerlesborgsskolan, ersättare stämmoombud Rambo AB, ersättare ombud Leader Bohuskust 
och Gränsbygd, ersättare stämmoombud Tumlaren/Sotenäs Rehabcenter AB, ersättare i 
Hållbarhetsrådet, kontaktperson Västtrafik, t.o.m. 2022. 
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Forts. KF § 17 

 
Kommunfullmäktige väljer Birgitta Albertsson (S) som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
tom 2022. 
 

Skickas till 

Valda  
Kommunstyrelsen 
Direktionen i Kommunförbundet Fyrbodal 
Sotenäsbostäder AB 
Kommuninvest ek.för,  
Gerlesborgsskolan  
Rambo AB  
Leader Bohuskust och Gränsbygd  
Tumlaren/Sotenäs Rehabcenter AB 
Hållbarhetsrådet 
Kontaktperson Västtrafik 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 18 Dnr 2021/000114 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden, Patrik 
Henriksson (S) 

Sammanfattning 

Patrik Henriksson (S) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden.  
 
Valberedningen föreslår Marianne Olsson (S) som ny ledamot i Utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Patrik Henriksson (S) från uppdrag som ledamot i 
Utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige väljer Marianne Olsson (S) som ny ledamot i Utbildningsnämnden t.o.m. 
2022. 
 

Skickas till 

Valda  
Utbildningsnämnden 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 19 Dnr 2021/000114 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Sotenäsbostäder AB, Daniel 
Nordström (M) 

Sammanfattning 

Daniel Nordström (M) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ledamot i Sotenäsbostäder AB.  
 
Valberedningen föreslår att Klaes Mattsson (M) entledigas som ersättare och väljs som ny ledamot i 
Sotenäsbostäder AB. 
Valberedningen föreslår Eva Svennestam (M) som ny ersättare i Sotenäsbostäder AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Daniel Nordström (M) från uppdrag som ledamot i Sotenäsbostäder 
AB. 
 
Kommunfullmäktige entledigar Klaes Mattsson (M) som ersättare och väljer honom som ny 
ledamot  i Sotenäsbostäder AB t.o.m. 2022. 
 
Kommunfullmäktige väljer Eva Svennestam (M) som ny ersättare i Sotenäsbostäder AB t.o.m. 
2022. 
 

Skickas till 

Valda  
Sotenäsbostäder AB  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 20 Dnr 2021/000139 

Avsägelse från uppdrag i Byggnadsnämnden och Sotenäsbostäder AB, 
Lennart Johansson (C) 

Sammanfattning 

Lennart Johansson (C) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ersättare i Byggnadsnämnden 
och som ledamot i Sotenäsbostäder AB.  
 
Valberedningen föreslår Glenn Lorentzon (C) som ny ersättare i Byggnadsnämnden och  
Mats Tillander (C ) som ny ledamot i Sotenäsbostäder AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Lennart Johansson (C) från uppdrag som ersättare i 
Byggnadsnämnden och ledamot i Sotenäsbostäder AB. 
 
Kommunfullmäktige väljer Glenn Lorentzon (C) som ny ersättare i Byggnadsnämnden 
t.o.m. 2022. 
 
Kommunfullmäktige väljer Mats Tillander (C ) som ny ledamot i Sotenäsbostäder AB t.o.m. 2022. 
 
 

Skickas till 

Valda  
Sotenäsbostäder AB  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 21 Dnr 2021/000079 

Interpellation ang regler vid partibyte 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mats 
Abrahamsson (M) avseende förtroendevaldas villkor vid partibyte.   
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande i egenskap av den högst politiskt 
ansvarige i kommunalrättsliga frågor.  
 
På senare tid har i media framkommit uppgifter som rör villkoren för förtroendevalda som byter 
parti eller blir partilösa. Ska den förtroendevalde lämna sina uppdrag eller sitta kvar? Uppgifter har 
framkommit som kan orsaka missuppfattningar.  Min fråga är:  Vilka regler gäller?  
 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar interpellationen enligt följande; 
 
Lars Erik Knutsson (S) undrar vilka regler som gäller vid partibyte under mandatperioden. 
 Politiska vildar kallas de personer som lämnat det parti vederbörande valdes in för, men behåller 
sin plats i den valda församlingen. Det innebär att ledamoten behåller sina förtroendeuppdrag som 
denne fått genom sitt ursprungliga parti, trots att personen lämnat partiet. Det politiska systemet och 
de politiska partierna har mycket begränsade möjligheter att göra något åt det. 
 
Enligt kommunallagen kan en förtroendevald av kommunfullmäktige avskiljas från sitt uppdrag 
endast om vederbörande har vägrats ansvarsfrihet eller har dömts för ett brott på vilket fängelse i 
minst två år kan följa. 
 
Däremot har de flesta partier en kandidatförsäkran eller valetiska riktlinjer, som är en 
överenskommelse upprättad mellan kandidaten och dennes parti om de formella krav som ställs. 
Exempelvis närvaro vid möten men även etiska krav på kandidatens uppträdande. Även att 
kandidaten ska avsäga sig sina uppdrag om vederbörande lämnar sitt parti eller blir politisk vilde av 
någon anledning. Dock saknar partierna medel för att avlägsna de som valts i allmänna val från sina 
poster med anledning av en kandidatförsäkran.  
 
Kandidatförsäkran är moraliskt förpliktande men dock ej juridiskt bindande. Partiernas 
påtryckningsmedel är därför i första hand att de som inte följer kandidatförsäkran i framtiden inte 
kommer att ges möjlighet att få framtida politiska poster. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och godkänner   
Kommunstyrelsens ordförandes svar. 
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KF § 22 Dnr 2021/000135 

Interpellation angående strömförsörjning 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mats 
Abrahamsson (M) enligt följande;   
 
Sotenäs kommun har den senaste tiden drabbats av ett antal större strömavbrott. Det har berott på 
brister i stamnätet.  Sotenäs kommun befinner sig i ett expansivt skede med stora etableringar i 
miljardklassen. Stora satsningar på förnyelsebar energi kräver nya överföringsledningar. En 
satsning på maritima näringar kräver ett säkert ledningsnät. Ett strömavbrott i en större fiskodling 
kan få förödande konsekvenser med tiotusentals ton död fisk. 
Min fråga är: Pågår det något lobbyarbete för ett robust elnät till Sotenäs? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar interpellationen enligt följande; 
 
Yngve Johansson (MP) undrar om det pågår något lobbyarbete för ett robustare elnät till Sotenäs. 
Svaret på frågan är ja. Både från kommunen, näringslivet samt andra offentliga aktörer tex Position 
Väst. Enligt Ellevio sker avbrotten på grund av fel i övergripande nät dvs i Vattenfalls regionala nät.  
Enligt Vattenfall är det problem i det överliggande stamnätet, som Svenska kraftnät driver. Där 
börjar kapaciteten närma sig taket vad det gäller effektuttag.  
 
Även näringslivet för diskussioner med Vattenfall om helt nya kablar och nya ställverk med 
anledning av befintliga och framtida etableringar som planeras i Sotenäs och närliggande 
kommuner. Dessutom pågår diskussioner om hur elbolagen kan stärka kommunens elförsörjning via 
Ellevio. Just nu startas 2 projekt av Ellevio i Kungshamn och Amhult för att stärka 
leveranssäkerheten. Kommunen arbetar via olika aktörer för att minska antal avbrott i 
strömförsörjningen och därmed försöka påverka de olika aktörerna att förbättra och säkra upp 
leveranserna av el till Sotenäset. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och godkänner   
Kommunstyrelsens ordförandes svar. 
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KF § 23 Dnr 2021/000163 

Interpellation angående Hunnebohemmet 
Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S), Annica Erlandsson (S), Gerardo Alas (S), Birgitta 
Albertsson (S), Jan Ulvemark (S), Sanna Gustafsson (S), Stellan Welin (S) 
ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) enligt följande;  
 
Vid fullmäktigemöte den 28 november 2020 så lyfte fullmäktigeordföranden ut frågan om 
Hunnebohemmets om- och tillbyggnad ur dagordningen. Argumentet var att personalen ville ha mer 
tid. "När vår representant i styrgruppen för investeringens genomförande ville ha information från 
ansvarig tjänsteperson, fick eller kunde inte tjänstepersonen informera. Hänvisning skedde till 
chefer högre upp i organisationen. Därefter har det klarlagts att information inte kunde lämnas av 
det enkla skälet att ingen ansvarig på samhällsbyggnadsförvaltningen visste varför ärendet hade 
stoppats och att ärendet istället stoppats på politiskt initiativ." Förfarandet ger anledning till flera 
frågor. Dels om Fullmäktiges ordförande var informerad om den verkliga anledningen till att frågan 
skulle lyftas ut och spelade med i farsen. Dels hur moderaterna i den styrande majoriteten helt 
utanför den demokratiska processen hanterar en av de största investeringar som kommunen har att 
hantera på flera år. Hur kan detta ske utan övriga partier i Alliansen reagerar? Hur kan tjänstemän 
som vet att de är till för alla politiker agera på ett så odemokratiskt sätt. Är detta anledning till 
skriftlig varning för tjänstefel? Ja frågorna är än fler och det kommer säkert att föras diskussioner 
även utanför fullmäktiges ramar. Sotenäs kommuns rykte vad det gäller de demokratiska 
processerna och öppenheten har naggats i kanten vid flera tillfällen under senare tid. Makt 
korrumperar sägs det och efter 16 års styre av kommunen av samma partier är det inte förutan att 
det märks. Med förhoppning av att med denna interpellation visa på att vi Socialdemokrater åter vill 
sätta den demokratiska processen i centrum i Sotenäs kommun. Frågan är om Moderaterna i 
kommunen kan ändra sin maktfullkomlighet och sätta den demokratiska processen i centrum.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar interpellationen enligt följande; 
 
Min utgångspunkt är att alla som arbetar med frågan gör det med kommunens bästa för ögonen. 
Att en fråga som rör en investering på ca 200 miljoner kronor kommer att vändas och vridas på 
anser jag inte vara unikt. Mig veterligen pågår en demokratisk process både i omsorgsnämnden, 
samt styrgruppen för Hunnebohemmet. Ärendet är på väg till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för ställningstagande. 
Även frågan om en ny äldreomsorgsplan processas samtidigt i full politisk enighet där det tydligt 
framgår att det ska finnas två äldrecentrum i kommunen, varav Hunnebohemmet ska vara platsen 
för särskilt boende i norra kommundelen. 
Frågan om den demokratiska processen är alltid viktig i alla sammanhang, men jag anser att man 
bör vara lite försiktig med överord när man kritisera saker i det offentliga rummet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och godkänner   
Kommunstyrelsens ordförandes svar. 
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KF § 24 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Britt Lindgren (C) och Olof Börjesson (C) ang. avgift för sorterade grovsopor på 

Hogenäs  
2. Motion från Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) för att skapa fler bostäder 
3. Medborgarförslag belägga ytan med betong på ishockeyrinken i Hunnebostrand  
4. Medborgarförslag, ang parkeringsavgift på Fisketången sommartid  
5. Medborgarförslag om ett digitalt forum där medborgarna kan följa och vara delaktiga i 

kommunens planprocesser  
6. Motion från Therése Mancini (S) om hörlurar 
7. Motion från Therése Mancini (S) om isbanor 
8. Motion från Mikael Andersson (-) om fler invånare i Sotenäs 
9. Motion från Mikael Andersson (-) om cykelledssamordnare 
10. Motion från Mikael Andersson (-) om utred finansieringsalternativ för Sotenäs bostäder AB.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslagen till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KF § 25     

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021 

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 26   

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

1. Arvodesreglemente, bilaga 1, uppräkning av arvoden från 2021-01-01. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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