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Plats och tid

Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn onsdagen den 26 februari 2020 kl. 08.30-15.15
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00, samt kl 13.42-13.45.
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Olof Börjesson (C), 1:e v ordf
Mikael Sternemar (L)
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Birgitta Albertsson (S), 2:e v ordf
Lars-Erik Knutsson (S) §§ 1-6, 8-35
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Helene Stranne (M)
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Erika Hassellöv, personalchef § 8
Pia Bergenholtz, miljöstrateg § 9
Leif Andreasson, utvecklare § 11
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Per Svensson, när.- o utveckl.chef § 12
Marina Bragd Karlsson, upphandlare § 17

Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 18-23
Niklas Nilsson, MEX-ingenjör § 26
Johan Fransson, tf PLEX-chef § 27-29
Linn Nielsen, MEX-ingenjör § 27
Daniel Jarnrot, hamnansvarig § 30
Susanne Jacobsson, trafikingenjör § 31
Maria Bylund, miljöchef § 32
Maria Vikingsson, kommunchef
Anna-Lena Höglund, sekreterare

Övriga deltagare

Justerare

Bengt Sörensson (S)

Justering

Protokollet justeras på kommunkansliet den 3 mars kl 08.00.

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Mats Abrahamsson (M)
Justerare

Bengt Sörensson (S)
Anslagsbevis

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-26 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2020-03-03 – 2020-03-25.
Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Anna-Lena Höglund
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KS § 1

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen godkänns med att följande ärende utgår:
•

Ansökan från Sotenäsbostäder om att försälja fastigheten Finntorp 2:285 i Bovallstrand

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 2

Dnr 2019/001548

Bredbandssatsning inom SML för att uppnå nationella
bredbandsstrategin samt att förstärka förbindelser till kommunernas
verksamheter
Sammanfattning

På kort sikt är målsättningen att 95 procent av alla hushåll och företag inom SML har tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020.
På längre sikt bedömer IT att det behövs mål på tre områden; tillgång till snabbt bredband i hela
SML och till stabila mobila tjänster av god kvalitet – där ledordet är ”användning utan upplevd
begränsning”. Hela SML omfattar områden där människor och saker normalt befinner sig. Målen
innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet,
resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst
30 Mbit/s senast år 2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av
god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.
Målet är samtidigt att 100% av kommunens verksamheter skall kopplas samman i ett stabilt och
framtids säkrat förvaltningsnät.
För att uppnå målsättningen, så finansieras projektet med 50% av SML-kommunerna samt 50% av
VG-regionen.
Projektet beräknas totalt kosta 10 Mkr.
Detta innebär att kommunerna inom SML bekostar projektet med 1,67 Mkr per kommun, totalt 5
Mkr och att VG-regionen bekostar 5 Mkr.
VG-regionen har stödmedel kvar och de är öronmärkta till följande områden:
• Täcka vita fläckar / vita punkter
• Samhällsmaster för att förbättra mobiltäckning i områden som inte är kommersiellt gångbara
• Redundans / ökad robusthet
Detta innebär att SML tillsammans med VG-regionen kopplar ihop fiberföreningarna med ökad
robusthet, täcker in vita fläckar/punkter, ger möjlighet för utökad mobiltäckning samt ger de
kommunala verksamheterna ett stabilt förvaltningsnät.
Beslutsunderlag

IT-chefens tjänsteutlåtande 2019-10-17
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-011-27 § 178
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom;
− ett inriktningsbeslut att kommunerna inom SML förbinder sig att finansiera projektet med
50%, för Sotenäs del 1,67 mnkr, under förutsättning att VG-regionen finansierar projektet
med 50%.
− Betalning till projektet sker vid projektslut 2022 och medel reserveras i investeringsbudget
2022. Finansiering fram till projektslut sker via Net West AB.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

IT-chefen
Ekonomichefen
Lysekils kommun
Munkedals kommun

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 3

Dnr 2019/001526

Samordnad tillsyn enligt byggnadslagstiftning, arrendelagstiftning och
räddningstjänstens lagstiftning
Sammanfattning

Ärendet avser uppdrag att utreda och åstadkomma rättelse beträffande olovligt boende inom
industriområden i syfte att säkerställa att fara för liv och hälsa inte uppstår.
Bakgrund

Räddningstjänsten har enligt lag om skydd mot olyckor gjort en inventering av hur vanligt det är att
det förekommer boende på industrimark. Skälet är att byggnader på industrimark inte uppfyller de
säkerhetskrav som ställs när bygglov ges för boende och att det därmed föreligger säkerhetsrisker
med sådant boende. Av inventeringen framgår tydliga tecken på att det förekommer övernattningar
och tillfälliga vistelser inom ett antal industriområden.
Kommunen ansvarar för att räddningstjänsten planeras och organiseras så att räddningsinsatserna
kan påbörjas inom godtagbar tid samt genomföras på ett effektivt sätt. Att utföra livräddande
åtgärder genom rökdykning i byggnader som inte är dimensionerade för boende är mycket
komplext och kan få förödande konsekvenser.
Utöver detta är en del av de inventerade områdena försedda med grindar/ staket som ställer till
bekymmer med såväl framkomlighet som möjlighet att genomföra en snabb och effektiv
räddningsinsats.
Till byggnadsnämnden har det vidare inkommit såväl anonyma som andra anmälningar för tillsyn
gällande boende på inom industriområden. I annan byggnad än sjöbod/magasin finns 22 ärenden om
olovligt boende. För sjöbodar finns 11 tillsynsärenden. För en del av dessa ärenden har ansökan om
planbesked lämnats in och för några finns pågående detaljplanearbete.
Härtill kommer att kommunen träffat arrendeavtal där mark upplåts för olika ändamål, men att det
finns uppgifter om att byggnader på sådan mark används för annat ändamål än det som angetts i
avtalet.
Konsekvensbeskrivning
Regelverk

Jordabalken
Plan- och bygglagen
Lag om skydd mot olyckor
Byggnadsnämnden har antagit en prioritering av tillsynsärenden där ärenden om pågående arbete
riskerar att orsaka olyckor mm samt ärenden som kräver tillsynsåtgärder i syfte att motverka risker
för människors hälsa och säkerhet är högst prioriterade.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KS § 3

I arrendeavtal har kommunstyrelsen angett på vilka villkor mark upplåts till arrendatorer. I villkoren
ingår vilken användning som tillåts på marken. Kommunen har en antagen sjöbodspolicy som
stipulerar att boende i sjöbodar inte är tillåtet.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2019-10-08
Ärendelista Byggnadsnämnden 2019-11
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 2
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar att Byggnadsnämndens uppdrag omfattar tillsyn enligt
bygglagstiftningen.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att genomföra tillsyn enligt arrendelagstiftningen och
räddningstjänstens lagstiftning.

Skickas till

Samhällsbyggnadschef
Räddningschef
Byggchef
PLEX-chef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 4

Dnr 2019/001439

Organisation av bostadsanpassningsverksamheten
Sammanfattning

Det föreslås att bostadsanpassningsverksamheten flyttas från Omsorgsnämnden och rehabenheten,
till Byggnadsnämnden och Bygg- och GIS-enheten.
Under 2017 organiserades tjänsten för bostadsanpassning om i Lysekil och Munkedal och återfinns
numera under dessa kommuners samhällsbyggnadsnämnder (SBN). Detta gjordes inte i Sotenäs.
Sedan tjänsten överflyttades till Samhällsbyggnadsnämnderna har arbetssättet för uppdraget
utvecklats. Det är samma medarbetare som handlägger bostadsanpassningsärenden i de tre
kommunerna enligt samverkansavtal. Vederbörande är anställd i Lysekils kommun. Från
handläggaren har framkommit önskemål om att ha motsvarande organisatoriska tillhörighet även i
Sotenäs kommun. Förändringen väntas ge möjlighet till bättre styrning och ledning samt bättre
ekonomisk uppföljning då kompetens om tillgänglighetsfrågor finns på en byggenhet. Av samma
skäl får handläggaren möjlighet till överläggning med chef och kollegor med likartad kompetens.
Förändringen förutsätter att Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglementena för
Omsorgsnämnden och Byggnadsnämnden samt att ramanslag flyttas.
En risk- och konsekvensbedömning har genomförts och frågan behandlas samverkansgruppen den 2
december 2019.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Omsorgsnämndens ramanslag föreslås sänkas och Byggnadsnämndens ökas i motsvarande mån.
Från Omsorgsnämnden förs över 2 246 tkr varav;
- 1 960 tkr motsvarar 2019 års budgetram för bidrag och handläggare + KPI-uppräkning,
- 34 tkr ökade personalkostnader enligt nytt samarbetsavtal som förhandlas av ON 2019 samt,
- 252 tkr motsvarande hälften av de tre senaste årens underskott avseende bidragen.
Tanken är att nämnderna delar på effektiviseringsbehovet utifrån att budget för utbetalade bidrag
inte kunnat hållas.
För Omsorgsnämnden innebär förslaget ett effektiviseringskrav om 421 tkr dels avseende KPIuppräkning och ökad lönekostnad som inte tagits in i budget 2020, dels hälften av de senaste tre
årens underskott i utbetalade bidrag. Sparkravet kommer att hanteras inom Omsorgsnämndens
åtgärdsplan.
För Byggnadsnämnden innebär förslaget ett effektiviseringskrav om 252 tkr motsvarande hälften av
de senaste tre årens underskott i utbetalade bidrag. Effektiviseringskravet väntas kunna mötas med
förbättrad styrning och ledning utifrån att bostadsanpassningsverksamheten är närmare förknippad
med det verksamhetsområde Byggnadsnämnden i övrigt ansvarar för.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KS § 4
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2020-01-21
Reviderat reglemente för Omsorgsnämnden, 2019-11-13
Reviderat reglemente för Byggnadsnämnden, 2019-11-13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 3
Yrkande

Nils Olof Bengtson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Mikael Sternemar (L) föreslår som tilläggsförslag att ”flytta resterande kostnader inom ramanslag.”
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag och Mikael
Sternemars (L) tilläggsförslag finner att Kommunstyrelsen antar dessa.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att;
- från den 2 maj 2020 flytta bostadsanpassnings-verksamheten från Omsorgsnämnden till
Byggnadsnämnden.
- antar justering av reglementen för Omsorgsnämnden och Byggnadsnämnden till den del som
avser bostadsanpassning.
- att flytta resterande kostnader inom ramanslag om 2 246 tkr på årsbasis från
Omsorgsnämnden till Byggnadsnämnden.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 5

Dnr 2019/001583

Revidering av reglemente för Utbildningsnämnden och
Byggnadsnämnden, adressättning och namngivning av gator
Sammanfattning

I Byggnadsnämndens delegationsordning, punkt 10.1 och 10.2 finns delegation för att ta beslut på
att fastställa nya adresser eller lägenhetsnummer.
Enligt Lagen (2006:378) om lägenhetsregister, LOL, ska kommunen bland annat fastställa
belägenhetsadresser för varje entré och lägenhetsnummer för varje lägenhet. I nuvarande
reglemente för Byggnadsnämnden anges inte denna arbetsuppgift.
Beslut om namngivning av gator tas idag av Utbildningsnämnden som i sin tur samråder med
samhällsbyggnadsförvaltningen vid framtagning av förslag. Denna arbetsuppgift saknas dock i
Utbildningsnämndens reglemente.
För att förtydliga och anpassa dessa reglementen efter nuvarande arbetssätt behöver dessa därför
revideras.
Beslutsunderlag

Byggchefens tjänsteutlåtande 2020-01-10
Reglemente Byggnadsnämnden revidering 2020-01
Reglemente Utbildningsnämnden revidering 2020-01
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 4
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar reviderade reglementen för Byggnadsnämnden och
Utbildningsnämnden daterade 2020-01 som avser adressättning och namngivning av gator.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 6

Dnr 2019/001525

Kostnadsfördelning Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Sammanfattning

Ärendet rör revidering av samverkansavtal mellan Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner och
kostnadsfördelningsmodell gällande den gemensamma miljönämnden. Kommunbidraget föreslås
fördelas efter folkmängd 2018.
I ärendet föreslås också ett antal mindre justeringar.
Bakgrund

Miljönämnden i mellersta Bohuslän bildades 2013 och har i uppdrag att vara miljönämnd för
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. I samverkansavtal som slöts mellan kommunerna
inför bildandet av nämnden antecknades att nämnden ska finansieras av både kommunbidrag från
de tre kommunerna och av avgiftsintäkter. Inledningsvis skulle varje kommuns nettobidrag
motsvara 2012 års kommunbidrag. En kostnadsfördelningsprincip skulle sedan fastställas.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår ett förslag till ny kostnadsfördelningsmodell. Den nya
modellen ska beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige genom att kommunfullmäktige
antar nytt reviderat samarbetsavtal.
Utifrån det ursprungliga avtalet fördelas kommunbidraget idag enligt följande;
Kommunbidrag 2019
Andel %

Sotenäs
27,5%
1 442

Munkedal
33,5%
1 744

Lysekil
39%
2 055

Analys

Kommunbidraget till miljönämndens arbete kan fördelas på olika sätt.
De tre kommunerna har lika stor nytta av en miljönämnd liksom av den bredare kompetens en
gemensam nämnd kan erbjuda jämfört med om varje kommun själv ska kompetensförsörjas på
miljöområdet. Detta kan motivera en rak fördelning där de tre kommunerna bidrar med lika stort
kommunbidrag.
Ärendemängden skiljer sig ändå åt och är i viss mån avhängig av folkmängden i kommunerna. Ett
enkelt sätt att differentiera fördelningen av kommunbidrag är att utgå ifrån folkmängd. Metoden är
också enkel och förutsebar utifrån de befolkningsprognoser som görs i kommunernas budgetarbete.
Förvaltningen förordar detta alternativ.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Förändringen av kommunbidrag jämfört med idag beräknas enligt följande
Jämförelse

Sotenäs

Munkedal

Lysekil

Nuvarande fördelning

1 442 (27,5%)

1 744 (33,5%)

2 055 (39%)

Rak fördelning

1 747 (33,3%)

1 747 (33,3%)

1,747 (33,3%)

Fördelning efter
folkmängd i dec 2018

1 363 (26%)

1 625 (31%)

2 254 (43%)

Differens nuvarande
fördelning och fördelning
efter folkmängd

-79

-119

+199

Skäl för övriga justeringar

- Kommunerna är överens om att den gemensamma miljönämnden inte längre ska hantera det
miljöstrategiska arbetet.
- Alla tre kommunerna upprättar numera delårsbokslut tertialvis istället för kvartalsvis.
- Vissa bestämmelser rörde själva inrättandet av den gemensamma nämnden och kan därför utgå.
- Avtalet föreslås gälla ett år in i nästa mandatperiod och därefter förlängas med fyra år i sänder.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande 2019-09-06
Reviderat samverkansavtal
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-27 § 181
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godtar förslag till kostnadsfördelningsmodell utifrån invånarantal 2018 att
gälla från och med 1 januari 2021 (§5).
Kommunfullmäktige godkänner reviderat samverkansavtal att gälla från och med den 1 januari
2020.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:
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KS § 7

Dnr 2019/001554

Avtal Folkets Hus – Parkgatan, Hunnebostrand
Sammanfattning

Information lämnas om Folkets Hus i Hunnebostrand.
Mellan Sotenäs kommun och Folketshusföreningen i Hunnebostrand har sedan 24 år tillbaka ett s.k.
ramavtal. Detta har justerats vid ett par tillfällen och syftar till samverkan kring en investering och
samutnyttjande av Folkets Hus vid Parkvägen i Hunnebostrand. Ärendet avser slutreglering av detta
avtal.
Bakgrund

Samverkan avser förenings- och kulturliv, utbildnings-, biblioteks- och fritidsgårdsverksamhet. Det
innehåller också moment av fastighetsreglering, framtida fastighetsöverlåtelse samt ersättning för
föreningens underskott. Avtalet löper ut den 31 december 2020 förutsatt att det sägs upp senast den
sista mars 2020. Föreningen har inför 2020 budgeterat med underskott om 850 tkr.
Ärendets beskrivning

Folketshusföreningen är angelägen om att fortsätta samarbetet med kommunen och efterfrågar en
tydlighet gällande vilken verksamhet den ska bedriva. På uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott pågår diskussioner om framtida uppdrag. Detta förslag förändrar inte framdriften av
detta uppdrag.
I enlighet med avtalet äger föreningen rätt att per den 1 jan 2021 av kommunen återköpa
folketshusbyggnaden samt den mark som tillhör folketshusbyggnaden […] Köpeskillingen utgör 1
kr" Föreningen har förklarat att den inte avser att åberopa optionsrätten.
Avtalet sägs därför upp till omförhandling med syfte att kommunen, som är lagfaren ägare, behåller
byggnaden inom sin fastighet.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande 2019-11-26
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-27 § 185
Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att Kommunstyrelsen
antar detta.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida 13(64)
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Forts KS § 7
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att;
- säga upp ramavtalet mellan Folketshusföreningen Kooperativ, och Sotenäs kommun
undertecknat den 26 respektive 27 december 1993 och därefter tecknade tilläggsavtal och
hyresavtal till upphörande den 31 december 2020.
-

uppdra till kommunstyrelsen att senast till KSAU den 1 april 2020 presentera förslag till
hyresavtal avseende de ytor Folketshusföreningen disponerar.

-

anteckna att kommunchefen sedan tidigare har i uppdrag att utreda framtida samarbete och
uppdrag till Folketshusföreningen och att denna utredning pågår i diskussion med
Folketshusföreningen.

Jäv

Lars-Erik Knutsson (S) och Therese Mancini (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 8

Dnr 2019/000001

Bokslut kommunstyrelsen 2019
Sammanfattning

Rapporten avser kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsens verksamheter visar på en
positiv prognos på +8,0 mkr.
Måluppfyllelsen för kommunstyrelsens verksamheter ser positiv ut. Hälften av målen är helt
uppnådda och endast två mål har ett resultat som inte har uppnåtts alls. Det handlar om
sjukfrånvaron som ökat och målet att driva hamnverksamheten via ett hamnbolag.
Sjukfrånvaron för hela perioden är högre än 2018. Genomförande av personalvårdsronder och
arbete för att minska ohälsotalen pågår kontinuerligt.
Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2020-02-06
Bokslut för Kommunstyrelsens verksamhet 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 § 36
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2019.

Skickas till

Ekonomichef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2020/000030

Prioritering av mål i hållbarhetsstrategin
Sammanfattning

Som en del i arbetet med framtagande av hållbarhetsstrategi rekommenderar ”Rådet för hållbarhet
och hälsa” 2019-12-10 §56, att kommunstyrelsen prioriterar 4 av de totalt 17 globala målen;
3. Hälsa och välbefinnande, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och
produktion, 14. Hav och marina resurser.
Med en prioritering av de globala målen, tillsammans med underlaget efter hållbarhetsworkshopen
2018, så finns ett klarare underlag och prioritering för framtagandet av en hållbarhetsstrategi.
Beskrivning av ärendet

Den 22 februari 2018 biföll kommunfullmäktige en motion angående utveckling av Sotenäs
kommuns hållbarhetsarbete (se dnr 2017/001776, § 14). Motionen innebar framtagande av
hållbarhetsstrategi där bland annat hänsyn tas till omvärlden genom FNs globala hållbarhetsmål.
En hållbarhetsworkshop genomfördes 2 maj 2018 för att identifiera vad hållbarhet kan vara för
Sotenäs kommun, och skulle ses som startskottet på arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi.
På workshopen deltog både politiker och tjänstepersoner inom kommunen. Vid workshopen
framkom att de globala mål som deltagarna ansåg att Sotenäs behöver prioritera är; 3.Hälsa och
välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet (hållbar VA utveckling), 10. Minskad ojämlikhet, 11.
Hållbara städer och samhällen (samhällsplanering/ÖP), 12. Hållbar konsumtion och produktion
(symbioscenter), 14. Hav och marina resurser (plast och nedskräpning/strandstädning), och 15.
Ekosystem och biologisk mångfald.
Inför 2019 skapas Rådet för hållbarhet och hälsa i Sotenäs kommun och tjänsten som
hållbarhetsstrateg tillsätts i juni 2019.
Den 10 december 2019 beslutar rådet för hållbarhet och hälsa (§56), utifrån ovan bakgrund, att
rekommendera kommunstyrelsen att prioritera 4 av nämnda globala mål; 3. Hälsa och
välbefinnande, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav
och marina resurser.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Ingen påverkan. Syftet med förslaget blir att åtgärder inom hållbarhetsområdet kan prioriteras för att
bli mer effektiva.
Regelverk

Sotenäs kommun arbetar idag med alla de globala målen, mer eller mindre, inom sina ordinarie
verksamheter, vilket kommer att fortsätta. Genom att prioritera 4 av de globala målen i kommunens
hållbarhetsstrategi så ska de vara vägledande och profilerande vid satsningar och aktiviteter inom
hållbarhetsarbetet.
De fyra målen; 3. Hälsa; 11. Hållbara städer och samhällen; 12. Hållbar konsumtion och
produktion; 14. Hav och marina resurser, har tydliga kopplingar till de nationella miljömålen och
Sveriges ekokommuners hållbarhetsprinciper, som också ska tas hänsyn till i hållbarhetsstrategin.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Organisation och personal

En hållbarhetsstrategi kommer under 2020 tas fram under ledning av kommunstyrelseförvaltningen.
Med en prioritering av de globala målen, tillsammans med underlaget efter hållbarhetsworkshopen
2018, så finns ett klarare underlag och prioritering för framtagandet av en hållbarhetsstrategi.
Barnperspektiv

Hållbar utveckling syftar till att skapa en utveckling som inte äventyrar kommande generationers
möjligheter till utveckling, utifrån socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Genom att
prioritera hållbarhetssatsningar kan dessa få större genomslagskraft till gagn för barn och
kommande generationers möjligheter att leva och verka i Sotenäs kommun i framtiden.
Medborgarperspektiv

De föreslagna prioriteringarna av globala mål kopplar väl till medborgarperspektivet och det
individuella ansvaret för hållbar utveckling, i synnerhet mål 12 Hållbar konsumtion och produktion,
som bland annat innefattar individuella konsumtionsmönster och avfallsfrågor. Genom att ha ett
aktivt hållbarhetsarbete kan kommunen inspirera våra medborgare med att göra egna hållbara val i
vardagen.
Jämställdhetsperspektiv

Genom aktivt hållbarhetsarbete kan jämställdheten i kommunen också stärkas då det är en
integrerad del av arbetet med ett hållbart samhälle.
Beslutsunderlag

Hållbarhetsstrategs tjänsteutlåtande 2020-01-16
Protokollsutdrag Rådet för hållbarhet och hälsa 2019-12-10 § 56
Sammanfattning hållbarhetsworkshop 2 maj 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 16
Yrkande

Mats Abrahamsson (M), Therese Mancini (S) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till
arbetsutskottets förslag.
Olof Börjesson (C) föreslår ytterligare ett mål; att bekämpa klimatförändringarna i enlighet med
mål 13.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag mot Olof Börjessons
(C) förslag och finner att Kommunstyrelsen antar Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med Rådet för hållbarhet och hälsas rekommendation, att
prioritera fyra globala mål vid framtagande av hållbarhetsstrategi;
1. Hälsa och välbefinnande
2. Hållbara städer och samhällen
3. Hållbar konsumtion och produktion
4. Hav och marina resurser
Reservation

Olof Börjesson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning

Yngve Johansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet de gröna stödjer Olof Börjessons förslag att prioritera målet Bekämpa
klimatförändringar.

Skickas till

Ordförande i Rådet för Hållbarhet och Hälsa
Chef Näringsliv och Utveckling
Hållbarhetsstrateg

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2019/001026

Motion om gratis lusmedel till barn och unga i Sotenäs kommun
Sammanfattning

Therese Mancini (S) och Sanna Lundström Gustafsson (S) har inkommit med en motion om
lusmedel till barn och unga i Sotenäs kommun. Motionärerna skriver att det är en klassfråga i
dagens samhälle om man har råd att avlusa sina barn eller inte.
Enligt skollagen ska det för elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola finnas elevhälsa.
Att köpa in och distribuera preparat så som lusmedel ingår inte i skolans/elevhälsans uppdrag.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Uppdraget är främst förebyggande och hälsofrämjande.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag UN 2019-12-05 §85
Tjänsteutlåtande Förvaltningschef 2019-11-11
Skrivelse angående fritt lusmedel
Motion lusmedel
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 17
Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Therese Mancini (S) föreslår bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag mot Therese Mancinis (S) förslag
och finner att Kommunstyrelsen antar Roland Mattssons (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2019/000888

Motion - Fimpen är skräpets värsting
Sammanfattning

Eva Abrahamsson (M), Helene Stranne (M) och Mats Abrahamsson (M) föreslår i en motion att
Sotenäs kommun undersöker möjligheten att införa Fimpomater, med start på våra mest besökta
platser och att kommunen undersöker möjligheten till delfinansiering för ovanstående investering i
pågående eller kommande EU-projekt om vår havsmiljö, besöksnäring eller cirkulär ekonomi.
Motionärerna menar att Sotenäs kommun, även kallad havets kommun, har en stark miljöprofilering
och att i arbetet för ett renare hav är mikroplaster en av de viktigaste frågorna. Arbetet med cirkulär
ekonomi där bl a handlingsplan för mikroplatser ingår är ytterst angeläget för våra invånare,
besökare och näringsidkare och att Fimpen är skräpets värsting. Enligt beräkningar slängs en
miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. Det motsvarar ungefär 108 ton plast, som
hamnar i våra utemiljöer varje år. Cigarrettfiltret består till stor del av en slags plats cellulosaacetat
som precis som annan plast bryts ner till mikroplast när den hamnar i miljön. Vad många inte vet är
att fimpar är plast och kan ha en nedbrytningstid på minst 100 år.
Studier visar att lakvatten från fimpar är akut giftiga för marina organismer. Fimparna ligger och
skräpar överallt på bryggor, gator och torg, och slinker lätt ner i dagvattenbrunnar och vidare ut i
havet. I EU-direktivet om åtgärder för vissa engångsprodukter av plast införs nu ett producentansvar
för fimparna.
Konsekvensbeskrivning av ärendet
Ekonomi

Sotenäs kommun deltar i olika miljöfrämjande projekt och ett av dessa har en direkt koppling till
lagda denna motion. Från april 2020 kommer Sotenäs kommun att erhålla medel för att samla in
skräp och att marknadsföra sitt arbete med denna insamling. Inköpandet av ”Fimpomater” ligger
helt i linje med projektets beslut. Projektet är 100% finansierat av Naturvårdsverket och kommer
inte att belasta kommunens ekonomi.
Organisation och personal

Arbetet kommer att utföras via Sotenäs Symbioscentrum/Arbetsmarknadsenheten i ovan angivet
projekt.
Beslutsunderlag

Projektledarens tjänsteutlåtande 2020-01-22
Motion
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 § 33
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Mikael Sternemar (L) föreslår att projektet namnges i beslutet som strandstädarprojektet.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att
Kommunstyrelsen antar detta.
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemar (L) tilläggsförslag och finner att
Kommunstyrelsen antar detta.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och noterar att Kommunfullmäktige tidigare har
bifallit 2016-09-23 § 93 en motion om Ett renare Sotenäs dnr 2016/000185 och att de båda
motionernas verkställighet i tillämpliga delas ska samordnas.
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att inom ”Strandstädarprojektet” köpa in
”Fimpomater” samt utplacera dessa på lämpliga ställen i kommunens orter.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2020/000160

Kommunikationsplan besöksnäringen
Sammanfattning

Enligt Strategi för besöksnäringen, antagen av Ks 171122, Dnr 2016/711 ansvarar kommunens
besöksnäringsverksamhet för destinationsutveckling och marknadsföring för att stärka Sotenäs
primärt som besöksmål. Sekundärt kan även marknadsföringen syfta till att stärka förutsättningarna
för företagsetablering, företagsutveckling, inflyttning samt en attraktiv kommun att verka och bo i.
Sotenäs kommuns verksamhet för besöksnäringsutveckling är att verka som samordnare och
drivande part för en hållbar destinationsutveckling, i samverkan med näringen.
En kommunikationsplan för besöksnäringen tydliggör kommunens uppdrag kring kommunikation
och marknadsföring för besöksnäringen.
Beskrivning av ärendet

Sotenäs kommun ansvarar för marknadsföring och turistbyråverksamhet, genom Sotenäs
Turistinformation som är auktoriserad genom branschorganisationen VISITA med
besöksmottagning sommartid samt genom telefon/mail och hemsida övrig tid på året, samt
ansvarig/support för Infopoints.
Sotenäs kommun ansvarar för webbplatsen www.vastsverige.com/sotenas vilken fungerar som en
digital turistbyrå och marknadsför destinationen Sotenäs som besöksmål. Sökväg även
www.sotenas.se/turism
Sotenäs kommuns besöksnäringsverksamhet är även samverkanspartner till Turistrådet Västsverige
och övriga nationella/regionala initiativ gällande besöksnäringen.
I Strategi för besöksnäringen framgår att såväl den kommunala verksamheten för
besöksnäringsutveckling och näringslivets verksamhet ska utveckla, samordna och stärka en hållbar
besöksnäring i Sotenäs kommun i enlighet med antagen vision, mål och syfte. Detta sker genom ett
arbete kring i första hand fyra fokusområden: Vandring, havsupplevelser, måltid och granit.
Sotenäs Turistförening representerar det lokala näringslivet/besöksnäringens aktörer. Ansvarar för
marknadsföring genom besöksmagasinet Smögen& samt facebooksidan Smögen&.
Kommunikationsplanen för Sotenäs kommuns besöksnäringsverksamhet tydliggör rollerna mellan
kommunen och näringens aktörer.
Målet för en kommunikationsplan är ett långsiktigt varumärkesbyggande som leder till att Sotenäs
blir förstahandsvalet för besökare som vill ha havsnära upplevelser hela året (ur Strategi för
besöksnäringen). Genom att strukturera kommunikationen i en tydlig plan säkerställs att kommunen
ansvarar för att tillhandahålla relevant, heltäckande och opartisk, lättillgänglig information till
besökare och invånare.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsunderlag

Besöksnäringsutvecklarens tjänsteutlåtande 2020-02-07
Kommunikationsplan Besöksnäringen 2020Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 § 45
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda uppkomna frågor.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen
antar detta.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att utreda uppkomna frågor.
Skickas till

Besöksutvecklare

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2019/001402

Motion om passivt tiggeri
Sammanfattning

Veronica Johansson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) föreslår i en motion att Sotenäs kommun
undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, ICA
Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop Hunnebostrand.
Motionärerna menar att människor i Sotenäs kommun inte ska behöva tigga sig till försörjning och
att tiggeri under de senaste åren har blivit synligt vid levande stråk, vanligtvis utanför
systembolaget och lokala mataffärer i kommunen.
Beskrivning av ärendet

Tiggeri eller ”insamling av pengar” kan regleras i kommunens Lokala ordningsföreskrifter.
Lokala ordningsföreskrifter kan instiftas som en förstärkning av Ordningslagen. Föreskrifterna
reglerar lokala förutsättningar för en offentlig plats som inte regleras tillräckligt i ordningslagen. En
lokal ordningsföreskrift får inte stå i kontrast mot en nationell lag. Föreskriften kan gälla i hela
kommunen eller endast i en del av den.
Sotenäs kommun uppdaterade Lokala ordningsföreskrifter 2017-02-16 § 15 och då togs § 12 bort
som handlar om ”insamling av pengar”.
Sveriges kommuner och landsting SKL har en rekommendation hur ”insamling av pengar” kan
utformas i Cirkulär 1995:41 enligt följande;
Insamling av pengar 12 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När
insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
Andra kommuner

Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift har vunnit
laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 kommuner följt Vellinge och
antagit samma lydelse.
Insamling av pengar
11. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden (som framgår av Bilaga D i
relaterade dokument nedan.)

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom kommunen som är
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med offentlig plats enligt denna lag
avses;
1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och
som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har
upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller tillståndsplikt
(§12) avseende insamling av pengar.
Regelverk

Ordningslagen; Lokala föreskrifter m. m.
8 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna
ordningen på offentlig plats.
Slutsats

Vellinge kommun och Munkedals kommun har valt två olika vägar för att reglera ”insamling av
pengar”. I Vellinge är det förbjudet på vissa platser medan det i Munkedal är en tillståndspliktig
verksamhet.
Sammanfattningsvis är det möjligt att reglera formerna för ”insamling av pengar”.
Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-11-26
SKL Cirkulär 1995:41
Gällande Allmänna Lokala ordningsföreskrifter
Motion Passivt tiggeri
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 6
Yrkande

Birgitta Albertsson (S) Mikael Sternemar (L) Olof Börjesson (C) föreslår att motionen ska avslås.
Mats Abrahamsson (M), Nils Olof Bengtson (M) och Roland Mattsson (M) föreslår att motionen
ska bifallas.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Birgitta Albertssons (S) förslag mot Mats Abrahamssons (M)
förslag och finner att Kommunstyrelsen antar Birgitta Albertssons (S) förslag.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Omröstning

Omröstning begärs.
Omröstningsproposition

Följande omröstningsproposition fastställs; Den som vill att motionen ska bifallas röstar JA, den
som vill avslå motionen röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 6 JA-röster och 7 NEJ-röster. Se bilaga.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar motionen ska avslås.
Protokollsanteckning

Ewa Ryberg (V) och Yngve Johansson (MP) lämnar en protokollsanteckning enligt följande;
Vi, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna, ifrågasätter motionens relevans då den stigmatiserar
grupper av människor och deras påstådda levnadsvillkor. Dessutom finns ingen bevislig saklig
grund i dessa påståenden. Ett förbud löser inte dessa människors problem. Tvärt om bör vi som
kommun inta en human hållning och verka för att alla EU medborgare har en dräglig tillvara.
Därför ställer Vi oss inte bakom motionen.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Namn, ledamöter

Parti

Ja

Roland Mattsson
Nils Olof Bengtson
Mathias Bruno
Pär Eriksson
Olof Börjesson
Mikael Sternemar
Robert Yngve
Birgitta Albertsson
Lars-Erik Knutsson
Therese Mancini
Bengt Sörensson
Helene Stranne
Mats Abrahamsson, ordförande

M
M
M
C
C
L
KD
S
S
S

X
X
X

Summa (13)

S

M
M

X

X
X
6

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X

7

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2019/001586

Motion om ny vision för Sotenäs kommun
Sammanfattning

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att Sotenäs kommun arbetar fram en ny vision för
Sotenäs kommun, som sträcker sig 10-15 år framåt i tiden och uppdateras varje mandatperiod.
Visionen bör vara baserad på nulägesanalys och framtidsprognoser från SCB. Visionen behöver
utgå från de lokala möjligheterna och utmaningar som är kända, med strävan om en hållbar
utveckling med minskat miljö och klimatavtryck.
Bakgrund

Motionären skriver att en ny arbetsmarknad med ett förändrat näringsliv växer fram, mer inriktat på
miljö, tjänstesektorn och besöksnäring och mindre på de traditionella näringarna och att kommunal
verksamhet kommer att digitaliseras med nya arbetssätt som följd. Klimatförändringar och
demografiska förändringar kommer att påverka ekonomi och samhällsplanering. Med
kunskap/insikt om alla de förändringar, utmaningar och möjligheter som kommunen står inför
föreslås att ett visionsarbete startar, tex innehållande workshops, föreläsningar, besök,
omvärldsbevakning m.m. Lämpligt arbetssätt kan vara genom en beredning med bred
representation.
Beskrivning av ärendet

Kommunen startar arbetet med att ta fram en ny ÖP (översiktplan) under 2020.
Översiktsplanen redogör kommunens viljeinriktning för den långsiktiga användningen av mark- och
vattenområden med utgångspunkt i kommunala, visioner, mål och strategier. I detta arbete kommer
kommunens vision att revideras.
ÖP-arbetet kommer att inledas med workshops med politiken, för att förankra och få en samsyn
kring olika frågor. I processen med att ta fram en ny ÖP ingår också att ha samråd i olika steg, dvs
ett brett förankringsarbete kommer att ske.
Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-12-18
Motion Vision
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 9
Yrkande

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen
antar detta.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att arbetet med en ny Vision för Sotenäs kommun
kommer att ingå i arbetet vid framtagandet av en ny översiktsplan.
Motionen anses härmed besvarad.

Protokollsanteckning

Yngve Johansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning;
Inför arbetet med ny vision för Sotenäs kommun som ska sträcka sig över flera mandatperioder
anser Miljöpartiet de gröna att alla partier som är representerade i Kommunfullmäktige ska vara
delaktiga i visionsarbetet.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2020/000028

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-07 § 110 att ställa sig bakom ”Styrdokument för
krisberedskap Sotenäs kommun 2019-2022”.
Vid denna revidering fanns en formulering med som inte stämmer överens med nuvarande
”Reglemente för Krisledningsnämnden”, att kommunchefen ska besluta om ”Ledningsplan vid
extraordinära händelser”. Ledningsplanen är av mer operativ karaktär och anger hur beslut tas inom
tjänstemannaorganisationen varför det föreslås att reglementet anpassas till Ledningsplanen.
Nuvarande skrivning:
Vid en extraordinär händelse får nämnden fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden för övriga nämnder och de styrelser i den utsträckning som är nödvändig med
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
”Nämnden ska verka för att kommunfullmäktige” i början av varje ny mandatperiod tillställs ett
förslag till ledningsplan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.
Förslag på revidering i reglementet;
§3
Vid en extraordinär händelse får nämnden fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden för övriga nämnder och de styrelser i den utsträckning som är nödvändig med
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
”Krisledningsnämnden delegerar till kommunchefen” att revidera ”Ledningsplan vid extraordinär
händelse”. Planen ska revideras i början av varje ny mandatperiod.
Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-01-07
Reviderat reglemente Krisledningsnämnd daterat 2020-01-07
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 10
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Reglemente för Krisledningsnämnden enligt förslag
daterat 2020-01-07.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2019/001614

Motion – om förbättringar i kollektivtrafiken i Sotenäs kommun
Sammanfattning

Birgitta Albertsson (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion att Sotenäs kommun
gentemot Västtrafik och VGR driver på för en förändring i enlighet med nedanstående förslag och
att kommunen utreder möjligheten till en lämpligare placering av den centrala busstationen i
Kungshamn.
Bakgrund

Motionärerna skriver att Sotenäs har två busslinjer (860, 862) som går mellan Smögen/Kungshamn
och Hallinden. Linje 860 går mellan Smögen och Trollhättan över Hallinden och Uddevalla medan
862 går mellan Smögen och Hallinden. Sotenäs kommuns innevånare bor till störst del i samhällena
Smögen, Kungshamn, Väjern, Hunnebostrand och Bovallstrand.
Buss 860 går 18 turer var väg över Nordens Ark och Hovenäset, en sträcka som motionärerna
menar, inte är den där man når flest potentiella resenärer. Buss 862 går
12 turer var väg genom samhällena Väjern, Hunnebostrand, och Bovallstrand, samt Brygge, där
många av de som besöker Gerlesborgsskolan kliver på och av. Detta är den linje som flest
innevånare har nära till.
Motionärerna föreslår att man ändrar på turtätheten inom kommunen så att den buss som flertalet
Sotenäsbor har möjlighet att åka med går med tätast turer, dvs. buss 862. Alla bussar går från och
till Kungshamn/Smögen, turtätheten blir inte sämre för de som åker buss 860 idag. En annan
möjlighet är helt enkelt att de två linjerna byter sträckning med varandra. Hur detta praktiskt löses
är en fråga för Västtrafik men motionärerna anser att arbetspendlarnas möjlighet att åka direktbuss
ska vägas in. Som de ser det finns det inga förlorare i en sådan förändring, bara vinnare. Förslaget
är även kostnadsneutralt i förhållande till nu gällande ordning.
Motionärerna anser att en flytt av busstationen vid Bäckevikstorget i Kungshamn bör övervägas. Är
dagens placering den lämpligaste logistiskt och i förhållande till de boende i Kungshamn.
Beskrivning av ärendet

Linje 860 och 862 fick sin nuvarande sträckning efter en översyn som genomfördes av Västtrafik
för ca 16 år sedan. Västtrafik valde då att lägga om ”stråken” och syftet med detta var bland annat
att elever skulle kunna resa från Kungshamn till Trollhättan då Högskolan Väst skulle inrättas där.
Även större infrastruktursatsningar genomfördes mellan Trollhättan-Göteborg, den sk ”Bana väg i
Väst” med utbyggnad av både dubbelspårig järnväg med 5 nya hållplatser och en ny motorväg.
Denna infrastruktursatsning skulle ge Göteborg möjlighet att växa norrut längs Göta Älvdalen.
Innan omläggningen gick bussen som linje 861 nu går sommartid;
Smögen – Hunnebostrand – Munkedal – Torp – Göteborg.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Sotenäs kommun är också en inpendlingskommun och ca 1100 personer som dagligen pendlar till
Sotenäs. Sotenäs har flera stora beredningsindustrier för marina produkter och dessa är belägna runt
Smögen och Kungshamn.
Samtidigt pendlar ca 1200 personer ut från Sotenäs dagligen. (2018 års siffror).
Restiden för resa Hunnebostrand- Nils Ericsonsplatsen för vardagar är ca 2.23.
Restiden för resa Kungshamn- Nils Ericsonsplatsen för vardagar är ca 2;19.
Västtrafik kommer installera ett nytt kundräkningssystem i alla bussar, KRS, som kommer göra det
möjligt att framgent kunna ta del av en mer utvecklad resandestatistik med både påstigande av
avstigande.
Kommunen har fått hjälp av Västtrafik som redovisar hur resandestatistiken ser ut för in- och
utpendling från kommunen. Västtrafiks resandestatistik visar att antal resande för linje 862 är ca
250 personer varje vardag måndag till torsdag och att ytterligare 68 personer är påstigande i
Hallinden. Antalet resande för linje 860 är ca 150 personer och att ytterligare 97 personer är
påstigande i Hallinden.
Analys

Det är svårt att dra några slutsatser av resandestatistiken, då den endast redovisar antalet påstigande,
den redovisar inte var man går av eller byter buss.
Statistiken ger in indikation på att ca 100 personer byter från linje 862 till 860 i Hallinden. Om detta
stämmer så skulle 100 personer gynnas om linjen lades om, medan 150 personer skulle missgynnas
(av de som reser med buss idag).
Västtrafik menar att det totala reseunderlaget, inkluderat med de som pendlar på annat sätt, visar vid
en snabb analys på att en omläggning av kollektivtrafiken till navet vid Torp via Hunnebo/Bovall
skulle missgynna en potential av ca 500 personer (detta gäller för de som pendlar, inte
nödvändigtvis med buss) som får en längre resväg eller ett byte, än idag, medan ca 250 personer i
Hunnebo/Bovall skulle gynnas av en omläggning.
Västtrafik har också lämnat information om att det kring hållplatsen vid Kungshamns busstation bor
489 personer inom 400 m, medan det runt Hälsans Hus bor 859 personer inom samma radie.
Antalet sysselsatta i närheten av busstationen är 144 och runt Guleskär ytterligare 114. Detta
indikerar att många som arbetspendlar till Kungshamn får längre till jobbet om man flyttar
busstationen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-01-10
Statistik påstigande 860 och 862
Tidtabell buss 860
Tidtabell buss 862
Resandestatistik
Motion om förbättringar inom kollektivtrafiken i Sotenäs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 12
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Roland Mattsson (M) föreslår som tillägg att man ska beakta ungdomars behov i utredningen.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (M) förslag och Roland Mattssons (M)
tilläggsförslag finner att Kommunstyrelsen antar dessa.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att tillsammans med Västtrafik utreda en
jämnare turtäthet mellan linje 860 och 862, att ungdomars behov beaktas, samt att utreda den mest
optimala placeringen av hållplatsen i Kungshamn i dialog med det lokala näringslivet.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida 33(64)

Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2020-02-26 § 1-35

KS § 17

Dnr 2019/001680

Kommunfullmäktiges program för privata utförare
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 5 kap 3§ ska kommunfullmäktige anta ett program för privata utförare som
utför kommunala angelägenheter, varje mandatperiod. Detta är det första programmet som tas fram
för Sotenäs kommun. Programmet följer kommunens antagna styr och ledningssystem vilket
innebär att mål, riktlinjer och uppföljning är den samma oavsett om det är kommunens egen
förvaltning eller en privat utförare som utför tjänsten.
Beskrivning av ärendet

Kommuner och regioner har ett ansvar att kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal
lämnats över till privata utförare. Det är samma ansvar som för egen förvaltning, kommunala bolag,
förbund, stiftelse eller gemensam nämnd.
Programmet omfattar alla verksamhetsområden så som vård och omsorg, hälso- och sjukvård,
kultur och fritid, gator, parker och fastigheter, kommunikationer och annan infrastruktur.
Formellt överlämnas verksamhet genom avtal, efter en offentlig upphandling. Det kan finnas andra
upplåtelseformer så som partnerskap med civilsamhället. De mål och krav som anges i programmet
kommer att ge genomslag på de upphandlingar avtal som tecknas efter programmets antagande.
Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor då de är egna huvudmän och reglerad
genom tillståndsgivning.
Kommunfullmäktiges program fastlägger omfattning, ansvar och återrapportering.
Beslutsunderlag

Upphandlarens tjänsteutlåtande 2020-02-05
Förslag till Fullmäktiges Program för privata utförare, daterat 2020-02-18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 § 35
Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår att det ska regleras vad som gäller ideella föreningar och stiftelser.
Roland Mattsson (M) föreslår att en årlig uppföljning görs.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och Roland Mattssons (M) förslag
och finner att Kommunstyrelsen antar dessa.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att revidera dokumentet med en reglering vad som gäller ideella
föreningar och stiftelser.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar Program för privata utförare, daterat 2020-02-18.
Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Kommunstyrelsen att revidera angränsande policys, samt att
en årlig uppföljning ska utföras.
Skickas till

Kommunfullmäktige
Upphandlaren

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2020/000105

Möjlighet att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst
Sammanfattning

Tolkförmedling Väst, TFV, är ett kommunalförbund och har som ändamål för sin verksamhet att
tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. TFV har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt
40 medlemmar. Medlemmarna är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad samt 38 kommuner i
Västra Götalands län.
Förbundet erbjuder språktolkning och översättning av text på fler än 100 olika språk. Förbundet har
skickat ut förfrågningar om medlemskap till resterande kommuner i Västra Götalands län. Nya
medlemmar kan ansöka om medlemskap och tillträda som nya medlemmar i förbundet from 1
januari 2021.
Det är väsentligt för verksamheterna i Sotenäs att erhålla auktoriserade tolkförmedlingstjänster.
Kommunen upphandlar idag tjänsterna men att kunna upphandla och tillhandahålla tjänster som
omfattar behovet är svårt. Förvaltningen föreslår att Sotenäs Kommun ingår medlemskap i
Tolkförmedling Väst from 2021-01-01.
Beskrivning av ärendet
Ekonomi

Vid inträde erlägger kommunen andelskapital om 1 krona per kommuninvånare beräknat på
befolkningsantalet den 31 december 2019. För Sotenäs innebär det beräknat på folkmängd per 1
november 2019 (statistik per 31 december 2019 ej klar) är 9 044 invånare. Det innebär en
engångsinsats 9 044 kr. Varje ny medlem ska därtill lägga en administrativ engångsavgift på 25 tkr
för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya medlemmar.
Kommunens kostnader för tolktjänster har de senaste två åren uppgått till ca 160 tkr och fördelar sig
enligt nedanstående.

Beslutsunderlag

Ekonomichefs tjänsteutlåtande 2020-01-24
Information om TFV
Förbundsordning
Tidsplan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 § 37
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs kommun ingår medlemskap i Tolkförmedling Väst.
Kommunfullmäktige beslutar att andelskapital på 1 krona per kommuninvånare och den
administrativa engångsavgiften på 25 tkr belastar finansförvaltningen.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2019/000001

Budget 2020 - flerårsplan, investeringsbudget, skattesats
Sammanfattning

Nämnden tilldelas ett kommunbidrag (budgetram) av kommunfullmäktige för verksamheten.
Nämndens uppgift under året är att inom kommunbidragets ram bedriva verksamhet enligt
beslutade mål, strategier och verksamhetsplan. Kommunbidraget inkluderar även kapitalkostnader.
Enligt styrprinciperna ska nämnder presentera styrande verksamhetsmål och internbudget för
kommunstyrelsen senast i november varje år. Återrapport skedde till kommunstyrelsen 2019-11-20
§ 192. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna återrapport avseende nämndernas internbudgetar.
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera styrande verksamhetsmål 2020 för att revidera
måldokumentet. En uppdatering av måldokumentet har nu skett.
Beslutsunderlag

Ekonomichefs tjänsteutlåtande 2020-01-22
Kommunfullmäktiges inriktningsmål samt nämndernas styrande verksamhetsmål
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 § 39
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen från nämnderna avseende styrande
verksamhetsmål 2020 i måldokumentet.

Skickas till

Ekonomichef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2019/001581

Samordningsförbundet Väst, Verksamhetsplan, budget 2020 med
verksamhetsinriktning 2022
Sammanfattning

Samordningsförbundet Väst har inkommit med verksamhetsplan med budget 2020, med
verksamhetsinriktning tom 2022, vilken antogs av styrelsen 2019-11-25.
Verksamhetsplanen innefattar fortsättning med verksamhetsutveckling i syfte att möta aktuella
behov och med att ta fram en modell vilken synliggör och systematiserar deltagarens väg genom
Samordningsförbundet Västs insatser.
Ekonomi

Totalt budgeteras kostnader för 13,846 mnkr under 2019. Bidraget från medlemmarna 2019
beräknas uppgå till 9,402 mnkr och intäkt från ESF på 2,4 mnkr Samordningsförbundets budget
visar på ett underskott för respektive av de kommande åren 2019 - 2021. Se tabell nedan. Det
innebär att förbundet kommer att använda det egna kapitalet under 2019 för budgetbalans och för de
kommande budgetåren.
Medlemsbidraget fördelas med att Försäkringskassan och Arbetsförmedling finansierar 50 procent.
Västra Götalandsregionen finansierar 25 procent och kommunerna står för resterande 25 procent.
För Sotenäs del uppgår avgiften till 144,706 tkr för 2020.
Budget enligt samordningsförbundet mnkr
Intäkter medlemsbidrag
Intäkter ESF
Egna upparbetade medel
Kostnader
Netto
Utgående eget kapital

2020
9,358
0,245
2,499
-11,648
0,454
0,454

2021
10,000
0
0,454
-10,173
0,281
0,281

2022
10,000
0
0,281
-10,193
0,088
0,088

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-01-21
Verksamhetsplan med budget 2022 med verksamhetsinriktning tom 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 § 40
Yrkande

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen
antar detta.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan med budget 2020 med
verksamhetsinriktning t.o.m. 2022 från Samordningsförbundet Väst.
Skickas till

Samordningsförbundet Väst
Ekonomichef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2020/000040

Revidering av ekonomiska styrprinciper
Sammanfattning

Uppdatering av styrprinciperna framförallt avseende budgetuppföljning. Uppföljningen föreslås att
omfatta helårsprognos för drift- och investeringsanslag i förhållande till budget. Uppföljningen
genomförs månadsvis under perioden februari - juni samt augusti - november. Senast den 10:e (eller
närmast följande vardag om 10:e infaller på helgdag) efter uppföljningsmånaden ska uppföljningen
publiceras.
Endast månadsuppföljningar med negativa helårsprognoser behandlas/beslutas av nämnd.
Dokumentet har också uppdaterats med avsnitt avseende investeringar.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-01-07
Ekonomiska styrprinciper, förslag 2020-01-29
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 § 41
Yrkande

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen
antar detta.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna ekonomiska styrprinciper, enligt förslag 2020-01-29.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2020/000005

Behandling av resultatöverföring av investeringar i bokslutet 2019
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställer överföring av investeringsanslag till kommande verksamhetsår.
Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag

Investeringsbudgeten uppgick för 2019, inklusive resultatöverföring från 2018, till 39,679 mnkr.
Bruttoinvesteringar uppgick för året till 34,877 mnkr och försäljningsinkomster inklusive
investeringsbidrag till 3,837 mnkr. Därmed fortsätter budgeterade försäljningsinkomster att minska.
Enskilt största investeringarna under 2019 avsåg inköp av brandbil samt bidrag till
Kungshamnsvallen 2.0.
Kommunstyrelsen beslutade om att budgetera anslag till anläggningsstöd Kultur och fritid till ett
belopp om 1,0 mnkr. Bifogat finns förslag till finansiering av detta genom omfördelning av medel
från projekt som avslutas under 2019. Innan äskande av resultatöverföring föreslås en omfördelning
för att inte föra över negativa anslag till 2020. Omfördelningen föreslås i första hand inom
respektive verksamhetsområde/nämnd.
Därtill äskas om resultatöverföring av anslag för samtliga nämnder till 8,638 mnkr. I bifogad bilaga
framgår för vilka projekt som omfördelning samt resultatöverföring föreslås.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-01-07
Investeringsredovisning 2019 (2020-02-18)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 § 42
Yrkande

Roland Mattson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna;
• Omfördelning av investeringsbudget för 2019
• Överföring av investeringsanslag med 8,368 mnkr till 2020
• I övrigt godkänna investeringsredovisningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2019/001579

Ang lån till föreningen Tõllar õ Seiel
Sammanfattning

Föreningen Töllar och Seiel har inkommit med ansökan om förlängning och förnyelse av räntefritt
lån. Föreningen har sedan 1999-03-04 ( KF DNR 98/729 § 08) haft ett räntefritt lån hos kommunen.
En förutsättning för lånet var att föreningen ställde ”Sippans Bu” som säkerhet samt att föreningen
under åren 1998 – 2007 avstod från kulturstöd. Lånet har nu amorterats av och sista inbetalningen
gjordes december 2019. Föreningen har inte under åren 1998 – 2007 erhållit kulturstöd. Däremot
har föreningen de senaste fem åren erhållit anläggningsstöd.
Föreningen söker förlängning och förnyelse av detta lån i samband med omfattande renoveringar på
Asta. Syftet med renoveringen av Asta är att hon kan fortsätta att fungera som arbetslivsmuseum
och som ett kulturminne för kommunen.
Finansiering av renovering av Asta har kunnat genomföras tack vare medlemmarna i föreningen
samt bidrag. Trots det har föreningen arbetat upp en skuld på 250 tkr.
Med utgångspunkt från ovan beslut söker nu föreningen Töllar och Seiel hos kommunen om ett
räntefritt lån på 250 tkr.
Enligt kommunallagen ska kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl
för något annat KL 2 kap 3 §. Övriga föreningar i kommunen som inkommit för att få ekonomiskt
stöd har erbjudits kommunal borgen.
Förvaltningen föreslår att föreningen Töllar och Seiel erhåller kommunal borgen och därmed själva
svarar för sitt lån och därmed erhåller samma villkor som övriga föreningar.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-01-21
Ansökan om räntefritt lån föreningen Töllar och Seiel
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 § 43
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottet förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att
Kommunstyrelsen antar detta.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Föreningen Töllar och Seiel
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 250 tkr, jämte löpande ränta och kostnader. Det
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2020/000013

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §§ 172-185/2019, 1-49/2020
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll §§ 83-92/2019, 1-8/2020
Personalärenden

Kommunstyrelsen, förteckning över anställningar månad 11-12/2019, 1/2020
Utbildningsnämnden, förteckning över anställningar månad 11-12/2019, 1/2020
Omsorgsnämnden, förteckning över anställningar månad 11-12/2019, 1/2020
Samhällsbyggnadsförvaltningen, förteckning över anställningar månad 11-12/2019, 1/2020
Delegationsbeslut

Lista på delegationsbeslut daterad 2020-02-19
Sotenäs kommuns yttrande 2020-02-21 till Svea Hovrätt.
Övriga protokoll

Rådet för hållbarhet och hälsa protokoll 2020-01-15
Sotenäsbostäder AB protokoll 2020-02-06
Centrala samverkansgruppens protokoll 2020-01-16
RAMBO AB stämmoprotokoll 2019-12-13
Sotenäs Rehabcenter AB protokoll 5, 2019-12-11
RAMBO AB protokoll 2019-12-09
Rådet för hållbarhet och hälsa protokoll 2019-12-10
Sotenäs Vatten AB protokoll 2019-12-19
Sotenäsbostäder AB protokoll 2019-12-05
Samordningsförbundet Väst protokoll 2019-11-25
Centrala samverkansgruppens protokoll 2019-11-13
Centrala samverkansgruppens protokoll 2019-11-06
Rådet för hållbarhet och hälsa protokoll 2019-10-29
RAMBO AB protokoll 2019-09-30
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2020/000012

Anmälningsärenden
1. SKR 2020-01-31, Meddelande från styrelsens Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025.
2. SKR 2020-01-31, Meddelande från styrelsens Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i
fokus.
3. Omsorgsnämndens protokoll 2020-01-30 § 25 ang. Flytt av överskjutande medel till 2020
års budget.
4. RAMBO Renhållningstaxa för Sotenäs kommun, daterad 2020-01-09.
5. Årsrapport Linus och Lina daterad 2020-01-15.
6. Hela Sverige ska leva, medlemsblad december 2019.
7. Byggnadsnämndens protokoll 2019-12-12 § 148 ang Planprioritering.
8. Byggnadsnämndens protokoll 2019-12-12 § 146 ang. Budgetuppföljning jan-okt 2019.
9. Lysekils kommuns kommunfullmäktige 2019-12-11, Avsägelse av uppdrag som ersättare i
Miljönämnden i mellersta Bohuslän.
10. Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-12-11 § 70, ang. Reviderad
delegationsordning.
11. Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-12-11 § 75, ang. Ekonomi,
budgetuppföljning jan-okt.
12. Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-12-11 § 76, ang. Tillsynsrapport
GDPR.
13. Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-12-11 § 77, ang. Verksamhetsplan
2020.
14. Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-12-11 § 78, ang. Kontrollplan 2020.
15. Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-12-11 § 79, ang Uppräkning av
timavgiften med index.
16. SKR 2019-12-13, Meddelande från styrelsen Rekommendation om överenskommelse om
samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020.
17. Kommunalförbundet Fyrbodals årshjul.
18. Utbildningsnämndens protokoll 2019-12-05 § 86 ang. Dataskyddsombudets tillsynsrapport
2019.
19. Utbildningsnämndens protokoll 2019-12-05 § 84 ang. Fritids- och Idrottspolitiskt program
2019-2022.
20. Utbildningsnämndens protokoll 2019-12-05 § 83 ang. Inriktningsdirektiv för Sotenäs
kommuns framtida skolorganisation.
21. Utbildningsnämndens protokoll 2019-12-05 § 80 ang. Kulturpolitiskt program 2019-2022.
22. Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-11-22 § 20, ang. Uppföljning av
internkontroll 2019, kompl 3 punkter.
23. Samordningsförbundet Väst, Kallelse till medlemsdialog/ägarsamråd 2020-03-20 i Dingle.
24. Förhandling lokalt avtal om samverkan och arbetsmiljö i Sotenäs kommun.
25. Byggnadsnämndens protokoll 2019-11-28 § 155, ang. Bostadsanpassning.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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26. Samordningsförbundet Väst verksamhetsplan och budget 2020.
27. Lysekils kommuns kommunfullmäktige 2019-11-20 § 212 ang. Lysekils kommuns
strategiska oljeskyddsplan.
28. SKR 2019-11-27, Meddelande om namnbyte Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
29. Munkedals kommun, Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 152, ang.
Samverkansöverenskommelse Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner avseende
gemensam miljöorganisation.
30. Lysekils kommun, Samhällsbyggnadsnämnds protokoll 2019-11-07 § 187 ang. Uppföljning
av internkontroll 2019, IT-avdelningen.
31. Lysekils kommun, Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-06 § 167 ang. Samordning och
styrning av gemensamma nämnder och avtalssamverkan.
32. Västra Götalandsregionen HSNN, kommundialog i Sotenäs kommun 2019-10-23.
33. Hela Sverige ska leva, medlemsblad november 2019.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2020/001404

Motion - Planera för, exploatera och försälja kommunala villatomter
via Sotenäsbostäder AB
Sammanfattning

Daniel Nordström (M) lämnade en motion 2019-11-05 med förslag att kommunen ges i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att ge Sotenäsbostäder AB utökat uppdrag och ägardirektiv avseende
planering, exploatering och försäljning av kommunala villatomter.
Beskrivning av ärendet

Kommunala småhustomter säljs via kommunens tomtkö. I dagsläget finns drygt 200 personer i kön.
Sedan hösten 2017 exploaterar Sotenäsbostäder AB de tomter som senare säljs av kommunen via
tomtkön. För att reglera förhållandet mellan Sotenäsbostäder AB och kommunen upprättades 2017
en affärsöverenskommelse. Avsikten med överenskommelsen är att fler småhustomter ska kunna
erbjudas allmänheten via den kommunala tomtkön. Priset för tomterna fastställs av kommunen efter
förslag och i samråd med Sotenäsbostäder. Tomtkön administreras av kommunen.
I nuläget är försäljningsförfarandet att Sotenäs kommun förvärvar de exploaterade tomterna av
Sotenäsbostäder samtidigt som kommunen upprättar köpekontrakt med intressent från tomtkön.
Förfarandet innebär en extra försäljning mellan kommunen och Sotenäsbostäder vilket resulterar i
administrativt merarbete och onödiga lagfartskostnader.
Beslutsunderlag

MEX-ingenjörs tjänsteutlåtande 2020-01-14
KF §122 2019-11-07
Motion – Planera för, exploatera och försälja kommunala villatomter via Sotenäsbostäder AB
Överenskommelse mellan Sotenäsbostäder AB och Sotenäs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 21
Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen
antar detta.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att ge Sotenäsbostäder
AB utökat uppdrag och ägardirektiv avseende planering, exploatering och försäljning av
kommunala småhustomter.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2019/001133

Taxa 2020 för markarrende exklusive sjöbodstomt, egen brygga och
vattenområde
Sammanfattning

Taxan för markarrende exklusive sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde föreslås ändras så att
den följer marknadsvärdet på marken i kommunens olika delar bättre än den tidigare gjort.
Bakgrund

Sotenäs kommun upplåter kommunal mark via arrendeavtal till företag, privatpersoner och ideella
föreningar till olika ändamål. Arrendekostnaderna är olika beroende på var marken ligger i
kommunen.
Ärendet behandlar arrendetaxa för lägenhets-, anläggningsarrende.
För sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde finns särskild taxa.
Ärendet har tidigare presenterats för kommunstyrelsen och som då återremitterade ärendet för att
utreda vilka effekter förslaget ger för ideella verksamheter.
Beslutsunderlag

t.f. Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-03-20
Taxa 2020 jämförd med taxa 2019 markarrende 2019-11-03 bilaga 3
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-11-26 § 89
Yrkande

Olof Börjesson (C) och Pär Eriksson (C) Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets
förslag med tillägg att höjningarna ska ske etappvis under 3 år.
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att höjningarna ska ske
etappvis under 10 år.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 3 minuter.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag mot Mikael Sternemars
(L) förslag och finner att Kommunstyrelsen antar Olof Börjessons (C) med fleras förslag.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar taxa för markarrende i Sotenäs kommun, exklusive sjöbodstomt, egen
brygga och vattenområde enligt "Taxa 2020 jämförd med taxa 2019 markarrende 2019-11-01,
bilaga 3", att gälla från den 1 januari 2020 och tills vidare, höjningarna ska ske etappvis under 3 år.
Om inte annat beslutas räknas taxan därefter årligen upp med KPI.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Reservation

Mikael Sternemar (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet, enligt följande;
Under senare år har flera taxor i Sotenäs kommun höjts mycket kraftigt från ett år till ett annat. Inte
sällan har de som drabbats av dessa taxor inget alternativ till att vara ”kund” hos kommunen, för
sina tjänster. Kommunen utnyttjar en monopolsituation.
Att kommunen inte har räknat upp sina taxor på ett stort antal år är inget argument för dessa
chockhöjningar. I fallet med arrendetaxan för mark så finns det ett principfel. Man väljer att knyta
taxan till taxeringsvärdet. De höjningar som sker av markvärdena tillägnar sig markägaren inte
arrendatorn. I detta fallet blir det taxehöjningar på över 400% för de som drabbas hårdast. Denna
hantering skapar en oförutsägbarhet för de privatpersoner och företag som drabbas av taxan.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida 52(64)

Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2020-02-26 § 1-35

KS § 28

Dnr 2019/000784

Detaljplan för Hovenäs 1:2 m.fl. Hogenäs industriområde
Sammanfattning

Detaljplan för Hovenäs 1:2 m.fl. Hogenäs industriområde på Hovenäset föreslås revideras.
Kommunstyrelsen gav 2019-09-11 § 321 förvaltningen i uppdrag att återkomma med förnyad
bedömning av behovet av planändring inom Hogenäs industriområde, men att Hogenäs hamn för
närvarande inte ska ingå i en förnyad bedömning.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge ett uppdrag att ta fram detaljplan Hogenäs industriområde
väster om väg 872. Kommunstyrelsen föreslås även besluta om att finansiering ska ske inom ramen
för investeringsbudget.
Bakgrund

Kommunchefen fick vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-05 i uppdrag att se
över planlösningen för Hogenäsets industriområde, Hovenäset. I området finns det två olika planer.
Hogenäs industriområde är utbyggt med infrastruktur (Gata VA, El). All mark är dock inte såld
ännu, men det finns intressenter. De som etablerat sig i området har synpunkter på detaljplanens
utformning.
Detaljplaner
För Hogenäs industriområde finns det idag två gällande planer spl 1427-P87/3 från 1987 och dp
1427-P90/20 från 1990. Det finns i delar av planerna både naturmark och punktprickad mark längs
industri- och lokalgator. Planbestämmelser bör ses över så de är samma för båda planerna även se
över om mer mark ska planläggas i anslutning till de gällande planer.

Översiktsplan
Enligt översiktsplanen, ÖP 2010, är aktuellt område ett utvecklingsområde för
industriverksamheter.
U27 Hogenäs:
Nyetableringar med krav på stora utrymmen, verksamheter som kan innebära en störning på
omgivningen genom lukt och/eller buller samt transportintensiva verksamheter (inklusive
verksamheter med transport av farligt gods) ska i första hand lokaliseras hit.
Riksintressen
I huvudsak hela Hovenäs omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv MB 4 kap 2§
respektive obruten kust MB 4 kap 3§.
Strandskydd
Strandskyddet är upphävt i gällande detaljplaner men återinträder när befintliga detaljplaner
planläggs på nytt. Strandskyddsgränsen för det generella strandskyddet är 100 meter och det
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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påverkas inte dessa planer. Strandskyddsgränsen för det utvidgade strandskyddet är det 300 m vilket
i detta fall blir hela området delar av Hogenäs.
Särskilda skäl enligt miljöbalken (7 kap 18c§) kan eventuellt finnas för att bebygga industriområde
eftersom den redan är ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets
syften gäller främst Hogenäs.
Konsekvensbeskrivning av ärendet
Ekonomi

Detaljplanearbetet bekostas av Sotenäs kommunen. Kostnaden för att ta fram denna detaljplan ca
500 000 kr.
Beslutsunderlag

Tf. PLEX-chefs tjänsteutlåtande 2020-01-14
Plankostnader
Karta planområde
Protokollsutdrag KS 2019-09-11 §132
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 24
Yrkande

Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C), Lars-Erik Knutsson (S) och Robert Yngve (KD) föreslår
bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att
Kommunstyrelsen antar detta.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att ta fram en ny detaljplan för Hogenäs
industriområde, planen bedöms kunna antas av kommunen inom 3 år från detta beslutsdatum.
Planområdet ska ses över och om möjligt utökas.
Finansiering sker inom investeringsbudget för 2021.

Skickas till

Tf PLEX-chef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 29

Dnr 2020/000065

Detaljplan industriområde Hogenäs Norra
Sammanfattning

Sotenäs kommun avser att upprätta en ny detaljplan för nytt industriområde vid Hogenäs Norra.
Ärendet initierades genom beslut i KSAU 2019-11-27 § 173. Området är till för etableringar vilka
kräver stora markarealer. Kommunstyrelsen föreslås även besluta om att finansiering ska ske inom
ramen för investeringsbudget.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag från KSAU 2019-11-27 § 173 att komma med
underlag för nya industriområden som bör planläggas. Området för Hogenäs Norra är inte utpekat i
ÖP från 2010, men är ett intressant område för att placera ett nytt industriområde för industrier som
kräver stor etableringsyta. Aktuellt planområde ägs av Sotenäs kommun är ca 75 hektar varav
verksamhetsyta bör hamna mellan 50-60 hektar. Ny infartsväg behövs till området från väg 171.
Vägen går över andra fastigheter som inte ägs av Sotenäs kommun.
Riksintressen
I södra delen av området ca 15 hektar omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv MB 4
kap 2§ respektive obruten kust MB 4 kap 3§.
Strandskydd
Strandskydd runt Stora Dalevatten finns i norra delen av området.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Investeringsutgift för detaljplanen uppgår till uppskattningsvis 2 600 000 kr. Det kommer belasta
investeringsbudget. Inkomster kommer när mark inom området säljs till intressenter. Alternativ är
om det kommer en intressent som kan ta kostnader redan när de uppstår är det en fördel för Sotenäs
kommun.
Beslutsunderlag

Tf. PLEX-chefs tjänsteutlåtande 2020-01-14
Plankostnader
Protokollsutdrag KS 2019-09-11 §132
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 25
Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemar (L) förslag och finner att Kommunstyrelsen
antar detta.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KS § 29
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att få fram en ny detaljplan för Hogenäs Norra
industriområde, planen bedöms kunna antas av kommunen inom 1-1,5 år från beslutsdatum.
Finansiering sker inom investeringsbudget 2020.

Skickas till

Tf PLEX-chef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 30

Dnr 2019/001269

Taxa 2020 för gästhamnar
Sammanfattning

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

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2019-10-14
Förslag till taxa 2020 bilaga 1/ 2019-10-10
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-10-28 § 75
Yrkande

Mathias Bruno (M) föreslår nuvarande taxa bibehålls tills hamnutredningen är klar.
Olof Börjesson (C) och Pär Eriksson (C) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag.
Mats Abrahamsson (M) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning inklusive en
ekonomisk konsekvensanalys.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning och att en ekonomisk
konsekvensanalys tas fram.

Skickas till

Samhällsbyggnadschef
Hamnansvarig

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 31

Dnr 2019/001416

Taxa felparkeringsavgift
Sammanfattning

Sveriges kommuner har rätt att ta ut felparkeringsavgift enligt Lagen om felparkeringsavgift, SFS
1976:1128. Rätten att ta ut felparkeringsavgift har kommunen tillämpat sedan 1983 och nuvarande
avgifter är inte justerade sedan 2009-01-01.
1 mars 2017 justerades högsta tillåtna belopp för felparkeringsavgift till 1300 kronor för hela landet
enligt förordningen om felparkeringsavgift SFS 1976:1128, 2 §.
Beskrivning av ärendet

Då avgiften inte har varit föremål för omprövning sedan 2009-01-01 innebär detta att Sotenäs
kommun inte har utfört någon form av höjning gällande felparkeringsavgiften under de senaste tio
åren. Att införa en höjning syftar främst till att öka tillgängligheten av parkeringsplatser genom att
långtidsparkering på fel plats undviks samt förbättra framkomligheten för fotgängare och fordon
genom att felaktig parkering undviks. En höjning innebär förhoppningsvis också att vi även når de
som anser det vara "billigt" att felparkera och att dessa fordonsförare istället väljer att göra rätt.
I Sotenäs kommun finns det idag tre olika avgifter på felparkeringsanmärkningarna;
- 500 kronor för att exempelvis parkerat på plats med parkeringsförbud, underlåtit att betala p-avgift
eller inte flyttat sitt fordon efter parkeringstidens utgång.
- 700 kronor för grövre överträdelse och som grov förseelse räknas stannandeförbud, trafikfarlig
parkering exempelvis parkerat inom tio meter från korsning, på gångbana eller övergångsställe.
- 1000 kronor för parkering på p-plats avsedd för rörelsehindrad utan tillstånd.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från trafikingenjören 2019-10-29
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2020-01-28 § 3
Yrkande

Mattias Bruno (M) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag.
Mikael Sternemar (L) föreslår att en årlig översyn görs.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mattias Brunos (M) förslag och Mikael Sternemars (L) förslag
och finner att Kommunstyrelsen antar dessa.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida 58(64)
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Forts. KS § 31
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar om att höja felparkeringsavgiften enligt Lagen om felparkering
SFS1976:1128, 2 § till;
- 800 kronor för att exempelvis parkerat på plats med parkeringsförbud, underlåtit att betala p-avgift
eller inte flyttat sitt fordon efter parkeringstidens utgång.
- 1000 kronor för grövre överträdelse och som grov förseelse räknas stannandeförbud, trafikfarlig
parkering exempelvis parkerat inom tio meter från korsning, på gångbana eller övergångsställe.
- 1300 kronor för parkering på p-plats avsedd för rörelsehindrad utan tillstånd.
- samt att taxan ses över årligen.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 32

2019/001333

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Sammanfattning

Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har Miljönämnden i mellersta Bohuslän sedan
2013-01-01 ansvar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den tillsyn som kommunerna utövar
är bred och omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och naturvård.
Föreliggande förslag till ny taxa är gjord utifrån SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) nya
taxemodell. Kommunen får enligt miljöbalken (1998:808), kap. 27, 1 § ta ut avgift för tillsyn enligt
de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Det är mycket viktigt att samma taxekonstruktion
gäller för samtliga tre samverkande kommuner och taxeförslagen har därför formulerats lika.
I föreliggande ärende ingår förslag till taxa, exklusive timavgiftens storlek. Timavgiften har
beslutats i separata ärenden i respektive kommun. Timavgiften är samordnad och lika för alla tre
kommunerna.
Då timdebiteringar och årlig avgift kommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 6 i
taxeförslaget kommer de att ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver
taxan inte revideras om timavgiften ändras.
Beslutsunderlag

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2019-08-20
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Sotenäs, Munkedals och Lysekils
kommuner med tillhörande bilagor.
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-10-16 § 68
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område” att
gälla från och med 1 januari 2021.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 33

Dnr 2020/000202

Tillsättande av politisk ÖP-grupp
Sammanfattning

Kommunen startar arbetet med att ta fram en ny ÖP (översiktplan) under 2020. Översiktsplanen
redogör kommunens viljeinriktning för den långsiktiga användningen av mark- och vattenområden
med utgångspunkt i kommunala, visioner, mål och strategier.
ÖP-arbetet kommer att inledas med workshops med politiken, för att förankra och få en samsyn
kring olika frågor. I processen med att ta fram en ny ÖP ingår också att ha samråd i olika steg, ett
förankringsarbete kommer att ske.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 § 46
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår att en politisk ÖP-grupp tillsätts med följande sammansättning
(alliansen), (oppositionen), (SD) 6-3-1.
Birgitta Albertsson (S) föreslår att platserna fördelas; (M) och (S) får 2 platser var och övriga 1.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att arbetsutskottet
antar Mats Abrahamsson (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en politisk ÖP-grupp med följande personer;
Eva Abrahamsson (M)

Lars-Erik Knutsson (S)

Ronald Hagbert (M)

Birgitta Albertsson (S)

Susanne Aronsson de Kinnaird (M)

Yngve Johansson (MP)

Robert Yngve (KD)

Sebastian Andersson (SD)

Pär Eriksson (C)
Gunilla Ohlin (L)

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Protokollsanteckning

Ewa Ryberg (V) och Yngve Johansson (MP) lämnar en protokollsanteckning enligt följande:
Det står i förslaget ”I processen med att ta fram en ny ÖP ingår också att ha samråd i olika steg, ...”
Utifrån detta och med tanke på att det är en process som kan sträcka sig över tid skulle den politiska
ÖP-gruppen vinna på att bredda sin bas och ha en bred representation (av alla partier).
Därför menar Vänsterpartiet att ÖP-gruppen kan bestå av fler än 10 personer.
Skickas till

Valda
Samhällsbyggnadschef
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 34

Dnr 2020/000152

Styrgrupp för beredning av policy och ägardirektiv för bolag
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att en politisk styrgrupp tillsätts för att bereda policy och
ägarstyrning av kommunala bolag.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 § 46
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en politisk styrgrupp med 4 förtroendevalda för beredning av
policy och ägarstyrning av kommunala bolag.
Följande personer utses under tiden år 2020-2022;
Mats Abrahamsson (M)

Pär Eriksson (C)

Helene Stranne (M)

Lars-Erik Knutsson (S)

Skickas till

Valda
Ekonomichef
Samhällsbyggnadschef
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KS § 35

Dnr 2019/001552

Val till politisk styrgrupp för ombyggnation av Hunnebohemmet
Sammanfattning

Två personer ska väljas ur Kommunstyrelsens arbetsutskott till en politisk styrgrupp inför
ombyggnationen av Hunnebohemmet, 1 + 1.
Omsorgsnämnden har 2019-11-07 § 111 utsett Nils Olof Bengtsson (M), Britt Lindgren (C),
Sanna Gustafsson-Lundström (S) till en politisk styrgrupp för ombyggnad/projektering
av Hunnebohemmet.
Beslutsunderlag

ON 2019-11-07 § 111
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-27 § 182
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer Mikael Sternemar (L) och Lars-Erik Knutsson (S) att ingå i den politiska
styrgruppen för ombyggnad/projektering av Hunnebohemmet.
Skickas till

Valda
Samhällsbyggnadschef
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida 64(64)

