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Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2.  

Närvarande 
ersättare 

Se bifogad närvarolista sidan 2.  

 

Övriga deltagare 

 
 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef 
Maria Vikingsson, kommunchef 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet den 10 oktober 2017 kl. 09.00 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Peter Hemlin (M)    
Justerare    

 Nils Olof Bengtson (M)  Owe Karlsson (S) 
 

Anslagsbevis 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-09 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-11-10 - 2017-12-02. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2017-11-09 §§ 117-138 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 2(39)
 

 
 

Beslutande  

Namn Parti Namn Parti 

Mats Abrahamsson  M Britt Wall  S 
Jeanette Loy M Lars-Erik Knutsson S 
Ronald Hagbert M  Annica Erlandsson §§ 117-122 S 
Ulla Christensson Ljunglide M Jan Ulvemark S 
Peter Hemlin, ordförande M Owe Karlsson S 
Susanne Bergholtz M Hilbert Eliasson S 
Nils Olof Bengtsson M Vivianne Gustafsson S 
Helene Stranne §§ 117-118 M Birgitta Granström S 
Eva Abrahamsson § 119-137 M Gunnel Berlin S 
Roland Mattsson M Bengt Sörensson S 
Daniel Nordström M Ewa Ryberg V 
Kajsa Åkesson M Tina Ehn   MP 
Olof Börjesson C Pål Ohlzon  SD 
Stig-Arne Helmersson  C   
Mikael Sternemar 117-122, 
124-126, 130 

L   

Sven-Olof Oresten §§ 123, 
127-129 

L   

Anne Johansson L   
Kenny Thärnström L   
Robert Yngve KD 

 
  

 

Närvarande ersättare  

Helene Stranne §§ 119- 137 M Luis Morales  V 
Sven-Olof Oresten § 117-122,  L Yngve Johansson MP 
124-126, 130    
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KF § 117     

Inspirationsföreläsning ”Sotenäs ska bli en jämställd kommun utan 
våld och droger” 
 
Marcus Svensson, jämställdhetsstrateg, ger er en kunskaps-och inspirationsföreläsning om ”Sotenäs 
ska bli en jämställd kommun utan våld och droger”. 
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KF § 118   KA 2017/314 

Budget 2018, med flerårsplan 2019-2020 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier 
gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om 
dessa förutsättningar gör det möjligt att uppnå nämndernas strategiska mål.  
 
Ekonomiavdelningen har räknat fram budget 2018 med resultatplan för 2019 och 2020. 
Nämndernas ramar justeras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI med 2,3 
procent och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar för 2018 beräknas 
till 3,1 procent.  
 
Prisförändringarna beräknas till 2,7 procent 2019 och 2,8 procent 2020 samt löne-
kostnadsökningarna till 3,4 procent 2019 och 3,4 procent 2020.  
 
Framräkningen visar för den skattefinansierade verksamheten ett positivt resultat på 5,5 Mkr för 
2018, 3,1 Mkr för 2019 och för 2020 på 0,9 Mkr. 

Beskrivning av ärendet 

Övergripande förutsättningar 
Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognoser 
(september 2017) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Bedömningen av 
skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på 9 088 personer. Nämnderna 
kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och intäkterna räknas 
upp på motsvarande sätt.  
 
Nämndernas ramar justeras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI med 2,3 
procent och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt.  
Lönekostnadsökningar täcks centralt.  
 
Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd skall anta internbudget inom given 
ram senast under oktober månad. Internbudget skall delges kommunstyrelsen för kännedom. 
Eventuell omdisposition av internbudgeten under verksamhetsåret skall anmälas till 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsens förslag innebär minskade ramar med 1,0 Mkr och ett budgeterat resultat på 5,5 
Mkr. 

Budgetberedningens behandling 
Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och 
genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2018. 
Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och arbetat fram ett 
förslag till budget för 2018. 
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Forts. KF § 118 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-10-12 
Kommunstyrelsens förslag till budget 2018, samt flerårsplan 2019-2020 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-18 § 196 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Mikael Sternemar (L), Olof Börjesson (C), Robert Yngve (KD) och Kenny 
Thärnström (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Britt Wall (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag och som tilläggsförslag att 2,0 mkr 
tillförs i Omsorgsnämndens budget för att förstärka grundbemanningen i särskilt boende, samt att 
50 tkr läggs till för arbetsersättning för psykiskt funktionsnedsatta, totalt 2 050 kr, förslaget 
finansieras genom att avveckla LOV-verksamheten. 
Tina Ehn (MP), Ewa Ryberg (V) och Annica Erlandsson (S) föreslår bifall till Britt Walls (S) 
förslag.  
Pål Ohlzon (SD) föredrar muntligt och föreslår bifall till (SD) budgetvision 2018.  
Kenny Thärnström (L) föreslår avslag till Britt Walls (S) tilläggsförslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsen förslag och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar anta detta. 
Ordföranden ställer proposition på Pål Ohlzons (SD) förslag och på Britt Walls (S) tilläggsförslag 
finner att Kommunfullmäktige beslutar avslå dessa. 

Votering 

Votering begärs. 
 
Ordföranden föreslår att Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och för att ta fram ett 
motförslag så ställs först proposition på Britt Walls (S) förslag mot Pål Ohlzons (SD) förslag. 
Därefter ställs proposition på Kommunstyrelsen förslag mot motförslaget. 
Denna propositionsordning godkänns. 
  
Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) förslag mot Pål Ohlzons (SD) förslag och 
omröstningen utfaller med 12 JA-röster mot 1 NEJ-röst, 17 avstår, fullmäktige beslutar därmed att 
anta Britt Walls (S) förslag som motförslag. Se omröstningsbilaga 1. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Kommunstyrelsens förslag mot Britt Walls (S) förslag 
och omröstningen utfaller med 17 JA-röster mot 12 NEJ-röster, 1 avstår och fullmäktige beslutar 
därmed att anta Kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga 2. 
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Forts. KF § 118 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige antar budget 2018 och flerårsplan 2019-2020.  
 
Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2018 enligt nedan vilket innebär följande förändringar 
gentemot 2017 års budgetramar:  
 
• Kommunstyrelsens anslag ökar med 300 tkr för den allmänna och tekniska verksamheten 

jämfört med den budget som gäller för 2017. 
 
• Kommunstyrelsens ram för arbetsmarknadsenheten är oförändrad jämfört med den budget som 

gäller för 2017.  
 
• Omsorgsnämndens anslag minskar med 7 900 tkr jämfört med den budget som gäller för 2017, 

och 700 tkr tillförs till en tjänst för 1:e socialsekreterare i Omsorgsnämndens budget. 
 
• Utbildningsnämndens anslag ökar med 200 tkr jämfört med den budget som gäller för 2017  
 

• Anslag för gymnasieverksamheten är oförändrad jämfört med den budget som gäller för 
2017.  

Forts. KF § 118 
 

• Anslag för vuxenutbildning är oförändrad jämfört med den budget som gäller för 2017. 
 

• Byggnadsnämndens anslag ökar med 1 000 tkr jämfört med den budget som gäller för 2017 
 

• Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän är oförändrad 
 
o Ramen för IT-nämnden är oförändrad  
 
o Ramen för Lönenämnden är oförändrad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 4 800 tkr till anslaget för KS ofördelat avseende satsningar 
på heltidstjänster, utbildningsinsatser samt för ev kostnadsförändringar i befintlig verksamhet i 
huvudsak inom IFO.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsanslagen upptas till 39 000 tkr inom den 
skattefinansierade verksamheten.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att nyupplåna, det vill 
säga öka kommunens skulder under år 2018, med totalt 30 000 tkr.  
 



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2017-11-09 §§ 117-138 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 8(39)
 

 
 

Forts. KF § 118 
 

Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att omsätta lån det vill 
säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att igångsättningstillstånd för projekt överstigande 2 000,0 tkr skall 
inhämtas från kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

Reservation  

Britt Wall (S), Lars-Erik Knutsson (S), Annica Erlandsson (S), Jan Ulvemark (S), Owe Karlsson 
(S), Hilbert Eliasson (S), Vivianne Gustafsson (S), Birgitta Granström (S), Gunnel Berlin (S), Bengt 
Sörensson (S), Ewa Ryberg (V), Tina Ehn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Britt 
Walls (S) förslag. 
 
 
 

Skickas till  

Ekonomiavdelningen 
Nämnderna 
Kommunledningsgruppen 
Revisorerna 
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Forts. KF § 118 Omröstningsbilaga 1 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

1 Mats Abrahamsson  M   X 
2 Jeanette Loy M   X 
3 Ronald Hagbert M   X 
4 Ulla Christensson Ljunglide M   X 
5 Susanne Bergholtz M   X 
6 Nils Olof Bengtsson M   X 
7 Helene Stranne   M   X 
8 Roland Mattsson M   X 
9 Daniel Nordström M   X 
10 Kajsa Åkesson M   X 
11 Olof Börjesson C   X 
12 Stig-Arne Helmersson  C   X 
13 Mikael Sternemar L   X 
14 Anne Johansson L   X 
15 Kenny Thärnström L   X 
16 Robert Yngve KD   X 
17 Britt Wall  S X   

18 Lars-Erik Knutsson S X   

19 Annica Erlandsson S  X   

20 Jan Ulvemark S X   

21 Owe Karlsson S X   

22 Hilbert Eliasson S X   

23 Vivianne Gustafsson S X   

24 Birgitta Granström S X   

25 Gunnel Berlin S X   

26 Bengt Sörensson S X   

27 Ewa Ryberg V X   
28 Tina Ehn MP X   
29 Pål Ohlzon SD  X  
30 Peter Hemlin  M   X 

Summa (30)  12 1 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2017-11-09 §§ 117-138 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
10(39)

 

 
 

Forts. KF § 118 Omröstningsbilaga 2 

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

1 Mats Abrahamsson  M X   
2 Jeanette Loy M X   
3 Ronald Hagbert M X   
4 Ulla Christensson Ljunglide M X   
5 Susanne Bergholtz M X   
6 Nils Olof Bengtsson M X   
7 Helene Stranne   M X   
8 Roland Mattsson M X   
9 Daniel Nordström M X   
10 Kajsa Åkesson M X   
11 Olof Börjesson C X   
12 Stig-Arne Helmersson  C X   
13 Mikael Sternemar L X   
14 Anne Johansson L X   
15 Kenny Thärnström L X   
16 Robert Yngve KD X   
17 Britt Wall  S  X  

18 Lars-Erik Knutsson S  X  

19 Annica Erlandsson S   X  

20 Jan Ulvemark S  X  

21 Owe Karlsson S  X  

22 Hilbert Eliasson S  X  

23 Vivianne Gustafsson S  X  

24 Birgitta Granström S  X  

25 Gunnel Berlin S  X  

26 Bengt Sörensson S  X  

27 Ewa Ryberg V  X  
28 Tina Ehn MP  X  
29 Pål Ohlzon SD   X 
30 Peter Hemlin  M X   

Summa (30)  17 12 1 
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KF § 119   KA 2017/1444 

Skattesats 2018 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställer i november budgetramar på nämndnivå, flerårsplan, 
investeringsbudget och mål för 2018. I december presenterar nämnder och utskott styrande 
verksamhetsmål och internbudget för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall under november 
fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2018. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-10-10 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-18 § 197 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2018 är oförändrad och fastställs till 21,99 
procent. 

Skickas till  

Ekonomiavdelningen 
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KF § 120   KA 2017/1326 

Taxa Kommunala gästhamnar 2018 

Sammanfattning 

Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand och på Malmön. I 
Kungshamn och Hunnebostrand är servicegraden högre än på Malmön och därför är taxan olika för 
dessa hamnar. 
 
Taxan är också olika beroende på säsong. Under lågsäsong är det billigare att gästa hamnarna än 
under högsäsong. Kommunens taxa för lågsäsong är betydligt billigare än snittet i 
grannkommunerna. Högsäsongstaxan ligger i samma nivå som grannkommunerna. 
Gästhamnarna är populära utflyktsmål som bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på 
högsäsong. De slits och behöver underhållas kontinuerligt för att vara säkra och kunna uppnå 
gällande regler. 
 
Taxan föreslås höjas med ca 4 % för högsäsongen 2018 enligt, detta medför en ökad intäkt på ca 
70 000 kr om antalet gästnätter under högsäsongen håller samma nivå som 2017. 
Denna höjning följer budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018, och kommunen ökar en låg 
kostnadstäcknings nivå som finns för gästhamnsverksamhetens drift och underhåll.  

Beslutsunderlag 

Samordnarens tjänsteutlåtande 2017-09-25 
Jämförelse andra gästhamnar 2017 
Taxa 2018 Gästhamnar 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2017-10-02 § 117 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-18 § 173 

Yrkande 

Tina Ehn (MP) föreslår att taxan höjs enligt förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot Tina Ehns (MP) förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar med följande ändringar avseende högsäsong; båtar 
<10 m/300 kr, 10-12 m/350 kr, 12-14 m/440 kr, 14-18 m/540 kr och båtar över 18 m/650 kr, att 
gälla från och med den 1 januari 2018.  
I övrigt ska 2017 års taxa gälla även 2018.  
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Forts. KF § 120 

 

Reservation 
Tina Ehn (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Se bilaga. 
 
 

Skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anläggningsenheten 
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Forts. KF § 120  Reservation 

 
Reservation från miljöpartiet de gröna avseende ärendet  
 
KA 2017/1326 Taxa Kommunala  gästhamnar 2018 
 
Vi anser att taxan bör höjas enligt förslag och underlag i tjänsteutlåtande. 
 
Där taxan föreslås höjas med  ca 4 %  för  högsäsongen  2018 enligt bilaga 2, i underlaget till beslut, 
vilket beräknas medföra en ökad intäkt på ca 70 000kr, om antalet  gästnätter under högsäsongen 
håller samma nivå  som 2017.  
 
Detta följer budgetanvisningarna som är  uppsatta för 2018. 
 
Vilket innebär att vi ökar vår låga kostnadstäcknings nivå som finns  för gästhamnsverksamhetens 
drift och underhåll.  
 
Tina Ehn (MP)  
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KF § 121   KA 2017/1327 

Parkeringstaxa 2018 och tills vidare 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. Syftet är i första 
hand att få omsättning på bilar i samhällskärnorna. Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar och 
husbilar rullar på gatorna. Behovet av p-platser och underhåll av dessa ökar ständigt. P-avgifterna 
bidrar till att täcka kostnaderna för utvidgning av p-platser och underhåll av p-platser och gator.  
 
Antalet husbilar som söker parkering ökar varje år. Kommunen har idag flera p-platser för husbilar. 
Säsongen för husbilar blir längre för varje år, den avgiftsbelagda tiden för husbilsparkeringarna 
förlängdes till april - oktober för att inte konkurrera med privata näringsidkare under 2017.  
 
I Hunnebostrand krockar dock perioden för husbilsparkering med perioden för landförvaring av båt. 
Husbilar kan parkera på de platser som inte är upptagna av båtar under den perioden som kolliderar. 

Beslutsunderlag 

Samordnarens tjänsteutlåtande 
Jämförelse 2017 Bilaga 1 
Parkeringstaxa 2018 Bilaga 2 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2017-10-02 § 118 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-18 § 174 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar parkeringstaxa 2018 att gälla från och med den 1 januari 2018 och tills 
vidare. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anläggningsenheten 
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KF § 122   KA 2017/1328 

Taxa 2018 Småbåtshamnar, landförvaring, kran m,m 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser. Bryggor och 
tillhörande anläggningar kräver underhåll och reparationer kontinuerligt. 
Det är lång kö för att få båtplats. Ett behov finns för att utöka antalet platser och att hantera de 
bryggor kommunen har idag på ett effektivt sätt. 
 
För att effektivt kunna erbjuda, underhålla och utveckla verksamheten föreslås en höjning av 
båtplatsavgiften med 3 procent 2018. Detta medför en ökad intäkt på 290 000 kr och detta följer 
budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018. Därefter införs justering av avgiften med hjälp av 
index, KPI med basår 2016 oktober (index tal 318,00).  
 
Det föreslås att en ny taxa införs för förvaring av kärror/vaggor under sommarsäsongen på totalt 
400kr/kärra/sommarsäsong. 

Beskrivning av ärendet 

Hamnverksamheten bedrivs idag med små personella medel, vilket gör att nödvändigt 
underhållsarbete/utvecklingsarbete inte alltid hinns med, varken administrativt eller på platsen. Det 
finns idag inget bra verksamhetssystem för administration vilket gör arbetet mycket tungrott, 
bryggor nyttjas inte optimalt, mm. Underhållsplanen för pontoner/bryggor finns men det saknas 
resurser i form av pengar för att efterleva den, vi har stora ekonomiska investeringar framför oss i 
form av kajer, pontoner och bryggor som har passerat sin livs längd. Detta medför många akuta 
åtgärder som kräver mera personella resurser än de planerade underhållet. 
 
För att effektivt kunna erbjuda, underhålla och utveckla verksamheten föreslås en höjning av 
båtplatsavgiften med 3 procent 2018. Detta medför en ökad intäkt på 290 000 kr och detta följer 
budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018. 
Därefter införs justering av avgiften med hjälp av index, KPI med basår 2016 oktober (index tal 
318,00).  
 
Införande av en ny taxa för förvaring av kärror/vaggor under sommarsäsongen på de ställen som 
kommunen har möjlighet att erbjuda detta, Reningsverket-Hunnebostrand, Hogenäs-Kungshamn 
och Långtidsparkeringen-Malmön. Platserna kan komma att variera över tid.  
Taxan föreslås att vara 400kr/kärra/sommarsäsong, detta ger en uppskattad intäkt på 60 000kr, som 
kommunen sedan kan använda för att förbättra ytorna, skyltningen och hanteringen av de som inte 
tar hand om sin egendom. 
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Beslutsunderlag 

Samordnarens tjänsteutlåtande 
Jämförelse mellan grannkommuner, bilaga 1 
Taxa 2018 Småbåtshamn, landförvaring, kran mm, bilaga 2 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2017-10-02 § 119 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-18 § 175 

Yrkande 

Tina Ehn (MP) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens mot Tina Ehn (MP) förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att taxa för småbåtshamn, landförvaring, kran mm höjs med 2 procent 
för 2018. 
 

Reservation 
Tina Ehn (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Se bilaga. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anläggningsenheten 
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Reservation från miljöpartiet de gröna avseende ärende  
 
KA 2017/1328 Taxa 2018 Småbåtshamnar, landförvaring, kran m,m 
 
Vi anser att det är av stor betydelse att Sotenäs kommun kan ha en bra hamnverksamhet med 
möjlighet till underhåll och utveckling.  
 
Kommunfullmäktige väljer att besluta om en höjning på 2% . 
förvaltningens förslag till beslut var 3%, med motivering:  För att effektivt kunna erbjuda, 
underhålla och utveckla verksamheten  föreslås en höjning  av båtplatsavgiften med 3 procent 
detta  medför  en ökad intäkt  på  290.000kr och 
följer  budgetanvisningarna  som  är  uppsatta  för  2018.  
 
vi i miljöpartiet ställer oss bakom förvaltningens förslag till beslut. 
 
Tina Ehn (MP) 
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KF § 123   KA 2017/1329 

Taxa Upplåtelse av offentlig platsmark, för 2018 och tills vidare  

Sammanfattning 

Gällande taxa för upplåtelse av offentlig mark innebär att taxan är lägre på lågsäsong än på 
högsäsong och lägre i samhällenas ytterområde än i centrumkärnorna. Denna taxa har tillämpats 
sedan 2014 och fungerar bra. Senaste taxejusteringen gjordes inför 2017.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunens mark indelas idag i zoner beroende på efterfrågan - "attraktionskraft" och präglar även 
den lönsamhet som en verksamhet på den upplåtna platsen kan realisera. 
 
Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen skickas av sökande till Polismyndigheten. Kommunen är 
remissinstans innan Polismyndigheten ger tillstånd eller avslår ansökan. När en ansökan fått 
tillstånd enligt ordningslagen fakturerar kommunen det belopp som ansökan gäller och en 
administrationsavgift för hantering av ärendet. 
 
Inför år 2017 höjdes taxan med 10 % efter många år utan taxehöjningar. Förvaltningen föreslår inte 
någon höjning inför 2018. 

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2017-09-22 
Taxa, bilaga 1 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2017-10-02 § 120 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-18 § 176 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa 2017 att gälla även från och med den 1 januari 2018 och tills vidare. 
 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KF § 124   KA 2017/1455 

Översyn av matkostnader inom ordinärt boende, särskilt boende, 
korttidsplats samt dagverksamhet/daglig verksamhet 

Sammanfattning 

En översyn av matkostnader har gjorts av omsorgsförvaltningen under våren/sommaren 2017. 
Senast översyn gjordes år 2009. Kontakt har tagits med Kost- och städorganisationen för att få 
uppgift på självkostnadspris/ portion som lagas för matdistribution inom hemtjänst, 
matkostnad/dygn inom särskilt boende och korttidsplats samt matkostnad/portion inom 
dagverksamheter/daglig verksamhet. Syftet har varit att räkna fram hur mycket 
Omsorgsförvaltningen subventionerar matkostnader i förhållande till debiterat pris till 
omsorgstagaren. 
 
Under år 2016 subventionerades matkostnader med sammanlagt 4 402 449 kr inom 
Omsorgsnämndens ansvarsområde. Under första halvåret år 2017 subventionerades matkostnaderna 
med sammanlagt 2 166 936 kr (4 333 872 kr på årsbasis vid samma antal portioner/platser). 
 
Vid beviljat bistånd i form av matdistribution inom hemtjänst, beviljat bistånd i form av plats inom 
särskilt boende/korttidsplats samt bistånd i form av dagverksamhet/ daglig verksamhet debiteras 
omsorgstagaren/brukaren kostnad för mat. Inom ordinärt boende är matkostnaden inte ett bistånd 
utan själva distributionen av maten. Omsorgsnämnden köper tjänsten av tillagning av mat av Kost- 
och städorganisationen. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige som fattar beslut om 
kostnaden som ska debiteras omsorgstagaren/brukaren. Avgifterna för matkostnad har inte höjts 
sedan år 2009 då senast översyn gjordes av avgifter inom Omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

Avgiftshandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-22 
Omsorgsnämndens protokoll 2017-09-28 § 75 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-18 § 194 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att matkostnaden inom ordinärt boende, särskilt boende och 
korttidsplats höjs fr o m 2018-01-01 till 68 procent av framräknat självkostnadspris 
Kommunfullmäktige beslutar att prisjustering därefter görs årligen per 1 januari.   
 
 

Skickas till 

Avgiftshandläggare 
Enhetschef 
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KF § 125   KA 2017/1455 

Övertagande av verksamheten i Sotenäs Rehab AB, köp av samtliga 
aktier - tillägg till aktieöverlåtelseägaravtalen 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-21 § 97 att godkänna aktieöverlåtelseavtalen daterade 
2017-08-23 och därmed förvärva Orkla och Abbas personalstiftelses andelar i Sotenäs Rehab AB 
till en summa av sammanlagt 3 025 000 MSEK och att Sotenäs Rehab AB därmed ägs till 100 % av 
Sotenäs kommun. Medel ska tas ur eget kapital.  
Kommunfullmäktige beslutade uppdra åt kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande att 
underteckna aktieöverlåtelseavtalen. 
 
För att underteckna avtalen föreslår Orkla samt Orklas personalstiftelse tillägg till avtalen i enlighet 
med nedanstående beskrivning. Förvaltningen ställer sig bakom förslagen. 

Beskrivning av ärendet 

I nedanstående text ges först en beskrivning av önskade förändring(ar). Därefter följer ändringen i 
avtalen. 
---------------------------------- 
Punkt 8.4 
Specificering av tidigare samarbetsavtal i aktieägaravtalet. 
 
8.4 Parternas samarbetsavtal av den 21 november 1991 upphör i och med tillträdet till aktierna.  
----------------------------------- 
Punkt 10.1 
Förtydligande av att parterna inte har några krav på varandra om avtalet inte fullföljs. 
 
10.1 Detta Avtals bestånd är villkorat av att kommunfullmäktige har godkänt detsamma senast den 
31 december 2017. Om nyssnämnda villkor inte är uppfyllt, och parterna inte överenskommer 
annat, förfaller detta avtal automatiskt varvid parterna inte har några krav på varandra av vad slag 
det vara må. Samtliga redan vidtagna rättshandlingar i anledning av avtalet såsom betalning ska 
återgå i sådant fall i dess helhet 
----------------------------------- 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2017-10-11 
Aktieöverlåtelseavtal Orkla 
Aktieöverlåtelseavtal Personalstiftelsen 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-18 § 198 
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Forts. KF § 125 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut 2017-09-21 § 97. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna aktieöverlåtelseavtalen daterade 2017-10-18 och därmed 
förvärva Orkla och Abbas personalstiftelses andelar i Sotenäs Rehab AB till en summa av 
sammanlagt 3 025 000 MSEK och att Sotenäs Rehab AB därmed ägs till 100 % av Sotenäs 
kommun. 
Medel tas ur eget kapital. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
aktieöverlåtelseavtalen. 
 
 

Skickas till  

Sotenäs Rehab AB 
Orkla samt Abbas personalstiftelse 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunchefen  
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KF § 126   KA 2017/1307 

Avsiktsförklaring gemensamt ägande av RAMBO  

Sammanfattning 

Vid ägarsamrådet för RAMBO AB 2017-03-17 enades de fyra ägarkommunernas representanter att 
undersöka förutsättningar för ett förändrat ägarförhållande i bolaget så att de fyra ägarkommunerna 
efter förändringen äger lika stor andel av bolaget (antal aktier).  
 
Inför nästkommande ägarsamråd 2017-09-15 fick Lysekils kommunchef i uppdrag att ta fram 
underlag för beslut i respektive kommunfullmäktige att genomföra de förändrade 
ägarförhållandena. I uppdraget skulle de förändringar av styrdokument som krävs presenteras. 
 
Vid ägarsamrådet 2017-09-15 enades kommunernas representanter om att föra frågan vidare till 
kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun. En avsiktsförklaring undertecknades också. 
 
Förändringen innebär att Lysekils kommun frånträder sig 13,2 procent av sina aktier i bolaget (från 
38,2 procent till 25 procent ägande). För Sotenäs kommun innebär förvärvet ökad ägarandel 20,5 
procent till 25 procent.  Priset för förvärvet av aktierna har satts till 4,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-09-29 
Bil 1 avsiktsförklaring 
Bil 2 förändring bolagsordning 
Bil 3 föreslagen aktiesplit 
Bil 4 aktieägaravtal 
Bil 5 aktieöverlåtelseavtal 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-04 § 165 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-18 § 190 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen, bilaga 1. 
Kommunfullmäktige beslutar om förändringar i bolagsordningen enligt bilaga 2 inklusive 
föreslagen aktiesplit enligt bilaga 3 samt aktieägaravtalet enligt bilaga 4.  
Kommunfullmäktige beslutar att påteckna aktieöverlåtelseavtal enligt bilaga 5. 
Kommunfullmäktige beslutar att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för att anta en ny 
Bolagsordning. 
 

Skickas till 

RAMBO AB 
Lysekils kommun 
Munkedals kommun 
Kommunchef 
Ekonomiavdelning 
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KF § 127   KA 2017/1218 

Förslag till delegation av tillsyn enligt Lag (2017:435) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils 
kommun  
1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en produkt som kan 
användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, 
inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som 
innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.  
 
Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan om 
registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt skicka in ett 
egenkontrollprogram. Miljöenheten föreslår att ansvaret för tillsynen ska ligga på miljönämnden.  

Bakgrund 

Ansvaret för den omedelbara tillsynen av e-cigarettförsäljningen ligger på kommunen. Ansvaret för 
övrig försäljningstillsyn det vill säga tobak och läkemedel ligger idag hos miljönämnden. 
Miljöenheten anser att miljönämnden är den kommunala myndigheten som är bäst lämpad att 
ansvara för tillsynen enligt ”Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”. 
Därför föreslår miljöenheten att kommunfullmäktige i respektive kommun delegerar ansvaret för 
tillsynen till miljönämnden.  

Beslutsunderlag  

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 § 19  
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-03  
Taxa E-cigarettlagen Sotenäs 2018  
Taxa E-cigarettlagen Lysekil 2018  
Taxa E-cigarettlagen Munkedal 2018  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-04 § 162 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-18 § 178 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att delegera tillsyn enligt ”Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare” till Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Lysekils kommun 
Munkedals kommun 
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KF § 128   KA 2017/1213 

Förslag till ny taxa tobak, i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun  
Miljöenheten har de senaste året börjat jobba mer med tobakstillsyn. Tillsynen innebär besök på 
skolgårdar, kontrollköp av tobak och vanliga tillsynsbesök. För tillfället har miljöenheten 76 
stycken registrerade verksamheter som säljer tobak i våra tre kommuner.  
 
Miljöenheten har märkt att tiden för tillsyn av tobak överskrider en timme. För att kunna utföra den 
grundliga tillsynen anser miljöenheten att man behöver utöka tillsynstiden från en till två timmar. 
Avgiften skulle då totalt hamna på 1972kr/år. 

Bakgrund 

Tiden som läggs på tobakstillsyn motsvarar inte den nuvarande taxan som endast ligger på en 
timme. Behov finns av att höja taxan till två timmar per tillsynsbesök och år.  

Beslutsunderlag  

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 § 18  
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-08  
Förslag taxa Tobakslagen Sotenäs 2018  
Förslag taxa Tobakslagen Lysekil 2018  
Förslag taxa Tobakslagen Munkedal 2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-04 § 163 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-18 § 179 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra taxan enligt Tobakslagen så att årsavgiften för 
tobaksförsäljning motsvarar två timmars handläggning.  
 
Beslutet fattas med stöd av 19b § Tobakslag (1993:581). 
Denna taxa träder ikraft den 2018-01-01. 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Lysekils kommun 
Munkedals kommun 
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KF § 129   KA 2017/1219 

Förslag till ny taxa enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun  
1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en produkt som kan 
användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, 
inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som 
innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.  
 
Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan om 
registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt skicka in ett 
egenkontrollprogram.  
 
För att miljönämnden ska kunna utföra tillsynen enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare behöver nämnden ta ut en avgift. Miljönämnden bedömer att den årliga 
tillsynstiden i medeltal för varje tillsynsobjekt är 2 timmar och avgiften skulle då bli 1972 kronor 
per år.  

Bakgrund 

Enligt miljöenhetens erfarenhet med tillsyn av tobaksförsäljning så räcker inte en timmes 
handläggningstid för att genomföra en tillsyn på e-cigaretter av god kvalité. Miljöenheten föreslår 
därför att tillsynsavgiften baseras på två timmars handläggning. I dagsläget hamnar den årliga taxan 
på 1972 kronor. 

Beslutsunderlag  

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 § 20  
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-03  
Taxa E-cigarettlagen Sotenäs 2018  
Taxa E-cigarettlagen Lysekil 2018  
Taxa E-cigarettlagen Munkedal 2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-04 § 164 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-18 § 180 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa för tillsyn enligt ”Lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” som motsvarar två timmars handläggning.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta en timtaxa om 986 kronor per timme för tillsyn enligt ”Lag 
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”.  
Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 46§ Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.  
Denna taxa träder i kraft 2018-01-01.  
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Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Lysekils kommun 
Munkedals kommun 
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KF § 130   KA 2016/72 

Motion om ersättning till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar som arbetstränar  

Sammanfattning 

Birgitta Granström (S), Annica Erlandsson (S) och Gunnel Berlin (S) föreslår i en motion att 
kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheterna att personer som uppbär sjukpension på grund 
av psykisk funktionsnedsättning och som arbetstränar ska ha rätt till ersättning oavsett vem som är 
verksamhetssamordnare. 

Beskrivning av ärendet 

2016-03-30 skrevs ett tjänsteutlåtande av socialpedagog på Trålen utifrån ett initiativ av en brukare 
på Trålen som resulterat i en motion signerad representanter från Socialdemokraterna.  
Ärendet gällde möjligheten för personer med psykiska funktionshinder som blivit beviljade 
sysselsättning i form av dagverksamhet att få ersättning för denna sysselsättning, på samma vis som 
personer med funktionsnedsättningar som beviljas daglig verksamhet enligt LSS beviljas en 
habiliteringsersättning av kommunen för deltagande.  
 
Sotenäs kommun har inga lagliga krav på sig att utbetala habiliteringsersättning till personer med 
funktionsnedsättning. Det finns styrning från Socialstyrelsen i och med öppna jämförelser gällande 
habiliteringsersättning för personer som beviljas daglig verksamhet enligt LSS. Förutsättningar för 
förvaltningen att skapa extra kostnader i verksamheterna i dagsläget är små. 
 
Beslutsunderlag  
Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-07-11 
Omsorgsnämndens protokoll 2017-09-28 § 71 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-18 § 193 

Yrkande 

Britt Wall (S), Ewa Ryberg (V), Tina Ehn (MP) föreslår bifall till motionen. 
Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Nils Olof Bengtsons (M) förslag mot 
Britt Walls (S) med fleras förslag och finner att kommunfullmäktige antar Kommunstyrelsens och 
Nils Olof Bengtsons (M) förslag.  

Votering 

Votering begärs. 
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Forts. KF § 130 

 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition, den som röstar bifall till Nils Olof Bengtsons 
(M) förslag att motionen ska avslås, röstar JA, den som röstar bifall till Britt Walls (S) med fleras 
förslag att motionen ska bifallas, röstar nej. 
 
Omröstningen utfaller med 16 JA-röster mot 11 NEJ-röster, 2 avstår, och därmed har 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Nils Olof Bengtsons (M) förslag.   
Se omröstningsbilaga. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 

Reservation  

Britt Wall (S), Lars-Erik Knutsson (S), Jan Ulvemark (S), Owe Karlsson (S), Hilbert Eliasson (S), 
Vivianne Gustafsson (S), Birgitta Granström (S), Gunnel Berlin (S), Bengt Sörensson (S), Ewa 
Ryberg (V), Tina Ehn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Britt Walls (S) förslag. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
 

Skickas till 

Kansliavdelningen 
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Forts. KF § 130 Omröstningsbilaga 

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

1 Mats Abrahamsson  M X   
2 Jeanette Loy M X   
3 Ronald Hagbert M X   
4 Ulla Christensson Ljunglide M X   
5 Susanne Bergholtz M X   
6 Nils Olof Bengtsson M X   
7 Eva Abrahamsson   M X   
8 Roland Mattsson M X   
9 Daniel Nordström M X   
10 Kajsa Åkesson M X   
11 Olof Börjesson C X   
12 Stig-Arne Helmersson  C X   
13 Mikael Sternemar L X   
14 Anne Johansson L X   
15 Kenny Thärnström L   X 
16 Robert Yngve KD X   
17 Britt Wall  S  X  
18 Lars-Erik Knutsson S  X  
19 Jan Ulvemark S  X  
20 Owe Karlsson S  X  
21 Hilbert Eliasson S  X  
22 Vivianne Gustafsson S  X  
23 Birgitta Granström S  X  
24 Gunnel Berlin S  X  
25 Bengt Sörensson S  X  
26 Ewa Ryberg V  X  
27 Tina Ehn MP  X  
28 Pål Ohlzon SD   X 
29 Peter Hemlin, ordförande  M X   

Summa (29)  16 11 2 
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KF § 131   KA 2017/147 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten 
2017  
Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.  
 
Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som 
framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva 
motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. 
 
Vid genomgång finns för närvarande 16 motioner och 8 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-08-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-04 § 145 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-18 § 181 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
hösten 2017. 
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KF § 132   KA 2017/1322 

Minskning av antal lekmannarevisorer i Västvatten AB 

Sammanfattning  

Det kommungemensamma bolaget Västvatten AB har utökats med fler ägare det senaste året. 
Utökningarna har medfört fler lekmannarevisorer (två från varje ägarkommun). Samverkande 
kommunalråd har tagit initiativ till en översyn av antalet revisorer i syfte att effektivisera 
verksamheten och att hålla nere kostnaderna. Antalet revisorer styrs av bolagsordningen.   
 
Förslag till ändring i bolagsordning för Västvatten AB har kommunicerats med bolaget, samtliga 
ägarkommuner samt revisorerna. De har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter. 
 
Förslaget gäller en ändring av § 10 i bolagsordningen. Ny lydelse föreslås bli: 
    
§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Uddevalla 
kommun utse två revisorer, efter nominering av samtliga ägarkommuner. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-09-21 
Förslag till ny bolagsordning 
Nuvarande bolagsordning för Västvatten AB, senast ändrad 2017-01-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-04 § 155 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-18 § 185 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till bolagsordning för Västvatten AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från 1 januari 2018 eller den senare 
dag då föreslagen bolagsordning beslutats av bolagsstämman. 
 

Skickas till 

Västvatten AB 
Uddevalla kommun 
Munkedals kommun 
Färgelanda kommun 
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KF § 133   KA 2017/1507 

Avsägelse från uppdrag som överförmyndare Torbjörn Ericson (L) 
Torbjörn Ericson (L) har lämnat en begäran om avsägelse från uppdrag som överförmyndare i 
Sotenäs kommun från och med 1 december 2017.  
Valberedningen föreslår att Torbjörn Ericson (L) entledigas från den 30 nov och att Susanne 
Bergholtz (M) utses som Överförmyndare. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Torbjörn Ericson (L) från uppdrag som överförmyndare i Sotenäs 
kommun från den 30 november 2017. 
 
Kommunfullmäktige väljer Susanne Bergholtz (M) till ny Överförmyndare i Sotenäs kommun från 
och med 1 december 2017 till och med 2018. 
 

Skickas till 

Torbjörn Ericson (L)  
Susanne Bergholtz (M)  
Personalutskottet  
Samverkande Överförmyndare, Stadshuset, Uddevalla 
Rättsenheten Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2017-11-09 §§ 117-138 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
34(39)

 

 
 

KF § 134   KA 2017/1565 

Fyllnadsval av ledamöter i Sotenäs RehabCenter AB tom 2018 
Susanne Bergholtz (M) har lämnat in en avsägelse för uppdraget som ordförande och ledamot i 
styrelsen för Sotenäs Rehabcenter AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-20 § 56 att entlediga ordinarie ledamot Lise-Lotte 
Arvidsson (S) och att utse Britt Wall (S) till ersättare i styrelsen tom 2018. 
 
Valberedningen föreslår att Jan Gustavsson (M) väljs som ledamot och ordförande till och med 
2018 och att Britt Wall (S) väljs till ordinarie ledamot i Sotenäs Rehabcenter AB tom 
bolagsstämman 2018.   
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Susanne Bergholtz (M) från uppdraget som ordförande 
och ledamot i styrelsen för Sotenäs Rehabcenter AB. 
 
Kommunfullmäktige väljer Jan Gustavsson (M) till ledamot och ordförande till och med 
bolagsstämman 2018 i styrelsen för Sotenäs Rehabcenter AB.  
 
Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2017-04-20 § 56 och beslutar att välja Britt Wall (S) till 
ordinarie ledamot i styrelsen för Sotenäs Rehabcenter AB tom 2018. 
 
 

Skickas till 

Valda  
Sotenäs Rehabcenter AB 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 135   KA 2017/1566   

Interpellation om skolutredningen 
Tina Ehn (MP) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om skolutredningen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Hemlin (M) meddelar att interpellationen inte får 
framställas då den inte är i enlighet den kommunala kompetensen då innehållet är av allmänpolitisk 
karaktär.   
 
En interpellation får inte innehålla allmänpolitiska frågor samt ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild. 
 
Ordföranden är därmed lagligen förhindrad att framställa proposition på om interpellationen får 
ställas. 

Yrkanden 

Britt Wall (S), Lars-Erik Knutsson (S) och Olof Börjesson (C) yrkar att interpellationen ska få 
framställas. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag, att interpellationen inte får framställas, 
mot Britt Walls (S) med fleras förslag att interpellationen ska få framställas, och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får framställas. 

Votering 

Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition, den som röstar att interpellationen inte får 
framställas i enlighet med Peter Hemlins (M) förlag röstar JA, den som röstar att interpellationen 
ska framställas i enlighet med Britt Walls (S) med fleras förslag, röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller med 14 NEJ-röster mot 13 JA-röster, 2 avstår, och därmed har 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Britt Walls (S) med fleras förslag.   
Se omröstningsbilaga. 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och att Kommunstyrelsens 
ordförande Mats Abrahamsson (M) kommer besvara interpellationen på nästkommande 
sammanträde. 
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Forts. KF § 135 Omröstningsbilaga 

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

1 Mats Abrahamsson  M X   
2 Jeanette Loy M X   
3 Ronald Hagbert M X   
4 Ulla Christensson Ljunglide M X   
5 Susanne Bergholtz M X   
6 Nils Olof Bengtsson M X   
7 Eva Abrahamsson   M X   
8 Roland Mattsson M X   
9 Daniel Nordström M X   
10 Kajsa Åkesson M X   
11 Olof Börjesson C  X  
12 Stig-Arne Helmersson  C X   
13 Mikael Sternemar L  X  
14 Anne Johansson L   X 
15 Kenny Thärnström L  X  
16 Robert Yngve KD X   
17 Britt Wall  S  X  
18 Lars-Erik Knutsson S  X  
19 Jan Ulvemark S  X  
20 Owe Karlsson S  X  
21 Hilbert Eliasson S  X  
22 Vivianne Gustafsson S  X  
23 Birgitta Granström S  X  
24 Gunnel Berlin S  X  
25 Bengt Sörensson S  X  
26 Ewa Ryberg V  X  
27 Tina Ehn MP   X 
28 Pål Ohlzon SD  X  
29 Peter Hemlin, ordförande  M X   

Summa (29)  13 14 2 
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KF § 136    

 
Inkomna motioner och medborgarförslag  

1. Medborgarförslag från Helena Bohlin, Birgitta Carlsson, Lisbeth Jonsson och Annkarin 
Sundqvist om att erbjuda ensamkommande asylsökande ungdomar fritt wifi.   

2. Motion från Eva Abrahamsson (M) och Nils Olof Bengtson (M), om utveckling av måltider 
i äldreomsorgen.  

3. Medborgarförslag från Yngve Andreasson om att förenkla/avskaffa bygglov för installation 
av solcellsanläggningar i Sotenäs kommun. 

4. Medborgarförslag från Jonathan Lans om att upprätta ett enklare ute-gym i området vid 
Hästedalen i Hunnebostrand. 

5. Motion från Olof Börjesson (C) och Stig-Arne Helmersson (C) om kött som köps in av 
Sotenäs kommun skall uppfylla svenska djurskyddsregler. 

6. Motion från Tina Ehn (MP) om en strategi för mer cykelvänlighet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för 
beredning.  
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KF § 137    

 
Kommunkansliets redovisning av ärenden under beredning till KF 

• Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 138    

Meddelanden 
• Arvodesreglementets bilaga 1, uppräknade arvoden från 1 november 2017, samt 

Personalutskottets protokoll 2017-10-24 § 37 ang. översyn av arvodesreglementet. 
• Barnombudsmannens skrivelse 2017-10-16. 
• Länsstyrelsens protokoll 2017-10-05 ny ersättare i kommunfullmäktige, Magnus Hoglin (L). 
• Länsstyrelsens protokoll 2017-10-05 ny ledamot i kommunfullmäktige Eva Abrahamsson 

(M) och ny ersättare i kommunfullmäktige Lars Kinnmalm (M). 
• Länsstyrelsens protokoll 2017-10-05 ny ersättare i kommunfullmäktige Rosita Holmström 

(M). 
• Avsägelse från Torbjörn Ericsson från uppdrag som Överförmyndare i Sotenäs kommun. 
• Avsägelse från Susanne Bergholtz (M) som ordförande i Sotenäs Rehab AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av ovanstående meddelanden.  
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