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Plats och tid

Distans samt i Tryggö i kommunhuset, Kungshamn, torsdagen den 17 juni 2021 kl 09.30-19.50.
Sammanträdet ajourneras i § 67 kl 12.00 -13.00.

Beslutande

Se bifogad närvarolista sidan 2.

Närvarande
ersättare

Se bifogad närvarolista sidan 2.

Övriga deltagare

Matti Lagerblad, plankoordinator § 65 distans
Johan Wahlström, Rådhuset Arkitekter § 65 distans
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 67-71 distans
Lisbeth Olsson, omsorgschef § 72 distans
Eveline Savik, samhällsbyggnadschef § 77 distans
Maria Vikingsson, kommundirektör, distans
Ulrica Constin, sekretariat
Anna-Lena Höglund, sekreterare

Justering

Kommunhuset, kommunkansliet den 24 juni 2021 kl. 09:00.

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Helene Stranne (M)
Justerare

Mikael Sternemar (L)

Anslagsbevis

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-17 justerat.
Paragrafen är anslagen under tiden 2021-06-24 – 2021-07-16
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Anna-Lena Höglund

Birgitta Albertsson (S)
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Beslutande

Beslutande

Mats Abrahamsson (M) deltar på distans
Jeanette Loy (M) deltar på distans
Roland Mattsson (M) deltar på distans
Helene Stranne (M) Ordförande
Nils Olof Bengtson (M) deltar på distans
Ragnhild Selstam (M) distans § 64-81
Verena Rodin (M) distans §§ 82-89
Eva Abrahamsson (M) deltar på distans
Ronald Hagbert (M) distans §§ 64-79
Rosita Holmström (M) distans §§ 80-89
Susanne Bergholtz (M) deltar på distans
Kajsa Åkesson (M) deltar på distans
Lars Kinnmalm (M) distans § 64-87
Mathias Bruno (M) deltar på distans
Mikael Andersson (-)
Olof Börjesson (C) deltar på distans
Britt Lindgren (C) distans § 64-72
Gunnar Selstam (C) distans §§ 73-89
Mikael Sternemar (L)
Michael Sandberg (L) distans § 64-66
Gunilla Ohlin (L) distans § 67-89
Robert Yngve (KD) distans §§ 64-71
Inger Eckert (KD) distans §§ 72-87

Therése Mancini (S) deltar på distans
Lars-Erik Knutsson (S) deltar på distans
Annica Erlandsson (S) deltar på distans
Gerardo Alas (S) deltar på distans
Birgitta Albertsson (S)
Jan Ulvemark (S)
Sanna L Gustafsson (S) distans §§ 64-87
Lotta Johansson (S) deltar på distans §§ 64-79
Vivianne Gustafsson (S) distans §§ 80-89
Ewa Ryberg (V) deltar på distans
Yngve Johansson (MP) distans §§ 64-79
Lena Linke (MP) distans §§ 80-89
Cecilia Simonsson (SD) deltar på distans
Veronica Johansson (SD) distans §§ 64-87
Sebastian Andersson (SD) deltar på distans

Närvarande ersättare

Rosita Holmström (M) distans §§ 64-79
Verena Rodin (M) distans § 64-81
Gunnar Selstam (C) distans § 64-72
Stig Arne Helmersson (C )
deltar på distans
Gunilla Ohlin (L) distans §§ 64-66
Inger Eckert (KD) distans §§ 64-71

Närvarande ersättare

Jan-Olof Larsson (S) deltar §§ 64-72
Vivianne Gustafsson (S) distans §§ 64-79
Kenth Östergren (S) deltar på distans
Magnus Johansson (V) deltar på distans
Lena Linke (MP) deltar på distans §§ 64-79
Tina Ehn (M) deltar på distans §§ 64-79

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 2(58)
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KF § 64

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen, med att följande ärenden utgår;
•

Anmälningsärenden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 4(58)
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KF § 65

Dnr 2020/000948

Information om samråd översiktsplan, ÖP 2022
Sammanfattning

Information lämnas om arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan 2022.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 5(58)
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KF § 66

Dnr 2021/000431

Budget kommunrevision 2022
Sammanfattning

Kommunfullmäktiges presidium har 2021-05-07 samrått med revisionens ordförande angående
2022 års budget.
Enligt kommunallagens 11 kap. 8 § ska kommunfullmäktiges presidiums förslag föreläggas
kommunfullmäktige senast vid samma tidpunkt som styrelsen upprättar förslag till budget.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-10
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-02 § 90
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer revisionens budget för 2022 till 737 tkr.
Skickas till

Kommunrevisionen
Ekonomichef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 6(58)
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KF § 67

Dnr 2021/000001

Mål- och resursplan 2022 - 2025 budget 2022
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.
Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på 9 060 personer.
Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och
intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt.
Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) senaste prognos (maj
2021) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Utmaningen inför kommande budgetoch planår är att öka de budgeterade resultatnivåerna för att möta de ökade investeringsutgifterna
samt att anpassa verksamhetens kostnader efter minskade intäkter.
För 2022 ökar skatteintäkter och generella bidrag med 21,9 mnkr. En rejäl ökning jämfört med
tidigare beroende på ökade skatteintäkter samt tillskott i reglerings posten (effekt av
coronapandemin). Tillskott i regleringsposten minskar dock kraftigt de kommande åren fram till
2024. För budget 2021 uppgår denna post till 26,9 mnkr och för budget 2022 till 21,0 mnkr. För
budget 2024 sänks den till 12,2 mnkr.
Det riktade bidraget för äldreomsorgssatsning på 5,6 mnkr har precis som för 2021 tillförs
omsorgsnämnden. Inför budget 2022 har beslut tagits om att borgensavgifter tas ut av samtliga
helägda kommunala bolag. Därtill ändras redovisning av exploateringsverksamhet, vilket påverkar
driftsredovisningen då detaljplaner och översiktsplan ska kostnadsföras löpande. Utöver det sker
särskilda satsningar inom omsorg och kommunstyrelsen. Samt att delar av Utbildningsnämndens
minskning av budgetram skjuts fram till 2023.
Då ny vision 2032 är antagen har en stor översyn genomförts avseende kommunfullmäktiges
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och en utökning sker av dessa mål. I mål- och
resursplan är verksamhetsmål samt indikatorer uppdaterade. För respektive mål framgår vilken
nämnd eller bolag som ska ta sig an målet.
I planen anges kommunens långsiktiga finansiella mål och för innevarande års budget definieras
kortsiktiga mål. För 2022 budgeteras med ett resultat på 9,0 mnkr vilket innebär ett resultat på 1,6
procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. Kommunfullmäktiges långsiktiga
resultatmål för mandatperioden uppgår till 1,0 procent i förhållande till skatteintäkter och
kommunal utjämning. Beräknat på utfall 2019 och 2020 samt budget 2021 och 2022 beräknas det
genomsnittliga resultatet uppgå till 1,8 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal
utjämning därmed också det långsiktiga resultatmålet vara uppfyllt. Således är också balanskravet
under året och under mandatperioden uppfyllt.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KF § 67
Bakgrund

Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och
genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2022.
Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och arbetat fram ett
förslag till budget för 2022.
För budget 2022 sker ett antal tillfälliga utökningar av nämndernas budgetanslag.
Konsekvensbeskrivning av ärendet
Ekonomi

Inför budget 2022 sker en ökning av tilldelade anslag. Viktigt att fortsatt ha god kontroll över
utvecklingen av verksamhetens nettokostnader.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 94
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-02 § 88
Socialdemokraternas budget 2021
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-06-08
Mål- och resursplan 2022 - 2025 budget 2022 daterad 2021-06-09
Yrkande

Mats Abrahamsson (M), Olof Börjesson (C), Sebastian Andersson (SD), Mikael Sternemar (L),
Robert Yngve (KD), Mathias Bruno (M), Roland Mattsson (M) och Nils Olof Bengtson (M)
föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Therése Mancini (S), Sanna L Gustafsson (S), Lotta Johansson (S) och Gerardo Alas (S) föreslår
avslag till Kommunstyrelsens förslag och bifall till Socialdemokraternas budget. Lars-Erik
Knutsson (S) och Annica Erlandsson (S) föreslår bifall till S-budget.
Mats Abrahamsson (M) föreslår avslag till S-budget. Robert Yngve (KD) föreslår avslag till Sbudget, V-budget. Mikael Sternemar (L) och Roland Mattsson (M) föreslår avslag till S-budget, Vbudget och MP-budget.
Ewa Ryberg (V) föreslår avslag till Kommunstyrelsens förslag och bifall till Vänsterpartiets budget.
Yngve Johansson (MP) föreslår avslag till Kommunstyrelsens förslag och bifall till eget förslag; att
arbeta in förslaget om fixar-tjänst i omsorgsnämndens budget, att den föreslagna tjänsten som
näringslivsutvecklare, delas upp mellan att arbeta med cykelstrategiska frågor och
näringslivsutveckling 50/50, att utreda om ”loven” (lagen om valfrihet) är till gagn för kommunens
brukare ur ett jämlikt perspektiv, att omsorgsnämnden får del av de generella statsbidragen, i stället
för att de läggs på resultatet, att fria bussresor införs från 65 års ålder, att förlänga perioden för
parkeringstaxor så att de gäller från april till september, att ta fram förslag och medel för att följa
upp naturvårdsfrågor i Sotenäs kommun.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KF § 67
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens och Mats Abrahamssons (M) med fleras
förslag och finner att Kommunfullmäktige antar detta.
Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) med fleras förslag till S-budget och finner
att Kommunfullmäktige avslår detta.
Ordförande ställer proposition på Ewa Rybergs (V) förslag till V-budget och finner att
Kommunfullmäktige avslår detta.
Ordförande ställer proposition på Yngve Johanssons (MP) förslag till MP-budget och finner att
Kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning

Omröstning begärs.
Omröstningsproposition

Ordföranden fastställer följande propositionsordning, först ställs proposition på vilket av förslagen
som ska utses som motförslag, därefter kommer omröstning ske av huvudförslag mot motförslag.
Ordföranden ställer proposition på S-budget, mot V-budget, mot MP-budget och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att S-budget utses till motförslag.
Ordföranden ställer följande omröstningsproposition, den som bifaller Kommunstyrelsens förslag
röstar JA, den som bifaller S-budget röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 20 JA-röster, 8 NEJröster och 3 avstår. Se omröstningsbilaga.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2022 enligt nedan vilket innebär följande förändringar
gentemot 2021 års budgetramar:
Kommunfullmäktiges anslag fastställs till 1 006 tkr
Revisionens anslag fastställs till 737 tkr
Valnämndens anslag fastställs till 769 tkr
Överförmyndarverksamhetens anslag fastställs till 978 tkr
Kommunstyrelsens anslag fastställs till 82 245 tkr inklusive ofördelade medel på 8 108 tkr.
Omsorgsnämndens anslag fastställs till 232 387 tkr.
Utbildningsnämndens anslag fastställs till 195 479 tkr
Byggnadsnämndens anslag fastställs till 9 279 tkr
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KF § 67

Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställs till 1 935 tkr
Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd ska anta internbudget inom given
ram senast under oktober 2021. Internbudget ska delges kommunstyrelsen för kännedom, senast
november 2021. Eventuell omdisposition av internbudgeten under verksamhetsåret ska anmälas till
kommunstyrelsen.
Investeringsanslagen upptas till 88,8 mnkr för 2022 inklusive ombyggnad Hunnebohemmet och
skredförebyggande åtgärder Hunnebostrand.
Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under
år 2022, med totalt 30,0 mnkr
Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022.
Ansvariga nämnder får i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor, så att budgeterade intäkter
uppnås.
Borgensavgift fastställs för respektive bolag till:
Sotenäsbostäder AB
0,32 %
Sotenäs Vatten AB
0,02 %
Sotenäs RehabCenter AB 0,65 %
I övrigt godkänna budgethandlingen.
Reservation

Ewa Ryberg (V) Yngve Johansson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S), Annica Erlandsson (S), Gerardo Alas (S), Birgitta
Albertsson (S), Jan Ulvemark (S), Sanna L Gustafsson (S), Lotta Johansson (S) reserverar sig
skriftligt mot beslutet.
Skickas till

Nämnderna
Ekonomiavdelningen
Sotenäsbostäder AB
Sotenäs Vatten AB
Sotenäs RehabCenter AB

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KF § 67

Omröstningsbilaga

Namn, ledamöter

Parti

Ja

1 Mats Abrahamsson
2 Jeanette Loy
3 Roland Mattsson
4 Nils Olof Bengtson
5 Ragnhild Selstam
6 Eva Abrahamsson
7 Ronald Hagbert
8 Susanne Bergholtz
9 Kajsa Åkesson
10 Lars Kinnmalm
11 Mathias Bruno
12 Mikael Andersson
13 Olof Börjesson
14 Britt Lindgren
15 Mikael Sternemar
16 Gunilla Ohlin
17 Robert Yngve
18 Therese Mancini
19 Lars-Erik Knutsson
20 Annica Erlandsson
21 Geraldo Alas
22 Birgitta Albertsson
23 Jan Ulvemark
24 Sanna Lundström Gustafsson
25 Lotta Johansson
26 Ewa Ryberg
27 Yngve Johansson
28 Cecilia Simonsson
29 Veronica Johansson
30 Sebastian Andersson

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
L
L
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
V
MP
SD
SD
SD

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

31 Helene Stranne, ordförande

M

X

Summa (31)

X
X
X
X
X

Nej

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

20

Avstår

8

X
X

3

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KF § 67

Skriftlig reservation

Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S), Annica Erlandsson (S), Gerardo Alas (S), Birgitta
Albertsson (S), Jan Ulvemark (S), Sanna L Gustafsson (S), Lotta Johansson (S) reserverar sig
skriftligt mot beslutet enligt följande;
Nämnderna har sparat mycket under mandatperioden och många av våra verksamheter har drabbats
hårt under pandemin, därför anser vi Socialdemokrater att det får vara färdigsparat i våra största
nämnder. Vår budget är fullt genomförbar, allt beror vart man vill lägga pengarna och för
Socialdemokraterna är det vår kärnverksamhet som ska prioriteras.
Vi reserverar oss för eget budgetförslag.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 68

Dnr 2021/000001

Skattesats 2022
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställer i juni budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, nivå på
investeringsbudget och mål för budget 2022 med plan 2023 - 2025.
I november 2021 presenterar nämnder sina styrande verksamhetsmål och internbudget för
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige ska under juni månad fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2022.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-06
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 95
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-02 § 89
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2022 är oförändrad och fastställs till
21,99 procent.
Skickas till

Ekonomichef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 69

Dnr 2021/000004

Sotenäs kommun, tertialuppföljning januari-april 2021
Sammanfattning

Tertialuppföljningen efter april med helårsprognos 2021 visar på ett positivt resultat om 13,7 mnkr,
vilket är 8,2 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen har det medräknats intäkter för
exploateringsverksamhet och fastighetsförsäljning med 3,8 mnkr.
Den egentliga nämndsverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med -0,5 mnkr. Detta är
en förbättring jämfört med tidigare prognoser under året. I prognoserna har räknats in att staten
delvis ersätter för sjuklönekostnader för dag 2 - 14, för perioden januari - april.
Den senaste skatteprognosen visar på en förbättring jämfört med budget 2021, främst avseende
slutavräkning 2021. Staten har genom ett antal riktade insatser kompenserat kommunerna för
effekter av pandemin. Sammantaget ökar skatteintäkter och kommunal utjämning med 16,9 mnkr
jämfört med budget 2021.
God ekonomisk hushållning uppfylls inte för verksamhetsår 2021 pga att endast ett av tre finansiella
mål är helt uppfyllda. Verksamhetsmålen visar på mycket god måluppfyllelse.
Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden
vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Kommunstyrelsen uppmanar de
nämnder som uppvisar på ett underskott, att inkomma med åtgärdsplan.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-06-02
Tertialrapport januari-april 2021 daterad 2021-06-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 97
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-02 § 92
Yrkande

Mikael Sternemar (L), Lars-Erik Knutsson (S) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att
Kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport april 2021 samt prognos 2021.

Justerares signatur:
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Forts. KF § 69
Skickas till

Nämnder
Kommunrevision
Ekonomichef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 70

Dnr 2021/000021

Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 2020
Sammanfattning

Samordningsförbundet Väst inkom 2021-03-24 med årsredovisning för 2020. Denna antogs av
direktionen 2020-03-19. Förbundets revisorer (daterat 2019-03-21) meddelar att de granskat
förbundets verksamhet och att granskningen utförts enligt lag om finansiell samordning,
kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Ekonomi

Resultatet för 2020 landade på -1,0 (-0,6 mnkr). Ingående eget kapital på 2,8 mnkr sjunker med
motsvarande belopp. För året budgeterades med uttag av eget kapital med motsvarande 0,5 mnkr.
Årets resultat har påverkats negativt genom lägre intäkter. Det egna kapitalet minskar i enlighet
med rekommendation från revisorerna. För kommande budgetår planeras fortsatt uttag av det egna
kapitalet.
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende räkenskapsåret 2020
inte medför några anmärkningar.
Beslutsunderlag

Sof Väst Årsredovisning 2020 undertecknad
Sof Väst bilag 1 Årsredovisning 2020
Sof Väst bilaga 2 Årsredovisning 2020
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020
Revisionsberättelse förtroendevalda Väst 2020
Revisionsberättelse staten FK och AF Samordning
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 100
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-02 § 95
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet
Väst.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.
Protokollsanteckning

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen
har rätt att göra det.
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Skickas till

Samordningsförbundet Väst
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Dnr 2021/000174

Redovisning av erhållet partistöd
Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska partier som är
representerade i fullmäktige.
Mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, till Sotenäs kommun lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i
4 kap. 29-32 §§ Kommunallagen.
Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild
granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser.
Sverigedemokraternas redovisning inkom efter 1 april, vilket innebär avsteg från anvisningarna.
Samtliga partier har inkommit med redovisning. Sammanställning bifogas med beräkning per parti.
Totalt partistöd uppgår till 265 tkr för 2021.
Beslutsunderlag

Sammanställning partistöd 2021 daterad 2021-05-06
Återredovisning Moderaterna Sotenäs
Återredovisning Socialdemokraterna Sotenäs
Återredovisning Centerpartiet Sotenäs
Återredovisning Liberalerna
Återredovisning KD Sotenäs
Återredovisning Vänsterpartiet Sotenäs
Återredovisning Miljöpartiet de gröna
Återredovisning SD Sotenäs
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-06-01
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 101
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-02 § 96
Yrkande

Therése Mancini (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Therése Mancini (S) förslag och finner att Kommunfullmäktige
antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

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

Gruppledare för följande partier (M), (S), (C), (L), (KD), (V), (MP), (SD)
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Dnr 2018/000795

Om- och nybyggnation av Hunnebohemmet
Sammanfattning

Ärendet rör beslut om igångsättning för en ombyggnation av Hunnebohemmet samt eventuellt en
nybyggnation på befintlig fastighet.
Omsorgsförvaltningen har givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag renovera befintliga
lägenheter samt skapa ändamålsenliga lokaler för samtliga verksamheter som idag finns inom
byggnaden och i andra kommunala lokaler. När projektet är färdigställt ska Hunnebohemmet vara
en mötesplats i kommunens norra del och innehålla totalt 36 alternativt upp till 72 lägenheter samt
dagverksamhet, tillagningskök, hemtjänst, rehab- och sjuksköterskeenhet.
Enligt demografisk prognos kommer antalet äldre att öka fram till ca mitten av 2030-talet och det är
sannolikt att behovet av äldreomsorg kommer att följa samma utveckling. Dock påverkas
omfattningen av det ökade behovet av flera faktorer som kan tänkas minimera eller fördröja
behovet, till exempel utvecklingen mot en förbättrad folkhälsa, välfärdsteknik och förebyggande
insatser.
Bakgrund

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 40st platser för boende fördelat på 30st för
demensvård samt 10st för korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är
idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. Det förekommer boenden med gemensam
WC/dusch och arbetsmiljön för personal är likaså tungt belastad med långa förflyttningar, trånga
utrymmen och inte tillräckligt med utrustning. Byggnadens invändiga ytskikt är uttjänta och i stort
behov av renovering däremot är byggnaden utvändigt väl underhållen genom åren.
Hunnebohemmet har ett tillagningskök som även det är i stort behov av modernisering samt
upprustning. I en köksutredning från 2018 fastslogs det att ett tillagningskök ska finnas kvar i
byggnaden då detta utretts som det mest ekonomiskt fördelaktiga för kommunen samt ger en ökad
kvalitet för verksamheterna inom byggnaden.
Övriga verksamheter som idag finns på Hunnebohemmet är dagverksamhet och rehabenhet. Även
kommunens sjuksköterskeenhet hade tidigare sina kontor här, men evakuerades till andra lokaler
under 2018 på grund av arbetsmiljöproblem.
Hemtjänsten har också haft sina lokaler här för en tid sedan, men efter en omorganisation är de idag
lokaliserade på Kvarnberget i Kungshamn.
I projektet ingår att dessa fyra verksamheter ska finnas kvar respektive flytta tillbaka till
Hunnebohemmet efter en ombyggnation till väl anpassade lokaler.
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Beskrivning av ärendet

Förutom det stora behovet av en invändig renovering av befintliga lägenheter har
Omsorgsförvaltningen utrett det framtida behovet av särskilda boendeplatser (SÄBO) i kommunen.
I utredningen framgår det att behovet av antalet platser kommer att öka markant under den närmaste
tioårsperioden, kopplat till demografisk utveckling. Mot bakgrund i detta inkom en beställning till
Samhällsbyggnadsförvaltningen våren 2020 om att utöka antalet lägenheter i en om- och
tillbyggnad och samtidigt renovera och modernisera de befintliga lägenheterna. Det arbetades då
fram ett förslag som presenterades för KSAU och senare KS under hösten 2020. När beslut skulle
tas i KF i december 2020 plockades dock ärendet bort utan beslut.
KS gav senare Omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett utlåtande av vilka
verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter enbart en renovering får (alternativ 2) i förhållande
till att först bygga ut och senare även renovera befintlig byggnad (alternativ 1).
Beskrivning av de olika genomförande alternativen

Nedan beskrivs olika alternativ som förvaltningarna har arbetat efter.
Alternativ 1 Ny- och ombyggnation
I alternativ 1 kommer befintlig personal flyttas över till de nya lokalerna och inga extra
driftskostnader, utöver ökad lokalkostnad (den nya hyran), tillkommer. Ingen evakuering till
moduler är nödvändig. Däremot kommer en ökad bemanning vara nödvändig vid själva flytten till
de nya lokalerna. Hyresgästerna kommer endast behöva flytta vid ett tillfälle.
Först efter att ombyggnationen av befintlig byggnad är klar kommer personalkostnaderna att öka i
takt med att de nya platserna tas i bruk.
Alternativ 2 Endast renovering
I alternativ 2 med enbart en renovering och delvis kvarboende kommer det vara en ökad
driftskostnad i form av personalförstärkning samt extra dagligt städ under renoveringstiden (ca 2
år). Personal kommer följa med sin respektive enhet, oavsett om de får vara kvar i byggnaden eller
evakueras till en modullösning. Extra förstärkning kommer att vara nödvändig nattetid då
verksamhet ska bedrivas i två separata byggnader. Personalförstärkning kommer med stor
sannolikhet även behövas för att möta ökad oro hos kvarboende hyresgäster. Först efter inflytt i de
nyrenoverade lokalerna kan personaltätheten minskas till samma täthet som innan renoveringen.
Ytterligare personalförstärkning kommer vara nödvändig i samband med flytt och när evakuering
sker till tillfälliga lokaler kommer en flytt behöva ske minst två gånger för hyresgästerna och
personalen förstärkas under denna tid.
Kostnader för att hyra tillfälliga boende i form av modullösningar kommer även det att belasta
driftbudgeten.
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Alternativ 3 Ny- och ombyggnad
Även här genomförs först en nybyggnation i direkt anslutning till befintlig byggnad. Därefter följer
en renovering av befintlig byggnad. Innebär en ökning om 20 platser jämfört med idag och en
estimerad investering om 170 milj. Eftersom det är så få platser i de nya enheterna, så behöver de
komma närmare övriga enheter för att få personalekonomi, vilket i sin tur innebär större ingrepp i
befintlig fastighet. Investeringskostnaden är i detta alternativet mer osäker. Evakuering av
demensenheter sker via nybyggnation, vilket innebär endast en flytt för personer med
demenssjukdom. Det kommer dock vara kvarboende för korttidsenheten i befintlig fastighet, vilket
innebär behov av personalförstärkning under renoveringstiden.
Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Investeringskalkyler daterade 2021-05-20
Bilaga 2 - Tidplan och genomförande daterad 2021-05-20
Bilaga 3 - Sammanfattning de olika alternativen daterad 2021-05-20
Bilaga 4 - Kommunstatistik demografi daterad 2021-04-19
Projektledarnas tjänsteutlåtande 2021-05-20
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-09 § 110
Omsorgschefens tjänsteutlåtande 2021-06-10
Yrkande

Mikael Sternemar (L), Nils Olof Bengtson (M), Olof Börjesson (C), Jeanette Loy (M), Mats
Abrahamsson (M), Sebastian Andersson (SD), Kajsa Åkesson (M) och Inger Eckert (KD)
föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag alternativ 3.
Sanna L Gustafsson (S), Ewa Ryberg (V), Yngve Johansson (MP), Therése Mancini (S) och Lotta
Johansson (S) föreslår bifall till alternativ 1 och avslag till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens och Mikael Sternemars (L) med fleras förslag
och finner att Kommunfullmäktige antar detta.
Ordförande ställer proposition på Sanna L Gustafssons (S) med fleras förslag och finner att
Kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning

Omröstning begärs.
Omröstningsproposition

Ordföranden fastställer följande omröstningsproposition, den som bifaller Kommunstyrelsens
förslag röstar JA, den som bifaller alternativ 1 röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 21 JA-röster
och 10 NEJ-röster. Se omröstningsbilaga.
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Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med
Omsorgsnämnden genomföra projektet enligt alternativ 3, köket ska renoveras parallellt med
nybyggnation.
Hänsyn till ökade driftskostnader samt kapitalkostnader görs i samband med kommande
budgetprocesser.
Reservation

Ewa Ryberg (V) och Yngve Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S), Annica Erlandsson (S), Gerardo Alas (S), Birgitta
Albertsson (S), Jan Ulvemark (S), Sanna L Gustafsson (S), Lotta Johansson (S) reserverar sig
skriftligt mot beslutet.

Skickas till

Samhällsbyggnadschef
Omsorgschef
Projektledare
Drift o projektchef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 23(58)

Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2021-06-17 §§ 64-89

Forts. KF § 72 Omröstningsbilaga
Namn, ledamöter

Parti

Ja

1 Mats Abrahamsson
2 Jeanette Loy
3 Roland Mattsson
4 Nils Olof Bengtson
5 Ragnhild Selstam
6 Eva Abrahamsson
7 Ronald Hagbert
8 Susanne Bergholtz
9 Kajsa Åkesson
10 Lars Kinnmalm
11 Mathias Bruno
12 Mikael Andersson
13 Olof Börjesson
14 Britt Lindgren
15 Mikael Sternemar
16 Gunilla Ohlin
17 Inger Eckert
18 Therese Mancini
19 Lars-Erik Knutsson
20 Annica Erlandsson
21 Geraldo Alas
22 Birgitta Albertsson
23 Jan Ulvemark
24 Sanna Lundström Gustafsson
25 Lotta Johansson
26 Ewa Ryberg
27 Yngve Johansson
28 Cecilia Simonsson
29 Veronica Johansson
30 Sebastian Andersson

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
L
L
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
V
MP
SD
SD
SD

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

31 Helene Stranne, ordförande

M

X

Summa (31)

X
X
X

21

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

10
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Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S), Annica Erlandsson (S), Gerardo Alas (S), Birgitta
Albertsson (S), Jan Ulvemark (S), Sanna L Gustafsson (S), Lotta Johansson (S) reserverar sig
skriftligt mot beslutet enligt följande;
Reservation Hunnebohemmet
Vi behöver ta ansvar i frågan om hur vårt framtida äldreboende ska byggas på ett så bra sätt som
möjligt. Det får inte blir som med Solhagens förskola som byggdes i mindre skala där alla barn inte
får plats, vi Socialdemokrater anser att de osäkra kostnader som läggs fram inte är att tänka med
framförhållning. Många som behöver plats på boende är väldigt sjuka idag. När antalet
korttidsplatser minskar i majoritetens förslag drabbar det de anhöriga som blir uttröttade när
avlastningen uteblir. Med 36 platser extra kan vi bredda vården och det blir en investering för
framtiden. Vår uppfattning är att förslag 1 med nybyggnation av 36 platser och renovering av
befintligt hus är ett alternativ för framtiden.
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Dnr 2021/000425

Flytta Kommunfullmäktiges sammanträden pga Kommunalförbundet
Fyrbodals direktionsmöten
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har flyttat sina sammanträden till dagtid från och med årsskiftet 2021.
Detta har fått till följd att Kommunfullmäktiges sammanträden krockar med Kommunalförbundet
Fyrbodals direktions sammanträden under följande datum;
2021-06-17, 2021-09-23, 2021-12-09.
Det förslås därför att septembermötet flyttas till onsdag 22 september och att decembermötet flyttas
till 8 december (vilket innebär att KSAU 8/12 flyttas till 15/12)
Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-05-11
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 110
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-02 § 85
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar
• att septembermötet flyttas till onsdag 22 september, och
• att decembermötet flyttas till 8 december (vilket innebär att KSAU flyttas till 15/12).

Skickas till

Nämnder och styrelser
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Dnr 2019/000800

Justering av Sotenäs kommuns valdistrikt
Sammanfattning

Valnämnden gav 2019-06-18 § 37 valsamordnaren i uppdrag att se över Sotenäs kommuns
valdistrikt inför valet 2022 i god tid så att Kommunfullmäktige kan ta ett eventuellt beslut på
förslag till ny valdistriktsindelning för att sända till Länsstyrelsen senast 30 november 2021.
Anledningen till detta var främst på grund av att valdistrikt Askum-Tossene till utformningen inte är
optimalt för väljarna och Kungshamn Norra ligger i överkant vad gäller antal röstberättigade.
Beskrivning av ärendet

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. I
Sotenäs kommun ligger snittet på cirka 1 500 röstberättigade per valdistrikt. Det största distriktet
ligger på cirka 1 720 (Kungshamn Norra).
Det är valdistrikten som är de minsta ”byggstenarna” i valgeografin och de utgör grunden för
valkretsarna och valområdena. Varje valdistrikt har en vallokal och valdistriktens storlek och
omfattning anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalerna.
Ansvariga för att göra en valdistriktsindelning är följande:
• Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen.
• Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt.
• Länsstyrelsen uppdaterar GIS-kartor tillsammans med Valmyndigheten
Det finns ett antal regler att rätta sig efter när valdistriktsindelningen gör. Det är bland annat
följande, som i vissa fall berör Sotenäs kommuns nuvarande valdistrikt:
• Varje valdistrikt ska vara en geografiskt obruten yta. Det betyder att ett valdistrikt inte får delas
upp i enklaver.
• Valdistrikten ska vara rationellt utformade kring ett område och ge de röstberättigade en bra väg
till vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. inte behöva passera en annan vallokal på väg till sin
egen vallokal.
• Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska landmärken, såsom t.ex. vattendrag
och vägar, som ligger fast mellan valen.
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I mars 2021 släppte Valmyndigheten nya siffror över antal röstberättigade per valdistrikt i Sverige.
Nedan följer en jämförelse från 2014 fram till årets siffror.
Röstberättigade
Askum-Tossene
Hunnebostrand
Kungshamn norra
Kungshamn södra
Smögen

2021
1 761
1 707
1 748
1 314
1 162

2019
1 692
1 601
1 703
1 302
1 168

2014
1 629
1 668
1 747
1 289
1 120

Askum- Tossene valdistrikt

Askum-Tossenes valdistrikt innefattar idag en sträckning från Bohus-Malmön norrut över hela
Askum, Ramsvik, Tossene samt hela Bovallstrand med totalt 1 761 röstberättigade, se
beslutsunderlag Karta inkl. valberättigade Valdistrikt Översikt Sotenäs 2021. Historiskt är det
många i detta valdistrikt som väljer att förtidsrösta. Detta leder i sin tur till att det blir en hög
arbetsbelastning för den vallokalen på valdagen då alla förtidsröster ska prickas av i röstlängden
samt räknas. Detta arbete ska utföras samtidigt som röstningen pågår i vallokalen vilket också leder
till att arbetet med förtidsröster tar lång tid. Varje valdistrikt har endast ett exemplar av röstlängden.
Förslag på ny valdistriktsindelning

Arbetet med att ta fram förslag på en ny valdistriktsindelning har gjorts tillsammans med
kommunens GIS-ingenjör, valsamordnare, administrativ chef samt valnämndens ordförande, utifrån
de siffror på röstberättigade som valmyndigheten släppte i mars 2021.
Valnämnden har därefter beslutat föreslå följande nya valdistrikt;
• Bovallstrand-Tossene blir ett eget valdistrikt
• Askum-Väjern- blir ett eget valdistrikt
• Kungshamn Norra blir mindre då Väjern istället tillhör Askum-Väjern
• Sotenäs kommun får 6 valdistrikt mot dagens 5
o Smögen
o Kungshamn Södra
o Kungshamn Norra-Hovenäset
o Askum- Väjern- Malmön
o Hunnebostrand
o Bovallstrand-Tossene
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Antal röstberättigade per valdistrikt 2021 blir följande;
Röstberättigade
Askum-Tossene
Askum-Väjern-Malmön
Hunnebostrand
Kungshamn norra-Hovenäset
Kungshamn södra
Smögen
Bovallstrand-Tossene

Dagsläget
1 761
1 707
1 748
1 319
1 162
-

Nytt förslag
1 342
1707
1 223
1 319
1 165
944

Ekonomi

Valnämnden behöver budgetera för ytterligare vallokal samt fler valarbetare inför valet 2022.
Regelverk

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade.
Förslaget innebär att Bovallstrand-Tossene inte når detta krav. Ett valdistrikt får ligga utanför
intervallet endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är bland
annat att valdistriktet väntas öka eller minska sin folkmängd inom kort.
Det pågår för tillfället ett antal detaljplanearbeten i Bovallstrand. Uppgifter från plan- och
exploateringsenheten i kommunen gör gällande att dessa i nuläget omfattar cirka 101 nya bostäder.
Detta gör att valdistriktet Bovallstrand-Tossene inom de närmsta 10 åren väntas öka antal
röstberättigade till över 1 000 vilket ger skäl till att godkänna att valdistriktet såsom det ser ut idag.
Beslutsunderlag

Valsamordnarens tjänsteutlåtande 2021-05-19
Karta inkl. valberättigade Valdistrikt Översikt Sotenäs 2021-05-27
Valnämndens protokoll 2021-05-27 § 3
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-02 § 76
Yrkande

Yngve Johansson (MP) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

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

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förändra valdistrikten i Sotenäs kommun enligt nedan, vilket är en
utökning med ett valdistrikt;
•
•
•
•
•
•

Smögen
Kungshamn Södra
Kungshamn norra-Hovenäset
Askum-Väjern-Malmön
Hunnebostrand
Bovallstrand-Tossene

Förändringen av Valdistrikten i Sotenäs kommun 2022 motiveras enligt följande:
•
•
•

Uppnå distinkta likvärdiga områden och mer jämnt fördelad geografisk storlek av valdistrikten.
Ökad tillgänglighet och effektivare arbete med förtidsröster under valdagen.
att föreslaget valdistrikt Bovallstrand-Tossene väntas öka i folkmängd med anledning av
pågående detaljplanearbeten i området

Skickas till

Länsstyrelsen i Västra Götaland
Valsamordnare

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2019/001220

Strategiska vägfrågor, cykelleder i Sotenäs kommun
Sammanfattning

Lobbygruppen för väg 171 fick uppdraget att säkerställa en förbättring av väg 171 av
Kommunstyrelsen 2019. I tillägg senare samma år även uppdraget att se över möjligheterna att få
till stånd en cykelled som band ihop våra samhällen i Sotenäs kommun.
Cykelvägar har diskuterats i 10-15 år och mängder av motioner och medborgarförslag har sänts in i
varierande form. Statliga, kommunala och ideella initiativ har inletts på olika håll i kommunen.
Detta är ett förslag till en långsiktig plan med samlade åtgärder och att långsiktigta resurser avsätts
för att uppnå en stark genomföradekraft.
Förslag till genomförande;
Cykelleder i översiktsplanen
Ett förslag till sträckning från norr till söder för att binda ihop våra samhällen
En sammanhållen förhandling med Trafikverket
En budget över tid (upp till 10 år) för genomförandet
En sammanhållen ansökningsgrupp för bidrag från regionala, nationella och internationella fonder
En utsedd projektledare
En utsedd politisk grupp för uppföljning och information till Kommunstyrelsen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-08-28 § 100, dnr 2019/248, på uppdrag av
Kommunstyrelsen utsett en politisk lobbygrupp enligt följande; ordförande i tekniska utskottet
Pär Eriksson (C) sammankallande, och från arbetsutskottet Roland Mattsson (M) och Lars-Erik
Knutsson (S) till en politisk lobbygrupp med uppdrag att stärka kommunens infrastrukturarbete.
På Kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-03 § 42, dnr 2019/1220, föreslog gruppen att
• Att man ta fram en långsiktig och hållbar strategi för kommunens väg och cykelnät.
• Planen ska omfatta årliga åtgärder inkluderande vad vi ska göra, hur vi ska göra det samt när
vi skall genomföra det.
• Åtgärderna skall vara finansierade.
• Planen skall vara visuell och kommunikativ.
Kommunstyrelsen beslutade då att ge Kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag för en
sammanhållen strategi för kommunens väg och cykelnät.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-09 § 112 att ge ”Lobbygruppen för väg 171” i uppdrag att
starta upp ”Projekt cykelled i Sotenäs kommun” inom ramarna för det tidigare beslutade
strategiarbetet och att följa upp projektet och rapportera utvecklingen till KS.
Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommundirektören att utse en projektledare och att avsätta medel i
budget 2021 för uppdraget.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsunderlag

Cykelled, från idé till verklighet 2021-04-29
Utredningsunderlag 2021-03-30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-29 § 78
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-09 § 112
Yrkande

Lotta Johansson (S), Lars-Erik Knutsson (S), Gerardo Alas (S), Mikael Andersson (-), Sebastian
Andersson (SD), Olof Börjesson (C), Mathias Bruno (M), Inger Eckert (KD), Jeanette Loy (M) och
Yngve Johansson (MP) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Lotta Johanssons (S) med fleras förslag och finner att
Kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om en långsiktig budget upp till 10 000 000 Kr över 8 år för
färdigställandet, förutsatt att förhandlingar med Trafikverket slutförs och godkänns av densamma,
samt att upphandlingar av markarbeten i enlighet med föreslagen cykelleds sträckning är inom
föreslagen budget.
Kommunfullmäktige beslutar att besluta att avsätta 2 miljoner kronor i investeringsbudget 2022,
som ett första steg.
Skickas till

Kommundirektör
Samhällsbyggnadschef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 76

Dnr 2021/000081

Återremiss badplatser, Parkeringstaxa på fler platser i kommunen
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att avgiftsbelägga fler
parkeringar i kommunens centrumkärnor. Ärendet lyftes upp i Kommunstyrelsens tekniska utskott
den 26 februari 2021 och Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade om återremiss av den del i
ärendet gällande parkeringsplatser som är i anslutning till badplatser för vidare handläggning.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-18 § 31 att införa parkeringstaxa på de föreslagna
allmänna parkeringsplatserna daterad 2021-03-18 i enlighet med bilaga 1 Malmön, bilaga 2
Lökholmen Hunnebostrand, samt bilaga 4 del av Tången, att gälla från 1 april 2021 och tills vidare.
Beslutsunderlag

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-04-28
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-05-18 § 26
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-02 § 73
Yrkande

Yngve Johansson (MP) föreslår avslag till förslaget.
Therése Mancini (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens och Therése Mancinis (S) bifallsförslag mot
Yngve Johanssons (MP) avslagsförslag och finner att Kommunfullmäktige antar Therése Mancinis
(S) bifallsförslag.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18 § 31, om att
avgiftsbelägga aktuell parkeringsplats som är belägen invid korsningen av gatorna Delfingatan –
Dammgatan, Tången. Det innebär att parkeringsplatsen vid Delfingatan - Dammgatan skall hanteras
likartat med andra parkeringsplatser i anslutning till bad i Sotenäs kommun och bör i detta fall
avgiftsbefrias helt till dess att samtliga berörda parkeringsplatser har behandlats.

Skickas till

Trafikingenjör
Drift o projektchef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2020/000736

Översyn av nuvarande gällande regler samt villkor för boendeparkeringstillstånd
Sammanfattning

Byggnadsnämnden har gett ett uppdrag att se över möjligheten att ändra nuvarande regler och
villkor för gällande boendeparkeringstillstånd från och med 2021.
Byggnadsnämnden beslutade 2021-03-04 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om följande
undantag till begränsningar i rätten till boendeparkeringstillstånd:
•

”Om det finns synnerliga skäl till det, kan undantag från kraven på att den sökande ska vara
både fastighetsägare och folkbokförd på den aktuella fastigheten beviljas.”

Byggnadsnämnden beslutade även att, för de fall att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan,
beslut om tillämpning av undantaget delegeras till byggnadsnämndens arbetsutskott.
Beskrivning av ärendet

Det inkommer årligen ett flertal ansökningar till Sotenäs kommun där den sökande inte är berättigad
till ett boendeparkeringstillstånd enligt beslutade regler samt de villkor som är gällande. De allra
flesta som ansöker om boendeparkering utan att vara berättigade till sådant är hyresgäster eller
delårsboende fastighetsägare som bor i de centrala delarna av kommunens samhällen. I samtliga
kommunala samhällen råder brist på parkeringsplatser speciellt på våren samt under sommartid och
det är just under denna period på året som behovet av boendeparkering är som störst enligt de
sökande.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ligger ansvaret för parkering för boende, hyresgäster och
besökande på den enskilde fastighetsägaren. Det är inte kommunens ansvar att tillhandahålla
parkeringsplatser för dessa. De platser som kommunen ska ställa till förfogande är de så kallade
allmänna parkeringsplatserna. Däremot har Kommunen möjlighet att reservera parkeringsplatser.
Enligt 10 kap. 2 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) framgår att lokala trafikföreskrifter
om parkering får innefatta särskilda bestämmelser för att underlätta för dem som bor i ett visst
område att parkera inom detta område. Om det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i
området reserveras för de boende genom sådana bestämmelser. Frågan om tillstånd att parkera
enligt föreskrifterna prövas av kommunen.
De gällande regler och villkor som skall uppfyllas för att få ett boendeparkeringstillstånd beviljat
beslutade Kommunfullmäktige 2006-04-20 § 39 enligt följande;
• För att kunna erhålla beviljat beslut om boendeparkeringstillstånd måste man enligt beslut
av kommunfullmäktige 2006-04-20 § 39 vara fastighetsägare och folkbokförd på
fastigheten samt stå som ägare till det sökta fordonet i Transportstyrelsens bilregister.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsunderlag

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-01-20
Kommunfullmäktiges beslut 2006-04-20 § 39, ärende KA 06/254
Regler och avgift för boendeparkeringstillstånd - konsoliderad version 2021-01-20
Byggnadsnämndens protokoll 2021-03-04 § 29
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 62
Yrkande

Annica Erlandsson (S), Mikael Andersson (-), Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Annica Erlandssons (S) med fleras förslag och finner att
Kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om följande undantag till begränsningar i rätten till
boendeparkeringstillstånd:
Om det finns synnerliga skäl till det, kan undantag från kraven på att den sökande ska vara
både fastighetsägare och folkbokförd på den aktuella fastigheten beviljas.
Byggnadsnämnden beslutar att, för de fall att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, beslut om
tillämpning av undantaget delegeras till byggnadsnämndens arbetsutskott.
Skickas till

Byggnadsnämnden
Trafikingenjör
Drift o projektchef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 78

Dnr 2021/000504

Taxa gästhamnar 2021 och tills vidare
Sammanfattning

Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Bovallstrand, Hunnebostrand,
Väjern, på Hasselösund, på Smögen och på Malmön. Servicegraden varierar något mellan
hamnarna så därav är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsongs
indelning.
Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Pga rådande
pandemi så bör taxan lämnas oförändrad precis som under 2020.
Bakgrund

Nuvarande taxa antagen i KF 2019-04-25 §25 KA2019/372
Enligt beslut i KF 2020-04-29 §48 KA2019/1269 så ska ovan taxa även gälla under 2020.
Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i följande hamnar 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 vilken tid på säsongen det är, högsäsongen är under veckorna 28–
30 och där får verksamheten huvuddelen av sina intäkter dvs 80%.
Gästhamnarna är populära besöksmål men även uppskattade utflyktsmål också av dem som inte har
båt. En fungerande gästhamn bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på högsäsong.
Beslutsunderlag

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2021-06-08
Föreslagen taxa daterad 2019-04-25
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-09 § 114
Yrkande

Therése Mancini (S), Mathias Bruno (M), Gerardo Alas (S), Olof Börjesson (C), Inger Eckert (KD),
Yngve Johansson (MP) och Sebastian Andersson (SD) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

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

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar enligt förslag 2019-04-25 med revidering av
att högsäsongen för gästhamnarna förlängs med 4 veckor, från v 26 - v 32, innebörden blir att den
idag så kallade mellansäsongstaxan stryks och ersätts med högsäsongstaxan.
Taxa för gästhamnar 2021 gäller tills vidare.
Om inget annat beslutas räknas taxan upp årligen med KPI.

Skickas till

Ekonomichef
Samhällsbyggnadschef
Drift o projektchef
Anläggningschef
Hamningenjör

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2020/000687

Utredning om införande av förbud mot passiv insamling av pengar i
Lokala ordningsföreskrifter
Sammanfattning

Veronica Johansson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) föreslog 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.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 § 18 att bifalla motionen och ett förslag tagits fram med
en revidering av lokala ordningsföreskrifter där förbud mot passiv insamling av pengainsamling
inarbetas. Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 § 138 att återremittera ärendet för att uppdatera
kartmaterialet.
Beskrivning av ärendet

Tiggeri eller ”passiv 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 Regioner SKR 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.
Munkedal stod åter i begrepp att pröva tiggeriförbud på centrala platser i kommunen, ärendet
återremitterades från Kommunfullmäktige 2020-10-26 med motiveringen att ärendet behöver
kompletteras med samtliga bilagor. Ärendet utgick ur KS dagordning i Munkedal 2021-01-08 och
2021-02-08 och togs åter upp på KS 2021-04-12 då förslaget sändes vidare till KF 2021-04-26 § 38
som avslog ärendet.
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.
Definitioner
Allmän plats

Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En allmän
plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. En allmän plats kan vara en
gata, ett torg eller en park.
Offentlig plats

Med offentlig plats avses enligt 1 kap 2 § ordningslagen (1993:1617)
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.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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En kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser,
järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden ska jämställas med offentliga
platser under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten. Om ett område eller
utrymme är tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa.
Beslutsunderlag

Motion 2019-11-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-12 § 18
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-09 § 138
Kartbilagor 2021-04-08
Förslag på revidering av Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 2021-04-08
Administrativ chef tjänsteutlåtande 2021-04-08
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-02 § 86
Yrkande

Mats Abrahamsson (M), Sebastian Andersson (SD), Jeanette Loy (M), Inger Eckert (KD), Veronica
Johansson (SD) och Kajsa Åkesson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsen förslag.
Ewa Ryberg (V) föreslår att ärendet återremitteras med motivering att det ska utredas om förslaget
bryter mot europakonventionen.
Mikael Sternemar (L) och Gunnar Selstam (C) föreslår avslag till förslaget.
Therése Mancini (S), Annica Erlandsson (S), Yngve Johansson (MP) och Gerardo Alas (S) föreslår
bifall till Ewa Rybergs (V) förslag och avslag till Kommunstyrelsens förslag.
Ajournering

Ordföranden ajournerar mötet.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning

Omröstning begärs.
Omröstningsproposition

Ordföranden fastställer följande omröstningsproposition, den som föreslår att ärendet ska avgöras
idag röstar JA, den som vill återremittera ärendet röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 16 JAröster, 14 NEJ-röster och 1 avstår. Kommunfullmäktige har således beslutat om
minoritetsåterremiss av ärendet.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med motiveringen att det ska utredas om
förslaget bryter mot Europakonventionen.
Reservation

Mats Abrahamsson (M) Nils Olof Bengtson (M) Mathias Bruno (M) Roland Mattsson (M)
Ragnhild Selstam (M) Eva Abrahamsson (M) Jeanette Loy (M) Kajsa Åkesson (M), Lars
Kinnmalm (M), Ronald Hagbert (M), Helene Stranne (M) och Susanne Bergholtz (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet.
Inger Eckert (KD) reserverar sig mot beslutet.
Veronica Johansson(SD), Sebastian Andersson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
Cecilia Simonsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Skickas till

Administrativ chef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Namn, ledamöter

Parti

1 Mats Abrahamsson
2 Jeanette Loy
3 Roland Mattsson
4 Nils Olof Bengtson
5 Ragnhild Selstam
6 Eva Abrahamsson
7 Ronald Hagbert
8 Susanne Bergholtz
9 Kajsa Åkesson
10 Lars Kinnmalm
11 Mathias Bruno
12 Mikael Andersson
13 Olof Börjesson
14 Gunnar Selstam
15 Mikael Sternemar
16 Gunilla Ohlin
17 Inger Eckert
18 Therese Mancini
19 Lars-Erik Knutsson
20 Annica Erlandsson
21 Geraldo Alas
22 Birgitta Albertsson
23 Jan Ulvemark
24 Sanna Lundström Gustafsson
25 Lotta Johansson
26 Ewa Ryberg
27 Yngve Johansson
28 Cecilia Simonsson
29 Veronica Johansson
30 Sebastian Andersson

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
L
L
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
V
MP
SD
SD
SD

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

31 Helene Stranne, ordförande

M

X

Summa (31)

Ja

X

X
X
X

16

Nej

X
X
X
X

Avstår

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

14

1

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Veronica Johansson(SD), Sebastian Andersson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt
följande;
Skriftlig reservation mot beslutet om återremittering Ang tiggeriet.
SD Veronica Johansson, Sebastian Andersson
Mats Abrahamsson (M) Nils Olof Bengtson (M) Mathias Bruno (M) Roland Mattsson (M)
Ragnhild Selstam (M) Eva Abrahamsson (M) Jeanette Loy (M) Kajsa Åkesson (M), Lars
Kinnmalm (M), Ronald Hagbert (M), Helene Stranne (M) och Susanne Bergholtz (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet enligt följande:
Vi reserverar oss härmed mot beslutet att återremittera frågan om sk tiggeriförbud.
Att motivera återremissen med följande att ett sk tiggeriförbud strider mot Europakonventionen
anser vi ej vara förenligt med vad Förvaltningsrätten samt Sveriges kommuner och landsting anser.
Förvaltningsrätten prövade frågan så sent som 2021-04-29 och avfärdade att ett sk tiggeriförbud
skulle strida mot Europakonventionen.
Därför vill vi anmäla reservation mot beslutet.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Motion gällande översyn av trafikreglering sommartid i
Hunnebostrands äldre delar
Sammanfattning

Therése Mancini (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion att en utredning bör
genomföras gällande trafikreglering under sommartid i Hunnebostrands äldre delar som belyser
olika frågeställningar, bland annat:
• Hur kan man säkra näringsidkarnas varuleveranser och de boendes parkeringsbehov
• Hur separerar man på lämpligt sätt oskyddade trafikanter från bilar
• Kan själva gaturummet göras trevligare i något avseende i syfte att dämpa hastigheterna
• Hur tillgodoses blåljusverksamhetens behov av framkomlighet
• Kan utökad enkelriktning alternativt gågata alternativt gångfartsområde vara en lösning
Området som denna motion berör avser hela Södra och Norra Strandgatan samt Hunnebovägen,
delar från anslutningen till Södra Strandgatan och söderut till korsningen med Lahällevägen.
Byggnadsnämnden beslutade 2021-04-22 § 65 att föreslå att Kommunfullmäktige att bifalla
motionen med att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra utredningen när detaljplanen för
Gamla Hunnebo vunnit laga kraft samt anslå 350 tkr i extra anslag.
Beskrivning av ärendet

Förslaget grundar sig på att motionärerna anser att tiden är mogen för att på nytt se över
trafikregleringen så att trafiken flyter bättre och att gångtrafikanterna kan röra sig i området på ett
säkert sätt. På de gatuavsnitt som motionen avser är det under sommartid lite kaosartat när bilister
och fotgängare ska samsas och ofta uppstår en irriterad stämning. Motionärerna anser således att
utredningen bör genomföras så att de första åtgärderna kan vara på plats redan kommande
sommarsäsong som ett provår.
Förvaltningen ser behovet av en förnyad översyn av trafiksituationen i Hunnebostrand dock bör en
sådan utredning anstå tills detaljplanen för Gamla Hunnebo som är antagen men överklagad vinner
laga kraft för att kunna ta avstamp i denna.
Att genomföra en utredning av den omfattningen som föreslås är dock ett omfattande arbete vilket
kommer att kräva externa resurser för att kunna genomföras vilket det dock inte finns ekonomiskt
utrymme för i nuvarande och kommande budget. En utredning av denna omfattning bedöms kosta
350 tkr vilket inte ryms i befintlig budget.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsunderlag

Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-26 § 132
Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-03-09
Byggnadsnämndens protokoll 2021-04-22 § 65
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 85
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-02 § 72
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag och som tilläggsförslag att
åtgärderna ska vara på plats i god tid före sommarsäsongen 2022.
Gunnar Selstam (C) föreslår bifall till Lars-Erik Knutssons (S) förslag.
Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att en utredning ska genomföras av
förvaltningen med befintliga resurser, i samråd med Hunnebostrands samhällsförening,
åtgärderna ska vara på plats i god tid före sommarsäsongen 2022.

Skickas till

Motionären
Samhällsbyggnadschef
Drift o projektchef
Trafikingenjör

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2021/000162

Motion - om hörlurar till digitala möten
Sammanfattning

Therése Mancini (S) föreslår i en motion att kommunens förtroendevalda får ett personligt headset
som är kompatibelt med iPad/dator som tillhandahålls under uppdragstiden.
Motionären skriver att det under den pågående pandemin har blivit fler digitala möten i det politiska
forumet och det kommer säkerligen efter att pandemin lugnat ner sig fortsätta i viss mån med
digitala möten. För ett bättre och mer isolerat ljud i mötesrummet föreslås att våra förtroendevalda
får ett headset som är kompatibelt med den teknik de förtroendevalda har, naturligtvis ska dessa
lämnas tillbaka när man slutar sitt uppdrag precis som annan lånad teknik.
Beskrivning av ärendet

På grund av Covid-19 så infördes digitala möten hastigt under år 2020. I rutinen för digitala möten
finns beskrivet att man ska stänga av sin mikrofon för att inte missljud ska störa mötet. När man vill
säga något så ska man räcka upp den digitala handen och på så sätt få ordet.
Det finns några personer som har efterfrågat headset till sina ipads och då inköptes trådade headset
till dessa personer. Det var den typen av headset som IT meddelade oss fanns att tillgå som passar
en ipad.
En förfrågan har åter ställts till IT om vilka hörlurar som finns.
IT meddelar att mest prisvärda headsetet till iPads är ett trådat headset för 240 kr/st exkl moms.
Vidare finns det mer heltäckande lurar som kostar runt 1.000kr/st.
Bedömningen är att hörlurar inte ska lämnas tillbaka då det är personlig utrustning som används
mot kroppen.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Kostnaden för att tillhandahålla trådade headset uppgår till ca 70 st x 240, totalt 17 000 kronor.
Kostnaden för att tillhandahålla lurar med mikrofon uppgår till ca 100 st x 1000, totalt 70 000
kronor.
Beslutsunderlag

Motion
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-03-26
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 91
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-02 § 83
Yrkande

Therése Mancini (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) förslag och finner att Kommunfullmäktige
antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och tillhandahålla trådade headset till de
förtroendevalda som så önskar.

Skickas till

Motionären

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2020/000875

Motion - Politisk frågestund
Sammanfattning

Michael Sandberg (L) och Mikael Sternemar (L) föreslår i en motion att fullmäktige kan inledas
med en ”politisk frågestund”, en på våren och en på hösten.
Motionärerna föreslår att en sådan frågestund kan vara öppen eller behandla ett i förväg definierat
ämnesområde, tex skola, omsorg, sjöbodar, strandskydd, etc. Frågestunden ska syfta till att ta upp
de olika partiernas ståndpunkter kring en eller flera aktuella och principiella frågor. Partierna ska
representeras av respektive gruppledare och/eller ordförande. Frågestunden bör ledas av en extern
neutral moderator. Moderatorn föreslås ha ett antal förberedda frågeställningar för politiska
kommentarer. Dessutom ska moderatorn förmedla den närvarande ”allmänhetens” frågor till
politikerna. En sådan frågestund kommer att locka fler medborgare till kommunfullmäktiges
sammanträden samt vitalisera den politiska debatten.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 114 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för
beredning.
Beskrivning av ärendet

Enligt Kommunallagen är det inte tillåtet att låta utomstående personer att yttra sig på fullmäktiges
sammanträden. Kommunallagen är styrande för hur fullmäktiges sammanträden ska genomföras.
De personer som genom allmänna val är utsedda till förtroendevalda i fullmäktige under
mandatperioden är endast de som får yttra sig vid Kommunfullmäktiges sammanträde. Därutöver
får kommundirektör, ordförande i nämnder och revisionen yttra sig.
Däremot så är det möjligt att lägga till en punkt ”politisk frågestund” före kommunfullmäktiges
sammanträde.
Efter årsskiftet hålls fullmäktige på dagtid och börjar sina möten kl 09.30. Denna tid gör det svårare
för de som är i arbetsför ålder att lyssna till fullmäktiges möten i realtid. Däremot är
webbsändningen tillgänglig under dygnets alla timmar på kommunens hemsida.
Det kan vara svårt för den som arbetar att i realtid följa en politisk debatt kl 09.30 som första punkt
på dagordningen. Den skulle dock gå att följa i efterhand.
Motionärerna föreslår att debatten ska ledas av en extern neutral moderator.
Det är möjligt att hyra in tjänsten via olika förmedlare, då det kan vara svårt att hitta en neutral
person som inte är politiskt aktiv i närområdet.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

En utomstående moderator ska enligt förslaget nyttjas, och tjänsten bör upphandlas och kostnaden
arbetas in i budget.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Regelverk

I Kommunallagen 5 kap 72 § står att det ska anges i arbetsordningen om vem som får delta i
överläggningarna.
I kommunfullmäktiges arbetsordning anges vilka som får yttra sig;
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla
ordföranden och vice ordföranden i styrelserna, nämnderna och fullmäktigeberedningarna,
revisorerna samt anställda i kommunen för att lämna sak-upplysningar vid sammanträdena.
Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden efter samråd med vice
ordföranden i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett
sammanträde får delta i överläggningarna.
Beslutsunderlag

Motion 2020-09-08
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 92
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-02 § 84
Yrkande

Jeanette Loy (M) och Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Jeanette Loys (M) med fleras förslag och finner att
Kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Skickas till

Motionärerna

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2021/000391

Fyllnadsval ersättare i Valnämnden, efter Maria Herdebrant (M)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 § 60 att entlediga Maria Herdebrant (M) från uppdrag
som ersättare i Valnämnden.
Valberedningen föreslår Peter Håkansson (M) som ny ersättare i Valnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige väljer Peter Håkansson (M) till ersättare i Valnämnden tom 2022.

Skickas till

Peter Håkansson (M)
Valnämnden
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2021/000391

Avsägelse från uppdrag i Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB, Hilbert
Eliasson (S)
Sammanfattning

Hilbert Eliasson (S) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ledamot och 1:e v ordförande i
Sotenäs Vatten AB och uppdrag som ledamot i Västvatten AB från och med 2021-08-31.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Hilbert Eliasson (S) från uppdrag som ledamot och 1:e v ordförande
i Sotenäs Vatten AB och från uppdrag som ledamot i Västvatten AB från och med 2021-08-31.

Skickas till

Hilbert Eliasson (S)
Sotenäs Vatten AB
Västvatten AB
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2021/000541

Avsägelse av uppdrag, Stellan Welin (S)
Sammanfattning

Stellan Welin (S) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige,
ledamot i Miljönämnden i mellersta Bohuslän, ersättare i styrelsen för Sotenäs Rehabcenter AB och
ersättare i Hållbarhetsrådet.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Stellan Welin (S) från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige,
ledamot i Miljönämnden i mellersta Bohuslän, ersättare i styrelsen för Sotenäs Rehabcenter AB och
ersättare i Hållbarhetsrådet.
Ärendet lämnas till Länsstyrelsen för ny röstsammanräkning.

Skickas till

Stellan Welin (S)
Länsstyrelsen Västra Götaland
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Sotenäs Rehabcenter AB
Hållbarhetsrådet
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2021/000518

Interpellation om personalpolicy
Sammanfattning

Mikael Andersson (-) ställer en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson
(M) enligt följande;
Vi har under sista halvåret kunnat läsa om en JO-anmälan av Sotenäs kommun.
Det ryktas även om som en JK-anmälan såväl som en Polisanmälan mot enskilda politiker i
kommunstyrelsen rörande sekretessbrott.
Såvitt undertecknad kan förstå har kommunen som princip att hantera alla personalärenden med
sekretess. Det fall som uppmärksammats i samband med Bohuslänningens JO-anmälan, där har man
hållit hårt på integritet och sekretess. Att man skyddar sin personal till det yttersta och håller full
sekretess ter sig självklart.
Den mesta av Kommunens personal lyder under KS, men rimligen hanterar förvaltningen de allra
flesta frågor.
Såvitt undertecknad kan förstå har förvaltningen skött sig exemplariskt.
Vad gäller själva JO-anmälan kan man notera att en mindre grupp fattat ett delegationsbeslut vilket
ogillats av JO, vilka önskat ett yttrande från KS.
Som en av kommunens största arbetsgivare föranleder detta några frågor.
1: Hur många personalärenden under 2020 samt 2021 har hamnat på KSAU eller KSO:s bord?
2: Vilken policy gäller inom kommunen vad gäller sekretess och skydd av identitet vad gäller
personal?
3: Om anmälningar till yttre myndighet sker, såsom JK, JO, Polis, när tas dessa till KS och vilka tas
på delegation?
4: Finns det fall som du/den som svarar känner till då enskilda politiker kan ha hanterat
personalärenden? Om så, är detta i linje med kommunens allmänna policy?
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar interpellationen enligt följande;
Mikael Andersson skriver att det ryktas om en JK anmälan såväl som en polisanmälan mot enskilda
politiker i kommunstyrelsen rörande sekretessbrott. Rykten och ryktesspridning är tyvärr allt
vanligare och används flitigt av en del personer tex på sociala medier som Facebook för att
misskreditera och framställa andra personer i dålig dager. Som förtroendevald bör man avstå från
att sprida eller delta samt lyssna på rykten.
Fråga 1 Svar: De ärenden av personalkaraktär som behandlas av KSAU eller KSO är enligt
Kommunstyrelsens delegationsordning de ärenden som berör Kommundirektören och dess
arbetsförhållanden. (i vissa fall även FC) Varje år tas även beslut om nivåer etc inför
löneförhandling även detta enligt delegationsordning.
Fråga 2 Svar: Kommunen följer rådande lagar inom området så som offentlighets- och
sekretesslagen samt lagen om offentlig handling. Om man som anställd inte har skyddad identitet
kan uppgifter om namn, lön, kontaktuppgifter etc lämnas ut på begäran. Dock lämnas inte uppgifter
ut om personens hälsotillstånd eller disciplinära åtgärder. De sistnämnda kan på begäran lämnas ut
maskat så att det inte går att se vem som tilldelats disciplinär åtgärd.
Justerares signatur:
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Fråga 3 Svar: Om kommunen gör en polisanmälan pga brott mot den egna verksamheten görs det
enligt delegationsordning av säkerhetssamordnaren. Om kommunen ombeds hantera och besvara en
inkommen handling från annan myndighet sker det enligt delegationsordning beroende på ärende
och begäran från aktuell myndighet.
Fråga 4 Svar: Känner inte till något ärende där enskilda politiker hanterat personal ärende. Det som
gäller för ex KSAU och KSO anges i punkt 1.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och godkänner kommunstyrelsens
ordförandes svar.

Justerares signatur:
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Dnr 2021/000518

Interpellation avseende personangrepp i sociala medier
Sammanfattning

Therese Mancini (S) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande enligt följande;
Jag är väl medveten om att kommunen inte har något inflytande över vad som skrivs på olika
sociala media. Det fria ordet är just fritt och ska så förbli. I grunden förutsätter det ett ansvar hos var
och en att hålla god ton och framför allt hålla sig till sanningen.
På senare tid och just nu pågår i sociala media en debatt som inte uppfyller dessa krav. Bland annat
hängs förtroendevalda och anställda ut på ett oacceptabelt sätt. I den debatten deltar tyvärr även
förtroendevalda. Mina frågor är:
Vilka åtgärder avser kommunstyrelsens ordförande att vidta för att skydda anställda mot den här
typen av angrepp?
Vad säger kommunens uppförandekod för förtroendevalda i det här avseendet?
Vem har det yttersta ansvaret för att kommunens uppförandekod efterlevs?
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar interpellationen enligt följande;
Det senaste halvåret har tyvärr klimatet i olika diskussionsforum på Facebook som handlar om
Sotenäs förändrats radikalt. Olika individer ägnar sig där åt oerhört kränkande kommentarer och
hat. Vederbörande drar sig tyvärr inte för att skriva rena lögner. En följd av detta har även blivit att
säkerhetstänkandet kring både ledande politiker samt ett antal tjänstemän har behövts höjas
avsevärt. Det är för mig både obegripligt och ytterst tragiskt att behöva konstatera att personer man
borde kunna förvänta sig mer av sysslar med detta agerande. Undertecknad kan personligen inte
styra över vad olika personer skriver på sociala medier, men konstaterar precis som interpellanten
att detta förekommer i princip dagligen. Det som gör saken än mer tragiskt är att även några
förtroendevalda deltager i häxjakten på både tjänstemän och på andra politiker. Det går inte att
förringa de trakasserier och förtal som förekommer, därför anser undertecknad att dessa händelser
behöver polisanmälas för att utreda eventuella brott, detta är även i linje med SKRs
rekommendationer.
Uppförandekoden anger att ta ansvar för att vara en demokrat i praktiken. Mobbing samt kränkande
beteenden är oacceptabelt överallt, så även i politiken. Förtroendevalda förväntas vara förebilder för
hur man uppträder i ett demokratiskt samhälle. Ansvaret för kulturen i det politiska klimatet åligger
kommunfullmäktiges presidium. Till sin hjälp har presidiet i första hand gruppledarna i de olika
politiska partierna. Ansvaret för att spelreglerna fungerar delas av alla förtroendevalda.
Min slutsats är därför att måttet är rågat för de påhopp och kränkande beteenden som sker för
närvarande mot både tjänstemän och förtroendevald. Både politiska partier samt enskilda som
noterar dessa handlingar bör agera och i vissa fall polisanmäla händelserna där misstanke om brott
så föreligger.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 55(58)
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Forts. KF § 87
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och godkänner kommunstyrelsens
ordförandes svar.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 56(58)
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KF § 88

Dnr 2021/000142

Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag ang åtgärder för bostadsförsörjning och detaljplanering.
2. Motion från Yngve Johansson (MP) om fristadskommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning och
beslut.
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 57(58)
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KF § 89

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021
Sammanfattning

Information lämnas om kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021-04-29.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 58(58)

