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Plats och tid

Folkets Hus, Kungshamn torsdagen den 28 februari 2019 kl 17:30-20:40
Sammanträdet ajourneras efter § 7, kl 18.25-18.45.

Beslutande

Se bifogad närvarolista sidan 2.

Närvarande
ersättare

Se bifogad närvarolista sidan 2.

Övriga deltagare

Ulrika Gellerstedt, ekonomichef §§ 2-4
Maria Vikingsson, kommunchef
Anna-Lena Höglund, sekreterare

Justering

Kommunhuset, kommunkansliet den 5 mars 2019 kl. 09:00

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Helene Stranne (M)
Justerare

Roland Mattsson (M)
Anslagsbevis

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-28 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2019-03-05 -- 2019-03-27.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Anna-Lena Höglund

Yngve Johansson (MP)
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Beslutande
Namn

Mats Abrahamsson (M)
Ragnhild Selstam (M)
Roland Mattsson (M) §§ 1-7,9-18
Helene Stranne (M) Ordförande
Nils Olof Bengtsson (M)
Daniel Nordström (M)
Eva Abrahamsson (M)
Ronald Hagbert (M)
Susanne Bergholtz (M)
Kajsa Åkesson (M)
Göran Hahne (M) §§ 1-5,7-18
Rosita Holmström § 6
Mathias Bruno (M)
Mikael Andersson (C) §§ 1-7,9-18
Olof Börjesson (C)
Gunnar Selstam (C)
Mikael Sternemar (L) §§ 1-7,9-18
Michael Sandberg (L) §§ 1-7,9-18
Robert Yngve (KD)

Namn

Therése Mancini (S)
Lars-Erik Knutsson (S)
Annica Erlandsson (S)
Geraldo Alas (S)
Birgitta Albertsson (S)
Jan Ulvemark (S)
Sanna Lundström Gustafsson (S)
Stellan Welin (S)
Ewa Ryberg (V)
Yngve Johansson (MP)
Sebastian Andersson (SD)
Cecilia Simonsson (SD)
Torbjörn Johansson (SD)

Närvarande ersättare
Namn

Namn

Rosita Holmström (M) §§ 1-5,7-18
Verena Rodin (M)
Stig-Arne Helmersson (C)
Gunilla Ohlin (L)
Anne Johansson (L)
Inger Eckert (KD)

Lotta Johansson (S)
Vivianne Gustafsson (S)
Magnus Johansson (V)
Luis Morales (V)
Lena Linke (MP)
Tina Ehn (MP)
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KF § 1

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut

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

Allmänhetens frågestund
Inkomna frågor och interpellationer
Kommunkansliets redovisning av ärenden under beredning till KF

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 2

Dnr 2019/000001

Planeringsförutsättningar Mål- och resursplan 2019-2022, budget
2020
Sammanfattning

Planeringsförutsättningarna är uppstarten på kommande budgetprocess. I förutsättningarna görs
antagande om befolkning, finansiella mål, pris- och löneuppräkning samt tidsplan.
Framöver är läget ansträngt för kommunen med något vikande befolkning och lägre skatte- och
bidragsintäkter. Med dessa planeringsförutsättningar som grund fortsätter årets budgetarbete.
Slutligt antagande om befolkning och finansiella mål tas i samband med kommunfullmäktiges
budgetbeslut i juni.
Beslutsunderlag

Planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2019 - 2022, budget 2020
Ekonomichefens tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-30 § 17
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-13 § 40
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att
kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2019 2022,
budget 2020.
Skickas till

Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 3

Dnr 2019/000169

Justering av budgetram för kommunbidrag 2019
Sammanfattning

En mindre omorganisation föreslås inför budget 2019. Omfördelningen avser skötsel av
idrottsplatser från Kommunstyrelsens tekniska verksamhet till Utbildningsnämnden, Kultur och
Fritid. Flytt av miljöstrateg 0,33 tjänst från Miljönämnden till Kommunstyrelsens allmänna
verksamheter. Flytt av 1,0 tjänst som utvecklingsstrateg från Utbildningsnämnden till
Kommunstyrelsens allmänna verksamheter. Flytt av verksamhet sker för bättre samordning.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-30 § 16
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-13 § 38
Yrkande

Olof Börjesson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Olof Börjessons (C) förslag och finner att kommunfullmäktige
antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omfördela kommunbidrag enligt nedan;
För skötsel av idrottsplatser sker omfördelning av kommunbidrag med 1 163,5 tkr från
Kommunstyrelsens tekniska verksamheter till Utbildningsnämnden, Kultur och fritid.
För flytt av miljöstrateg sker omfördelning av kommunbidrag med 154,9 tkr från Miljönämnden till
Kommunstyrelsens allmänna verksamhet.
För flytt av utvecklingsstrateg sker omfördelning av kommunbidrag med 812,7 tkr från
Utbildningsnämnden, Komvux till Kommunstyrelsens allmänna verksamheter.
Skickas till

Ekonomiavdelningen
Utbildningsnämnden
Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 4

Dnr 2018/001197

Ansökan om borgen för RAMBO AB
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om införande av nytt renhållningssystem för hushållsavfall samt
tillhörande renhållningstaxa. Ny renhållningstaxa började gälla 2019-01-01.
Rambo AB har tilldelats att införa det nya insamlingssystemet samt att införande sker i egen regi.
Total investeringsvolym för Sotenäs del beräknas enligt Rambo uppgå till 25,75 mnkr. Rambo AB
ansöker om att Sotenäs kommun ställer borgen med 25,75 mnkr. Detta för lån avseende
investeringsutgifter i samband med nytt insamlingssystem för Sotenäs kommun.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om införande av nytt renhållningssystem för hushållsavfall samt
tillhörande renhållningstaxa. Ny renhållningstaxa börjar gälla från 2019-01-01.
Kommunfullmäktige har vidare beslutat att Rambo AB får rätt att en gång per år i, likhet med
övriga ägarkommuner, justera taxan med avfallsindex A12:1MD enligt punkt 4.3. Se beslut KF Dnr
2018-000806 § 216.
Rambo AB har tilldelats att införa det nya insamlingssystemet samt att införande sker i egen regi.
Som följd av drift i egen regi kommer investeringar i form av fordon och kärl att krävas. Total
investeringsvolym för Sotenäs del beräknas enligt Rambo uppgå till 25,75 mnkr. Av dessa uppgår
inköp av kärl och kärlskåp till 15,0 mnkr och 10,75 mnkr inköp av fordon. Föreslagen
investeringsbudget antogs på Rambos extra bolagsstämma 2018-09-21.
Med utgångspunkt från ovan beslut söker nu Rambo AB om att Sotenäs kommun ställer borgen
med 25,75 mnkr. Detta för lån avseende investeringsutgifter i samband med nytt insamlingssystem
för Sotenäs kommun.
Konsekvensbeskrivning

Kommunens totala borgensåtagande uppgick per 2017-12-31 till 515,8 mnkr. Under 2018 har
ytterligare borgen tagits i anspråk av Sotenäs Vatten AB med 236 mnkr samt Sotenäs RehabCenter
AB med 18,5 mnkr. Därtill har beslut om borgen om 2,0 mnkr för Kungshamns IF.
Sotenäs Bostäder AB har beslut på ramborgen motsvarande 543,8 mnkr (kvar att utnyttja 41,0
mnkr). Sotenäs RehabCenter AB har beslut på ramborgen med 25,0 mnkr (kvar att utnyttja 6,5
mnkr). Sotenäs Vatten AB har beslut om ramborgen på 280,0 mnkr (kvar att utnyttja 44 mnkr).
Kommunen ansökte under våren 2018 om utökat lånelimit hos Kommuninvest. Detta beviljades
vilket innebar att kommunens lånelimit uppgår till 170 tkr/invånare. Vid beräkning av lånelimit
utgår Kommuninvest ifrån nettokoncernskuld, här ingår samtliga skulder, avsättningar och
pensionsskulden. Koncernens låneram kan (enligt Kommuninvest) utökas med 340 mnkr.
Om redan beviljad ramborgen räknas av samt hänsyn tas till Rambos ansökan om borgen innebär
det att låneutrymmet därefter i koncernen uppgår till ca 211 mnkr.
Kommunen har dock ingen egen låneskuld.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KF § 4

Den höga skuldsättningen i koncernen innebär att koncernsamordning vad gäller investeringar de
kommande åren är nödvändigt.
Beslutsunderlag

Ansökan från RAMBO AB
RAMBO AB stämmoprotokoll 2018-09-21
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-01-26
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-30 § 15
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-13 § 38
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att
kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Rambo AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 25,75 mnkr, jämte löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Skickas till

Ekonomichef
RAMBO AB

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 5

Dnr 2018/001019

Taxa kommunala gästhamnar 2019 och tillsvidare
Sammanfattning

Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand och på Malmön.
Enligt beslut i kommunstyrelsen (KS) 2018-11-28 ska kommunen även driva Smögen, Hasselösund
och Bovallstrand i egen regi under säsongen 2019. Dessa har som Kungshamn och Hunnebostrand
en högre servicegrad och därför bör taxan vara lika som dessa.
Gästhamnarna är populära utflyktsmål som bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på
högsäsong. De slits och behöver underhållas kontinuerligt för att vara säkra och för att uppfylla
gällande regler och önskemål. Vissa åtgärder belastar driftsresultatet direkt medan investeringar
belastar driften som kapitaltjänstkostnader när de aktiveras.
Taxan som gäller nu är tagen i kommunfullmäktige 2018-11-22 § 155 och ska gälla från
2019-01-01 och tills vidare. Gästhamnstaxan i Sotenäs kommun är olika beroende på säsong.
Högsäsongstaxan ligger i nivå med grannkommunernas avgifter. För att kunna följa beslutet i KS
om kommunal drift av alla gästhamnar så behöver kommunen justera/komplettera gällande taxa så
att den även gäller för Smögen, Hasselösund och Bovallstrand.
Kommunstyrelsens tekniska utskott önskar även ett förslag på taxejustering som ska kunna ge ett
nollresultat.
Beslutsunderlag

T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-02-01
Bilaga 1 Föreslagen taxa 2019 Gästhamnar (förändringar är markerade med röd text)
Bilaga 2 Jämförelse
Bilaga 3 Taxa för ett nollresultat
Bilaga 4 Jämförelse entreprenör – kommun
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-02-12 § 10
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-13 § 48
Yrkande

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

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att
kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa (motsvarande entreprenörernas taxa 2018) för
gästhamnarna på Smögen, Hasselösund och i Bovallstrand att gälla från och med den 1 april 2019
och tills vidare.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KF § 5

Det antecknas att taxa antagen i kommunfullmäktige 2018-11-22 § 155 för gästhamnarna i
Kungshamn, Hunnebostrand, Väjern och Malmön gäller tillsvidare.

Skickas till

Samhällsbyggnadschef
Hamningenjör
Ekonomichef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 6

Dnr 2018/000995

Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen
Sammanfattning

Förslag på justering av befintliga taxa för ansökningsavgifter och tillståndsavgifter gällande
alkoholtillstånd och folköl utifrån ett behov av att utöka resurserna för framför allt yttre tillsyn.
Bakgrund

En översyn och en processkartläggning av nuvarande 50 procent tjänst har påbörjats.
I jämförelse med omkringliggande kommuner är resurserna lågt tilltagna i förhållande till antal
serveringstillstånd och försäljningsställen.
Beskrivning av ärendet

För kunna erbjuda våra krögare en god servicenivå i form av snabb, effektiv och korrekt
handläggning av ärenden och utöka tillsynsverksamheten krävs det mer resurser.
I jämförelse med omkringliggande kommuners taxor framkommer det att Sotenäs kommun ligger
klart lägre på vissa avgifter. Resursmässigt ligger Sotenäs väldigt lågt i jämförelse med
omkringliggande kommuner. 50 procent tjänst till 57 st serveringstillstånd, ca 14 st återkommande
tillfälliga tillstånd per år och 12 st ställen som säljer folköl.
Koppling till vision, programförklaring och mål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål gällande goda betingelser för företagande främjas hos
krögarna genom att de får god service och stöd från kommunen. Ökad tillsyn leder till ökad andel
skötsamma företagare och därmed konkurrens på lika villkor. En tätare kontakt mellan handläggare
och krögare främjar dessutom servicenivån och ett gott samarbete.
Konsekvensbeskrivning av ärendet

Taxejusteringen innebär att kommunen kan göra fler inspektioner enligt alkohollagen. Samt höja
servicenivån ut mot krögarna.
Ekonomi

De ökade intäkterna under 2019 skall användas till att finansiera timavlönade inspektörer.
Beslutsunderlag

Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande 2018-10-24
Tillståndsavgifter 2019, rev 2019-01-10
Jämförelse avgifter alkohol 2018
Jämförelse resurser alkoholhandläggning 2018
Resursberäkning alkoholhangläggning Sotenäs
Resursberäkning alkoholhandläggning Kungsbacka
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-12 § 216
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-16 § 8

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KF § 6
Yrkande

Mikael Andersson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag och föreslår som tilläggsförslag
att man från år 2020 gör en årlig översyn av taxor, översynen ska syfta till att se om det går att
debitera ut med en jämnare procentuell fördelning mellan de stora och de små näringsidkarna.
Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Mikael Anderssons (C) förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Anderssons (C) med fleras förslag samt tilläggsförslag
och finner att kommunfullmäktige antar dessa.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att justera Taxa för ansökningsavgifter och tillståndsavgifter gällande
alkoholtillstånd och folköl, enligt förslag ”Tillståndsavgifter 2019”, i enlighet med 8 kap 10 §
Alkohollagen.
Kommunfullmäktige beslutar att göra en årlig översyn av taxor från år 2020, översynen ska syfta till
att se om det går att debitera ut med en jämnare procentuell fördelning mellan de stora och de små
näringsidkarna.
Jäv

Göran Hahne (M) deltar inte i handläggningen eller beslut av ärendet på grund av jäv.

Skickas till

Alkoholhandläggare

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 7

Dnr 2018/001249

Detaljplan för Hovenäs 1:61, Hovenäset
Sammanfattning

Det föreslås att detaljplanen för fastigheten Hovenäs 1:61 ska ändras från hamnändamål till
bostadsändamål och att byggrätten utökas inom fastigheten.
Beskrivning av ärendet

Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2018-09-13, har varit utställda för granskning
under tiden 27 september - 11 oktober 2018.
Under granskningen har 15 yttranden inkommit från 8 remissinstanser, 5 sakägare och 2 övriga.
3 sakägare och 2 övriga intressenter motsätter sig planförslaget med hänsyn till påverkan på
bebyggelsemiljön utifrån kulturhistoriska värden samt utifrån påverkan på utsikt.
Med anledning av inkomna synpunkter behöver följande ändring göras:
Plankartan och illustrationskartan förtydligas med befintliga +höjder.
Den aktuella fastigheten ligger i södra Hovenäset inom ett område som enligt gällande detaljplan
från 1949 får användas för fiskeri-, handels, -hantverks- och hamnändamål. Huset ligger också till
största delen på punktprickad mark (mark som inte får bebyggas). Planområdet är en del av en
bebyggelsemiljö med höga kulturhistoriska värden. Detaljplanens syfte är att ändra gällande
detaljplan så att befintlig byggnad får användas för bostadsändamål, att byggrätten utökas något
samt att kulturvärdena säkerställs.
Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2018-11-06
Utlåtande efter granskning daterad 2018-11-06
Planbeskrivning daterad 2018-09-13 justerad 2018-11-12
Plankarta daterad justerad 2018-09-13 justerad 2018-11-12
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beredningsprotokoll 2018-11-22 § 141
Byggnadsnämndens protokoll 2018-12-06 § 165
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-16 § 18
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Hovenäs 1:61.
Skickas till

PLEX-chef
Plankonsult
Exploatör

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 8

Dnr 2016/000437

Detaljplan för del av Säm 2:1 m.fl. Bovallstrand
Sammanfattning

Detaljplanen för del av Säm 2:1 m.fl. i Bovallstrand syftar till att göra det möjligt att bygga
10-15 bostäder i form av mindre flerbostadshus, radhus, parhus eller villor. Ny gata anläggs genom
planområdet med möjlighet till förlängning in i det ev. framtida utbyggnadsområdet på sydöstra
delen av Säm 2:1.
Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2018-03-26, har varit utställda för granskning
under tiden 20 april - 11 maj 2018. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i Kommunhuset,
Kungshamn och varit utlagda på kommunens hemsida: www.sotenas.se. Granskningen kungjordes
på anslagstavla i Kommunhuset, Kungshamn, samt genom annons i Bohusläningen 20 april 2018.
Med anledning av granskningen har 8 yttranden inkommit från 7 remissinstanser och 1 sakägare.
Yttrandena har sammanställts i ett granskningsutlåtande daterat 2018-06-19.
Beslutsunderlag

Planbeskrivning daterad 2018-03-26 justerad 2018-06-29
Plankarta daterad 2018-03-26 justerad 2018-06-29
Illustration daterad 2018-03-26 justerad 2018-06-29
Fastighetsförteckning daterad 2018-04-05
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2018-07-17
Utlåtande efter granskning daterat 2018-09-05
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-08-23 § 100
Byggnadsnämndens protokoll 2018-10-18 § 156
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-14 § 195
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-13 § 45
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Säm 2:1 m.fl. Bovallstrand.
Protokollsanteckning

Roland Mattsson (M), Michael Sandberg (L), Mikael Sternemar (L) och Mikael Andersson (C)
deltar inte i beslutet.

Skickas till

PLEX-chef
Plankonsult
Exploatör
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 9

Dnr 2017/001302

Motion om att öka säkerheten för cyklister i Sotenäs kommun
Sammanfattning

Annica Erlandsson (S) och Stellan Welin (S) har inkommit med en motion gällande önskemål om
att en utredning inleds som skall påvisa vilka vägar som skulle kunna vara aktuella för en
trafikskyltning i form av hänvisning till bilisterna att hålla ett avstånd vid omkörning till cyklisten
på 1,5 meter.
En aktiv cyklist i vår kommun har gjort observationer som ligger till grund för denna motion. Runt
om i världen är det enligt motionärerna lagkrav samt skyltat utmed vägbanorna där de hänvisar till
motorfordon att hålla 1,5 meters avstånd vid omkörning av cyklist. Exempel på dessa länder är
Spanien, USA och Australien.
Beskrivning av ärendet

I Sverige finns idag inget lagstöd i Trafikförordningen eller i Vägmärkesförordningen som styrker
någon sådan form av önskad skyltning enligt förslaget.
Beslutsunderlag

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-08
Kommunstyrelsens tekniska utskottets protokoll 2019-01-22 § 6
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-13 § 37
Yrkande

Stellan Welin (S), Geraldo Alas (S), Annica Erlandsson (S), Yngve Johansson (MP) och Lars-Erik
Knutsson (S) och Ewa Ryberg (V) föreslår att motionen ska bifallas.
Mikael Sternemar (L), Mikael Andersson (C), Mats Abrahamsson (M) och Nils Olof Bengtson (M)
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Mikael Sternemars (L) med fleras
förslag och mot Stellan Welins (S) med fleras förslag och finner att kommunfullmäktige antar
Kommunstyrelsens och Mikael Sternemars (L) med fleras förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då lagstöd saknas i Trafikförordningen
och Vägmärkesförordningen som styrker sådan form av önskad skyltning.
Protokollsanteckning

Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S), Annica Erlandsson (S), Geraldo Alas (S), Birgitta
Albertsson (S), Jan Ulvemark (S), Sanna Lundström Gustafsson (S), Stellan Welin (S), Ewa Ryberg
(V) och Yngve Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KF § 9
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Motionärerna
Trafikingenjören
Samhällsbyggnadschef
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KF § 10

Dnr2018/000873

Motion om strategi för mer cykelvänlighet
Sammanfattning

Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att Sotenäs kommun tar fram en cykelstrategi för att öka
cykelvänligheten inom kommunen. Motionären har angett i sin skrivelse en del exempel på olika
former av sådant som går att genomföra för att öka säkerheten.
Bakgrund

Ärendet har tidigare varit uppe för behandling i kommunstyrelsen 2018-05-30 § 96 och blev då
återremitterat för att arbeta fram en strategi för cykelvägar och cykelleder.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag som är kopplat till handlingsplanen för
näringslivsstrategin (KA2016/281). Formalisera ett förslag på hur ett strategiskt dokument kring
kommunens vägnät, plan för asfaltering, gång och cykelbanor samt hamnar skall se ut. Målet är att
den skall färdigställas under 2019.
Frågeställningen som motionären har föreslagit kommer att ingå i detta arbete och prioritering
kommer att göras på de gång- och cykelbanor som finns i det kommunala gaturummet. De vägar
som länkar samman Sotenäs kommuns olika samhällen tillhör Trafikverket och de är ansvariga för
exempelvis utformning, asfaltering och gång- och cykelbanor.
Beslutsunderlag

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-08
Tekniska utskottets protokoll 2018-11-21 § 126
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-16 § 6
Yrkande

Yngve Johansson (MP) och Ewa Ryberg (V) föreslår bifall till motionen.
Michael Sandberg (L), Lars-Erik Knutsson (S) och Ronald Hagbert (M), Olof Börjesson (C) och
Annica Erlandsson (S) föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Michael Sandbergs (L) med fleras förslag mot Yngve
Johanssons (MP) med fleras förslag och finner att kommunfullmäktige antar Michael Sandbergs (L)
med fleras förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar motionären för förslaget och besvarar motionen med att en
infrastrukturplan är under behandling och med beaktande av ovanstående överväganden.
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Rätt utdraget intygar:
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Motionären
Trafikingenjören
Samhällsbyggnadschef
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KF § 11

Dnr 2017/000166

Motion om program för stensättning inom Sotenäs kommun
Sammanfattning

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i motion förslag på vilka typer av ytor i kommunen som borde
kunna stensättas, så som exempelvis vägar, gångvägar, offentliga platser, torg och trottoarer.
Motionären tycker att man borde skyndsamt genomföra detta då han ser samordningsvinster med
fiberåterställningen. Motionären föreslår att ett program för stensättning i Sotenäs kommun tas
fram.
Ärendet

Att ta fram denna form av program samt utförande av förslag är både tidskrävande och kostsamt,
kommunen ser det inte möjligt att prioritera detta arbete i nuläget då det saknas både resurser och
finansiella medel. Det finns möjligheter att till vissa delar lägga in dessa synpunkter i det påbörjade
arbetet med en infrastrukturplan för våra gator, vägar och gångvägar.
Beslutsunderlag

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-07
Tekniska utskottets protokoll 2018-11-21 § 128
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-16 § 7
Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår att motionen ska anses vara besvarad och att motionens intentioner
ska övervägas i kommande infrastrukturplan.
Gunnar Selstam (C), Lars-Erik Knutsson (S), Yngve Johansson (MP) och Ewa Ryberg (V) föreslår
bifall till Mikael Sternemars (L) förslag.
Mathias Bruno (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag mot Mathias Brunos
(M) förslag och finner att kommunfullmäktige antar Mikael Sternemars (L) med fleras förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar motionären för förslaget och besvarar motionen med att motionens
intentioner ska övervägas i kommande infrastrukturplan.
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Motionären
Anläggningsingenjör
Samhällsbyggnadschef
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KF § 12

Dnr 2018/000404

Medborgarförslag om cykelväg genom kommunen-Ja tack
Sammanfattning

Enligt inkommande medborgarförslag från David Helge, finns önskemål om att anlägga cykelväg
som binder ihop Hunnebostrand, Bovallstrand, Väjern och Kungshamn.
Bakgrund

Landsvägarna som binder samman våra samhällen inom Sotenäs kommun tillhör Trafikverket och
de är således väghållare samt har väghållaransvaret. Idag finns det ett antal etapper som är anlagda
och det pågår ständigt ett samarbete mellan kommunen och Trafikverket för att projektera samt
bygga ut nya sträckningar. Det finns en prioriteringslista på de gång- och cykelvägar som kan
komma att anläggas i framtiden (KS 2011-01-12 §21).
I nuläget pågår projektering gällande en ny etapp norr om Bovallstrand och in mot centrum.
Beslutsunderlag

Projektledarens tjänsteutlåtande 2018-11-08
Tekniska utskottets protokoll 2018-11-21 § 124
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-16 § 4
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren och anser att frågan är besvarad med motiveringen att
kommunen redan arbetar med frågeställningen i det befintliga arbetet.

Skickas till

Förslagsställaren
Anläggningsingenjör
Samhällsbyggnadschef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 21(27
)

Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2019-02-28, §§ 1-18

KF § 13

Dnr 2018/000873

Medborgarförslag gällande hundrastgård i Hunnebostrand
Sammanfattning

Margareta Ekdal har inkommit med ett medborgarförslag om önskemål att anlägga en hundrastgård
i Hunnebostrand.
Bakgrund

Enligt förslagsställaren så finns behovet av en hundrastgård för att vissa människor inte vågar
släppa sina hundar på grund utav jaktinstinkt eller olydnad. Förslagsställaren påtalar även i sitt
medborgarförslag att det idag finns det en hundrastgård anlagd mellan Kungshamn och Hovenäset.
Denna hundrastgård är anlagd på privat mark samt drivs i privat regi.
Drift- och projektenheten har inga resurser eller finansiella medel att anlägga och sköta en
hundrastgård på kommunal mark.
Beslutsunderlag

Projektledarens tjänsteutlåtande 2018-11-07
Tekniska utskottets protokoll 2018-11-21 § 125
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-16 § 5
Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget ska anses
besvarat med tillägg att kommunen ställer sig positiv till att upplåta mark om lämpligt område finns
och att förslaget om hundrastgård kan arrangeras i föreningsregi.
Jan Ulvemark (S) och Roland Mattsson (M) föreslår att medborgarförslaget ska avslås och att
kommunen ställer sig positiv till att upplåta mark om lämpligt område finns och att förslaget om
hundrastgård kan arrangeras i föreningsregi.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag mot Jan Ulvemarks (S) och
Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunfullmäktige antar Jan Ulvemarks (S) och
Roland Mattssons (M) förslag.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslaget och finner att Kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren och avslår medborgarförslaget.
Kommunen ställer sig positiv till att upplåta mark om lämpligt område finns och att förslaget om
hundrastgård kan arrangeras i föreningsregi.
Skickas till

Förslagsställaren
Anläggningsingenjör
Samhällsbyggnadschef
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 14

Dnr 2017/001548

Medborgarförslag om att förenkla/avskaffa bygglov för installation av
solcellsanläggningar
Sammanfattning

Yngve Andreasson föreslår i ett medborgarförslag att bygglovsplikten för installation av solceller
eller för solfångare i Sotenäs kommun helt avskaffas.
Beskrivning av ärendet

I medborgarförslaget föreslås att bygglovsplikten för installation av solceller eller för solfångare i
Sotenäs kommun helt avskaffas. Som det förstås avses i medborgarförslaget att kommunen i ett
beslut helt ska avskaffa lovplikten för solceller och solfångare.
Solcellspaneler och solfångare som installeras på byggnader kan, trots nyligen införd
bygglovsbefrielse i vissa fall fortfarande kräva bygglov.
Att genomföra förslaget är visserligen olagligt men kommunen kan i sitt planarbete införa
planbestämmelser som minskar lovplikten. Delar av förslaget kan därför ändå gå att genomföra där
det är lämpligt.
Det finns inga möjligheter att genomföra förslaget eftersom lovplikten regleras i plan- och
bygglagen (2010:900).
Kommunen bör överväga att använda sig av möjligheten i 4 kap 15 § PBL att i sitt planarbete
minska lovplikten.
Beslutsunderlag

Byggchefens tjänsteutlåtande 2018-10-21
Byggnadsnämndens protokoll 2018-12-06 § 173
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-16 § 10
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget men avslår förslaget eftersom den
generella lovplikten regleras i Plan- och bygglagen.

Skickas till

Förslagsställaren
Byggchef
Samhällsbyggnadschef
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KF § 15

Dnr 2018/001216

Kompletteringsval styrelseledamöter i Stiftelsen Industrihus i Sotenäs
kommun
Kommunfullmäktige valde 5 ordinarie och 3 ersättare till Stiftelsen Industrihus 2018-12-13 § 178.
Ordinarie

Ersättare

Mats Abrahamsson (M)

Jeanette Loy (M)

Roland Mattsson (M)

Mikael Sternemar (L)

Olof Börjesson (C)
Birgitta Albertsson (S)

Therese Mancini (S)

Lars-Erik Knutsson (S)
Enligt stadgarna ska det vara 5 + 5 ledamöter varför ett kompletteringsval bör göras.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser följande ersättare till Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun 20192022:
Till personlig ersättare för Olof Börjesson (C) väljs Britt Lindgren (C) under mandatperioden 20192022.
Till personlig ersättare för Lars-Erik Knutsson (S) väljs Annica Erlandsson (S) under
mandatperioden 2019-2022.

Skickas till

Valda
Ekonomichef
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman
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KF § 16

Dnr 2018/001218

Kompletteringsval styrelseledamöter i Stiftelsen Sotenäs Turism
Kommunfullmäktige valde 2 ordinarie och 2 ersättare till Stiftelsen Sotenäs Turism 2018-12-13 §
180.
Ordinarie

Ersättare

Mats Abrahamsson (M)
Ordinarie

Olof Börjesson (C)
Ersättare

Birgitta Albertsson (S)

Therese Mancini (S)

Enligt stadgarna ska det vara 4 + 4 ledamöter varför ett kompletteringsval bör göras.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Olof Börjesson (C) som ersättare i Stiftelsen Sotenäs Turism.
Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till Stiftelsen Sotenäs Turism 20192022:
Ersättare

Ordinarie

Jeanette Loy (M)
Ersättare

Olof Börjesson (C)
Ordinarie

Mikael Sternemar (L)
Ersättare

Roland Mattsson (M)

Lars-Erik Knutsson (S)

Skickas till

Valda
Stiftelsen Sotenäs Turism
Ekonomichef
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman
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KF § 17

Dnr 2018/000139

Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion från Olof Börjesson (C), Britt Lindgren (C) och Mikael Andersson (C) Plan för en
fossilfri kommun.
2. Motion från Mikael Andersson (C), Britt Lindgren (C), Olof Börjesson (C) och Gunnar Selstam
(C) Solenergi i Sotenäs kommun.
3. Motion från Mikael Andersson (C), Britt Lindgren (C) och Olof Börjesson (C) Bygg en säker
90-väg hela vägen från E6 till Väjern.
4. Medborgarförslag från Arne Legnedahl angående trafikmiljön på Hvitfeldtsgatan i Kungshamn
5. Medborgarförslag från Elin Kvamme, önskemål om ett utegym.
6. Medborgarförslag från Kristofer Utbult angående Värna allmänhetens tillgänglighet av Stensnäs
strand och äng.
7. Motion från Mathias Bruno (M) angående införande av digitalt voteringssystem.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 1-3 och 7 till Kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 4 till Trafiknämnden/Byggnadsnämnden för
beredning och beslut.
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 5 till Utbildningsnämnden för beredning och
beslut.
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 6 till Kommunstyrelsen för beredning och
beslut.
Skickas till

Kommunstyrelsen
Trafiknämnden/Byggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
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KF § 18

Meddelanden
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-12 § 225 ang. utvärdering av
webbsända fullmäktigemöten.
Kommunfullmäktiges förslag

Kommunfullmäktige tar del av informationen.
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