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Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn torsdagen den 12 december 2019 kl 17:30-21.20 
Sammanträdet ajourneras i § 130 kl 19.00-19.05 och efter § 131 kl 19.20-19.40  
och i § 137 kl 20.40-20.45. 
 

Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2. 
 
 
 
 

 

Närvarande 
ersättare 

 
Se bifogad närvarolista sidan 2. 

 
 

Övriga deltagare 
 
Peter Carlsson, symbiosutvecklare § 126 
Stina Gottlieb, utvecklare § 126 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 128-132 
Johan Fransson, tf PLEX-chef § 137 
Maria Vikingsson, kommunchef  
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

 
 
 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet den 16 december 2019 kl. 09:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekreterare  
 

  

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Helene Stranne (M)    
Justerare    

 Eva Abrahamsson (M)    Gerardo Alas (S) 
 

Anslagsbevis 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-12 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-12-16 -- 2020-01-07 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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Beslutande  

Namn Namn 

Ragnhild Selstam (M) Therése Mancini (S) 
Göran Hahne (M) §§ 125-135, 137- Lotta Johansson (S) 
145 Annica Erlandsson (S) §§ 125-131 
Roland Mattsson (M)  Kent Östergren (S) §§ 132-145 
Helene Stranne (M) Ordförande Geraldo Alas (S) 
Nils Olof Bengtsson (M) Birgitta Albertsson (S) 
Daniel Nordström (M) §§ 125-133, 135- Jan Ulvemark (S)  
145 Sanna Lundström Gustafsson (S) 
Rosita Holmström (M) §§ 134, 136 Stellan Welin (S) 
Eva Abrahamsson (M) Ewa Ryberg (V) 
Ronald Hagbert (M) Yngve Johansson (MP) 
Susanne Bergholtz (M) Pål Ohlzon (SD) 
Kajsa Åkesson (M) Veronica Johansson (SD) 
Lars Kinnmalm (M) Torbjörn Johansson (SD) 
Mathias Bruno (M)  
Mikael Andersson (C) §§ 125-136, 138-  
145  
Stig-Arne Helmersson (C) § 137  
Olof Börjesson (C)  
Britt Lindgren (C)  
Mikael Sternemar (L) §§ 125-135, 137-  
145  
Michael Sandberg (L) §§ 125-137  
Gunilla Ohlin (L) §§ 136, 138-145  
Robert Yngve (KD)  

Närvarande ersättare  

Namn Namn 

Rosita Holmström (M) § §§ 125-133,  Vivianne Gustafsson (S) §§ 125-131 
135, 137-145 Kent Östergren (S) §§ 125-131 
Verena Rodin (M) Lena Linke (MP) 
Stig-Arne Helmersson (C) §§ 125-136,  Tina Ehn (MP) 
138-145 Sebastian Andersson (SD) 
Gunilla Ohlin (L) §§ 125-135, 137  
Anne Johansson (L)  
Inger Eckert (KD)  
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KF § 125  

Utdelning av Idrotts- och fritidspris och Kulturpris 
Utbildningsnämndens ordförande Roland Mattsson (M) delar ut följande pris; 
 
Idrotts- och fritidspris utdelas till Mikael Olsson Hunnebostrand-Kungshamns Bridgeklubb 
med följande motivering;  
 
Årets pristagare har i flera år lagt ned mycket tid och engagemang för att undervisa nya 
bridgespelare i bridgens ädla konst samt engagerar spelare över generationsgränserna. 
 
Kulturpris utdelas till Lennart Wasserman med följande motivering; 
 
Årets pristagare har under många år berikat det kulturella livet i Sotenäs både som kantor, 
musiklärare, körledare, underhållare och som kulturperson. 
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KF § 126  

Information från Symbioscenter 
Stina Gottlieb och Peter Carlsson lämnar information om verksamheten på Symbioscenter. 
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KF § 127  

Godkännande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

• Allmänhetens frågestund 
• Interpellationer och frågor 
• Meddelanden 

 
 
Det noteras att följande handlingar utgår; 

• Avsägelse från Mathias Bruno (M) 
• Motion från Pål Ohlzon (SD) om företagsförsörjningsprogram. 
• Motion från Pål Ohlzon (SD) ang. komplettering av detaljplaner. 
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KF § 128 Dnr 2019/000001 

Revidering Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog 2013-06-13 § 61 "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserven" efter det, i kommunallagens 8 kapitel, införts nya regler på 
området. Riktlinjerna reviderades 2016-02-18 § 3 samt 2018-11-22 § 149.  
 
Revidering av riktlinjerna denna gång avser förtydligande samt uppdatering av de finansiella målen. 
Förtydligandet avser en beskrivande text kring respektive av de finansiella målen. Men också ett 
tillägg avseende bedömning om måluppfyllelse. I övrigt har redaktionella förändringar skett.  
 
De finansiella målen tar sin höjd i långsiktighet. Till varje finansiellt mål kopplas ett eller flera 
resultatmål. Dessa återfinns i Mål- och resursplanen för varje år.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv, 2019-10-25  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-10-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-30 § 146 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20 § 193 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Nils Olof Bengtsons (M) med fleras 
förslag och finner att Kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv" enligt förslag daterat 2019-10-25. 
 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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KF § 129 Dnr 2019/000001 

Revidering av Mål- och resursplan 2020 - 2023 budget 2020 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 om Mål- och resursplan 2020 - 2023 budget 2020. Den 
senaste skatteprognosen visar på ett sämre resultat jämfört med antagen budget. Detta dels på grund 
av sämre utfall avseende skatteintäkter och dels på grund av högre avgift för kostnadsutjämning. 
Totalt för 2020 innebär det ett sämre utfall med 4,6 mnkr jämfört med antagen budget.  
 
Nytt budgetförslag har tagits fram för 2020. För kommande år behövs ytterligare insatser för att nå 
de finansiella målen. 
 
Beräkningsgrunden för budgeten är dels befolkningsantalet och dels nivån på resultatet. Detta 
förslag bygger på samma invånarantal som tidigare dvs 9 030 invånare. Däremot föreslås nytt 
resultatmål för god ekonomisk hushållning. Resultatmålet föreslås ändras till 1,0 procent (1,2 
procent i tidigare beslut) i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning över 
mandatperioden. Det innebär ett genomsnittligt resultat på 5,4 mnkr.  
 
För budget 2020 föreslås en resultatnivå på 0,2 procent motsvarande 1,0 mnkr. Någon ytterligare 
besparing på nämnderna föreslås inte med detta förslag utan istället sker en ökning av budgeten för 
försäljning av exploaterings- och fastigheter med 1,9 mnkr. Budgeten uppgår då till 7,9 mnkr.  
 
För kommande budgetår tillkommer tidigare aviserade kostnadsökningar avseende pensioner samt 
kapitalkostnader för särskilda satsningar. Och om budget för försäljning av exploatering - och 
fastighetsförsäljning ska återställas innebär det vidare att det återstår ytterligare besparingar på 
nämnderna. Total besparing på nämnderna uppgår då till 38,1 mnkr för åren 2019 - 2022.  
 
Nämnderna kompenseras som tidigare för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI 
och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt. 
 
Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos från 
oktober 2019 för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag.  
 
Verksamhetens långsiktiga mål för god ekonomisk hushållning beskrivs i budgethandlingen. 
Verksamhetsmålen har uppdaterats för 2020, enligt beslut i kommunfullmäktige 3 oktober 2019. 
Målen för verksamheten är kompletterade med indikatorer enligt uppdaterad styrmodell. I bifogat 
förslag till budget kompletteras målen med ett antal fler mått. 
 
I samband med detta beslut föreslås också mindre justering av kommunbidrag mellan nämnderna. 
Internhyror för föreningar samt skolbad Tumlaren föreslås flyttas från kommunstyrelsen till 
utbildningsnämnden.  
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Forts. KF § 129 

Bakgrund  

Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och 
genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2020. 
Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och arbetat fram ett 
förslag till budget för 2020. Med rådande budgetläge finns inget utrymme för utökning av 
nämndernas budgetanslag.  

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
Minskade ramar kommer att innebära översyn av samtliga verksamheter 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-10-27 
Mål- och resursplan 2020 - 2023 budget 2020, daterad 2019-11-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-30 § 145 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20 § 194 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut från KF 2019-06-13 § 62. 
 
Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2020 enligt nedan vilket innebär följande förändringar 
gentemot 2019 års budgetramar: 
 
Kommunfullmäktiges, anslag fastställs till 802 tkr  
 
Kommunrevisionens anslag fastställs till 674 tkr 
 
Valnämnden anslag fastställs till 30 tkr 
 
Överförmyndarens anslag fastställs till 855 tkr 
 
Kommunstyrelsens anslag fastställs till 75 540 tkr och därmed att anslag för internhyror för 
föreningar med 68 tkr och skolbad Tumlaren med 680 tkr har flyttats till utbildningsnämnden 
 



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2019-12-12, §§ 125-145 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 10(39)
 

 
 

Forts. KF § 129 

Utbildningsnämndens anslag fastställs till 199 704 tkr och därmed att anslag ökas för internhyror 
för föreningar med 68 tkr och skolbad Tumlaren med 680 tkr 
 
Omsorgsnämndens anslag fastställs till 229 836 tkr.   
 
Byggnadsnämndens anslag fastställs till 7 583 tkr 
 
Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställs till 1 670 tkr 
 
Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd ska anta internbudget inom given 
ram senast under oktober 2019. Internbudget ska delges kommunstyrelsen för kännedom, senast 
november 2019. Eventuell omdisposition av internbudgeten under verksamhetsåret ska anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 
Investeringsanslagen upptas till 37 900 tkr för 2020 inklusive projektering för Hunnebohemmet.  
 
Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 
år 2020, med totalt 30,0 mnkr 
 
Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020. 
 
Ansvariga nämnder får i uppdrag att föreslå eventuell ändring av taxor så att budgeterade intäkter 
uppnås. 
 
Igångsättningstillstånd för projekt överstigande 2,0 mnkr ska beslutas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
I övrigt godkänna budgethandlingen. 

 

Skickas till  

Nämnderna 
Ekonomichef 
Revisorerna 
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KF § 130 Dnr 2019/000001 

Investeringsbudget 2020 plan 2021 - 2023 

Sammanfattning  

Det finansiella målet för investeringar lyder: nettoinvesteringar ska över tiden inte överstiga 
summan av årets avskrivningar och årets resultat. Kommunen ska finansiera investeringar med egna 
medel.  
 
För de kommande tre åren föreslås särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet. Det 
innebär att självfinansieringsgraden för respektive av åren minst ska vara; 87 procent 2020, 61 
procent 2021, 60 procent 2022 och därefter 100 procent. Under åren 2020 – 2022 finansieras 
investeringarna förutom med årets resultat och årets avskrivningar också med upparbetade likvida 
medel.  
 
För 2020 budgeteras det finansiella målet till att självfinansieringsgraden ska uppgå till 87 procent. 
Det innebär enligt fastlagd budgetram en investeringsnivå på 32,9 mnkr exklusive 5,0 mnkr avsett 
för särskild satsning.  
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på investeringsbudget för 2020 med plan 2021 - 2023.  
 
Ovanstående beräkningar bygger på beslut om ramar antagit av kommunfullmäktige i juni 2019. 
Om budget för 2020 ändras behöver nivåerna på investeringsutgifterna ses över. Den senaste 
skatteprognosen visar på ett sämre utfall jämfört med antagen budget. Det innebär att för att nå 
uppsatt mål behöver investeringsnivån minskas med 2,9 mnkr. 
 
Att självfinansiera investeringar bevarar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden i form 
av bibehållna finansiella nettotillgångar. Detta innebär vidare att det finansiella målet för god 
ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen kommer att uppnås för 2020. 
 
Investeringsvolymen för investeringar 2020 med plan 2021 - 2023 uppgår till 136,0 mnkr över plan-
perioden.  
 
mnkr 2019 2020 2021 2022 2022 
Nettoinvesteringar 21,9 32,9 38,4 44,6 43,7 
Särskild satsning  5,0 25,0 25,0  

 
I bifogas sammanställning framgår förvaltningens förslag till investeringsplan 2020 – 2023.  
 
Uppdraget att anpassa investeringsvolymen är uppfyllt för 2020. Däremot inte för de kommande 
åren. En prioritering behövs för att nå det finansiella målet.  
 
För kommande år behövs också en genomlysning av ett antal större investeringar vilka i dagsläget 
inte är inkluderade. Dessa investeringar avser geoteknik, åtgärder betong- och stenkajer samt 
ombyggnad av Hunnebohemmet. Förslag till dessa investeringar ligger med i handlingarna.  
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Forts. KF § 130 

 
Kommunstyrelsen beslutade att öka anläggningsbidraget med 1 mnkr enligt KS § 195 Dnr 
2019/000001. Finansiering skulle tas ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel. Detta 
anslag ligger i investeringsbudget 2019. Beslut om resultatöverföring av dessa medel till budget 
2020 sker i samband med att fullmäktige behandlar bokslutet för 2019. Bokslutet kommer att 
behandlas under våren 2020.  
Förvaltningen föreslår därför att beslut om finansiering för det föreslagna anläggningsbidraget sker 
vid samma beslutstillfälle som resultatöverföring för investeringar.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-10-19 
Investeringsbudget 2020 plan 2021-2023, daterad 2019-10-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-30 § 143 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20 § 195 
Kommunchefens tjänsteutlåtande 2019-12-04 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Yngve Johansson (MP) förslår att medel för ställplatser för perioden 2021-2023 enligt 
näringslivsstrategin flyttas till cykelleder. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 5 min. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Mikael Sternemars (L) med fleras 
förslag och finner att Kommunfullmäktige antar detta.  
Ordföranden ställer proposition på Yngve Johanssons (L) förslag och finner att 
Kommunfullmäktige avslår detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till investeringsbudget, daterad  
2019-10-23. 
Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta frågan om finansieringen av det ökade 
anläggningsbidraget om 1 mnkr till beslutstillfälle för resultatöverföring för investeringar. 

Skickas till 

Nämnderna 
Förvaltningschefer 
Ekonomichef 
Räddningschef 
Administrativ chef 
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KF § 131 Dnr 2019/001390 

Planeringsförutsättningar Mål- och resursplan 2021 -2024, Budget 
2021 

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 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-10-28 
Planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2021 - 2024, budget 2021, daterad 2019-11-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-30 § 170 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20 § 196 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2021 2024, 
budget 2021, daterad 2019-11-06 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
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KF § 132 Dnr 2018/000767 

Styr- och ledningssystem för Sotenäs kommun  

Sammanfattning 

För att säkerställa att den politiska styrningen i Sotenäs kommun samt att de mål kommun-
fullmäktige (enligt KL) sätter upp för verksamheten uppnås behövs dessa regler. Att resurser 
används på ett effektivt sätt, att verksamheten genomförs med god kvalitet och ständigt arbetar med 
utveckling och förbättring behövs ett ledningssystem. Detta också för att säkerställa ett gemensamt 
arbetssätt. Ledningssystemet kan ses som ett ramverk för styrning och utveckling av verksamheten. 
 
Ledningssystem måste vara ett levande system som ständigt förbättras och utvecklas. En revidering 
av systemet måste ske löpande, översyn föreslås sker inför varje ny mandatperiod. Nedanstående 
uppdatering är den första sedan delar av modellen antogs av kommunfullmäktige 2018-09-27.  
 
Framtagen modell uppdateras nu med avsnitt om ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och 
verksamhet samt avsnitt om gyllene zonen. Underlaget är framtaget i dialog med Sveriges 
kommuner och landsting. Därtill tillkommer en mindre uppdatering inom avsnitt som beskriver 
organisationen.  

Bakgrund  

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunchefen i uppdrag att ta fram ett styr- och 
ledningssystem för Sotenäs kommun på mötet 2017-10-04.  Arbete har därefter pågått med 
framtagande av förslag på styr- och ledningssystem. Delar av förslag till styr- och ledningsmodell 
antogs av kommunfullmäktige 2018-09-27 § 92. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade styr- och ledningsmodellen 2018-09-12 § 137 till samtliga 
politiska partier.  
 
Därefter har material avseende ansvarsfördelning och gyllene zonen arbetats fram i en gemensam 
workshop. Detta tillsammans med företrädare från förtroendevalda (majoritet och opposition) samt 
kommunens chefer 2019-01-15 under ledning av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). 
Framtagen modell uppdateras nu med avsnitt om ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och 
verksamhet samt avsnitt om gyllene zonen. Underlaget är framtaget i dialog med Sveriges 
kommuner och landsting. Därtill tillkommer en mindre uppdatering inom avsnitt som beskriver 
organisationen.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-10-22 
Styr och ledningssystem för Sotenäs kommun, daterad 2019-10-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-30 § 151 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20 § 197 
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Forts. KF § 132 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M), Olof Börjesson (C) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Stellan Welin (S) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande; 
Yrkande: avsnittet 1.4.3: Ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och verksamhet. 
Att hela avsnittet från 1.4.3 till 1.4.4.2 arbetas om. 
Motivering: Den gyllene zonen finns inte som den beskrivs här. Det framgår tydligt av 
kommunallagen i 7 kapitlet § 5 att beslut FÅR delegeras från nämnd till anställda. Det står också i 
kap 6 att vissa beslut INTE får delegeras, bland annat sådant som rymmer (viss) 
myndighetsutövning mot enskilda, ”om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Om man läser kommunallagen så framgår det att beslutsrätten ligger hos nämnder, kommunstyrelse 
och fullmäktige. Dessa har i sin tur hjälp av anställda som bereder frågor och som får vissa beslut 
delegerade till sig. All beslutsrätt hos anställda har delegerats från politiken. Det finns inget 
självständigt ansvar (utom att utföra sitt arbete väl och att påtala felaktigheter i förslag till beslut 
etc). Ansvaret för hela verksamheten ligger hos de förtroendevalda. Skrivningen och bilden i 
avsnittet gör intryck av att det finns ett självständigt ansvar i förvaltningen för HUR ett beslut 
genomförs och av VEM medan politiken fattar beslut om VAD och NÄR. 
Antag att utbildningsnämnden beslutar att det bara ska vara tre skolor i kommunen från och med 
nästa höst. Detta är ett beslut om VAD och NÄR. Följer man skrivningarna i avsnittet om den 
gyllene zonen, så kan utbildningsnämnden luta sig tillbaka medan förvaltning tar tag i HUR (vilka 
skolor) och VEM som utföra det. Så går det inte till och bör inte gå till. Förvaltningen får ta fram 
förslag och få godkänt av nämnden innan den skrider till verket och lägger ner någon skola. De får 
inte alls självständigt bestämma HUR. Jag antar att författaren har influerats av hur den statliga 
byråkratin ser ut. Där har vi självständiga myndigheter som på eget ansvar fattar beslut under 
lagarna. Ansvarig minister får inte ingripa. Sådant är ministerstyre och är förbjudet. De brukar 
hamna i KU. På kommunal nivå kan närsomhelst delegationen återkallas. Regering eller riksdag 
kan inte återkalla beslutsrätten från säg skolverket eller – för att ta ett aktuellt exempel 
Arbetsförmedlingen. Regeringen kan styra genom sina regleringsbrev i samband med budget och 
genom att tillsätta eller avsätta generaldirektör. Riksdagen kan stifta nya lagar kring verket. Utöver 
detta finns det inget regering eller riksdag kan göra mer än att gnissla tänder. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.  
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Nils Olof Bengtsons (M) med fleras 
förslag och finner att Kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppdatering av styr och ledningssystem, daterad 2019-
10-22. 
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Reservation 

Stellan Welin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 

Skickas till 

Nämnderna 
Samtliga chefer 
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KF § 133 Dnr 2019/000601 

Förnyelse av borgen för Kommuninvest 

Sammanfattning 

Kommuninvest har inkommit med begäran om bekräftelse av borgensförbindelse, företrädesrätt, 
regressavtal samt garantiavtal mellan Sotenäs kommun och Kommuninvest. 
 
För att Kommuninvest ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden är det inskrivet i 
föreningens stadgar att som villkor för medlemskap ska samtliga medlemmar ansvara solidariskt 
såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Detta har Sotenäs kommun gjort 
genom utfärdade borgensförbindelse den 25 oktober 2001 och bekräftande densamma genom beslut 
av fullmäktige den 25 november 2010. 
 
Borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt 
från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Giltighetstiden för 
Sotenäs kommuns borgensåtagande kommer inom kort att löpa ut. Det innebär att fullmäktige i 
Sotenäs kommun beslutar om förnyad bekräftelse. När förnyat beslut har skett förlängs 
borgensåtagandet ytterligare en tioårsperiod. 
 
Utöver borgensförbindelsen har Sotenäs tecknat regressavtal samt garantiavtal. Även dessa krävs en 
förnyad bekräftelse för genom beslut i fullmäktige. Sotenäs kommun undertecknade regressavtalet 
den 13 september 2011 och garantiavtalet 13 september 2011. Även dessa avtal måste för att inte bli 
ogiltiga förnyas genom beslut i fullmäktige.  
 
Fullmäktige föreslås härmed att förnya borgensförbindelse, regressavtal samt garantiavtal för 
Sotenäs kommun för att de efter beslut förlängs ytterligare en tioårsperiod. 

Beslutsunderlag 

Inkommen handling från Kommuninvest   
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-10-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-30 § 150 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20 § 198 

Yrkande 

Mathias Bruno (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Mathias Bruno (M) förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta.  
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs kommun bekräftar ingången borgensförbindelse av den  
25 oktober 2001 ("Borgensförbindelsen"), vari Sotenäs kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Sotenäs kommun genom att 
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Sotenäs kommun den 13 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för de fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat Sotenäs 
kommun den 13 september 2011, vari Sotenäs kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Mats Abrahamsson och Maria Vikingsson att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 
   
 

Skickas till 

Kommuninvest 
Ekonomichef 
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KF § 134 Dnr 2017/000797 

Kungshamnsvallen 2.0 borgensansökan  

Sammanfattning  

Kungshamns IF har sedan tidigare beslut kommunal borgen på 2,0 mnkr. Detta för investeringen av 
Kungshamnsvallen 2.0.  
 
Föreningen ansöker nu om en ökad kommunal borgen på 1 mnkr. Detta för att en stor del av de 
projektmedel som föreningen har beviljats kommer att betalas ut först när projektet är slutredovisat. 
Någon risk för att medel inte kommer att betalas ut bedömer föreningen som mycket liten. I och 
med utbetalning efter slutredovisning bedömer föreningen att ett underskott kommer att uppstå i 
slutskedet av byggnationen. För att klara detta behöver föreningen att utöka sina lån i banken vilket 
kräver kommunal borgen.  

Beskrivning av ärendet  

För ett år sedan startade KIF projektet Kungshamnsvallen 2.0. Ett projekt som fram tills idag löpt på 
och lokalerna kommer att invigas under november.  
Den 7/6 2018 beviljades projektet 2,3 mkr från Allmänna Arvsfonden och idag har projektet en 
finansiering som motsvarar 12,1 mkr.  
 
Totalbudgeten för projektet har vuxit till cirka 14 mkr till följd av uppräkning av tidigare offerter 
samt att KIF anpassat lokalerna utifrån olika målgruppernas (intressenternas) behov och önskemål 
för att kunna starta, driva och utveckla de nya verksamhetsinriktningarna.  
För att få full finansiering av projektet har föreningen lånat resterande medel och banken har 
godkänt ansökan, med ett villkor om kommunal borgen.  
Föreningen har tidigare beviljats (KF 2018-09-27 §90) en kommunal borgen på 2 mkr.  
Då en stor del av de projektmedel som föreningen har beviljats kommer att betalas ut först när 
projektet är slutredovisat kommer föreningen dra på sig ett underskott i slutskedet av byggnationen. 
För att klara detta kommer föreningen behöva utöka sina lån i banken med ett villkor om kommunal 
borgen.  
Föreningen har ställt frågan om en kommunal borgen kan utökas med 1,0 mnkr för att kunna 
förverkliga projektet.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande 2019-10-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-30 § 171 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20 § 199 

Yrkande 

Ragnhild Selstam (M) och Therese Mancini (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Ragnhild Selstams (M) med fleras 
förslag och finner att Kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Kungshamns IF 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 mnkr jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevets ursprungliga lånebelopp.  
Kommunfullmäktige godkänner borgen samt beslutar att borgensåtagande gäller tom 2029-12-31.  
 
Borgen förutsätter en årlig amortering och därmed minskas borgensåtagandet med motsvarande 
belopp. 
 

Protokollsanteckning 

Daniel Nordström (M) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv. 
 

Skickas till  

Kungshamns IF 
Kultur o fritidschef 
Ekonomischef 
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KF § 135 Dnr 2019/001308 

Sotenäs Vatten AB, investeringsbudget, VA-taxa 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB har inkommit med budget 2020 samt plan 2021 - 2022. I budget 2020 har 
inräknats ett överuttag för att kompensera för tidigare års underuttag. 
Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 30,2 
mnkr för 2020, 22,3 mnkr 2021 samt 23,1 mnkr för 2022. 
 
Styrelsen föreslår en ökning av brukningstaxan med 7 % for 2020, 5 % för 2021 och 4 % för 2022. 
Anläggningsavgiften föreslås ökas med 3 % för 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Inkommen handling innehåller budgetförslag för Sotenäs Vatten AB. Styrelsen 
behandlade och antog budgeten 2019-10-24 och budgeterar med ett överuttag om 1 mnkr för att 
kompensera för tidigare års underuttag. Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för 
anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 30,2 mnkr för 2020, 22,3 mnkr 2021 samt 23,1 mnkr för 
2022. 
 
Investeringarna har delats upp i följande områden för 2020. 
- Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder 19 500  
- Omvandlingsområden     21 000 
- Exploateringsområden     3 500 
- Bruttoinvesteringar     44 000  
- Fakturerade anläggningsavgifter    -13 800 
- Nettoinvesteringar     30 200 
 
Konsekvensen av föreslagen investeringsbudget innebär en höjning av anläggningsavgiften med  
3 procent. Då investeringsbudgeten netto överstiger årets frigjorda egna kapital på innebär det att 
behov av nyupplåning. Behov av nyupplåning beräknas uppgå till 10 mnkr. 
 
Med lagda förslag till investeringar föreslås att brukningstaxan ökas med 7 % for 2020, 5 % för 
2021 och 4 % för 2022. Enligt styrelsen innebär taxehöjningen ett överuttag för att kompensera för 
tidigare underuttag. Förvaltningen antecknar att av höjningen om 7 % avser 1,8 procentenheter 
återställande av tidigare underuttag. 
 
De ökade kostnaderna avser  
- återställa tidigare års underuttag 1,8 % 
- köp av Västvatten AB 4,3 % 
- kapitalkostnader 1,3 %,  
- övrigt -0,4 %. 
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Analys 

Brukningstaxa 
Förslaget på höjd brukningstaxa innebär en ökade intäkter med 3,7 mnkr och höjda avgifter för va-
kollektivet. Som exempel kan nämnas bostadsbolaget som fakturerades 4,2 mnkr för 2018. Med 
föreslagen höjning ökar faktureringen till 4,5 mnkr och skulle kunna innebära behov av 
hyreshöjningar, vilket är en process som inte kan vara klar till årsskiftet.  
 
Återställa underuttag och kapitalkostnader 
Årets underuttag beräknas till 1,1 mnkr och 2018 års underuttag uppgick till 2,3 mnkr. Nu 
föreslagen ökning genererar ökade intäkter med 3,7 mnkr. En höjning av brukningsavgiften är 
därmed motiverad i denna del liksom för ökning av kapitalkostnader. 
 
Köp av tjänst Västvatten AB 
Det är vidare rimligt att avgiften ökas för att kompensera för löneökningar och ökade 
pensionskostnader.  
 
För utökning av personal som är gemensam för de fyra ägarbolagen med säkerhetssamordnare, 
upphandlare och projektledare saknas diskussion om möjlighet till gemensamma lösningar mellan 
bolagen och ägarkommunerna. Därmed är det svårt att bedöma om åtgärderna är motiverade och 
effektiva ur ett koncernperspektiv. Härtill kommer att byte från konsulter till egen personal bör vara 
lönsam om förändringen ska genomföras och motiverar därför inte höjning av taxan.  
 
Sammantaget bedöms en höjning med 4 % motiverad. 
 
Det noteras att styrelsen i budgethandlingen anger att bolaget och dess verksamhet ska ses som en 
del av kommunens verksamhet och där kraven på styrning, insyn, kontroll och uppföljning är 
desamma som för verksamheten i förvaltningsform. Ett exempel är frågan om finansiering där 
ägaren ur ett koncernperspektiv kan ha alternativ till nyupplåning. I linje med detta är det 
förvaltningens uppfattning att budgeten, liksom andra koncernpåverkande beslut bör förankras med 
ägaren i tidigare skede för bättre möjlighet till samsyn. Denna process behöver ses över inför 2021 
års budgetarbete. 
 
Övrigt 
Skäl saknas att ifrågasätta höjning av anläggningsavgiften med 3 %. 
Styrelsen har också behandlat taxeföreskrifter, nya föreskrifter bygger på uppräkning 
enligt budgetförslaget. Förändringar i taxeföreskrifter framgår av taxeföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Taxeföreskrifter VA-taxa 2020  
Sotenäs Vatten AB Budget 2020 plan 2021-2022 
Styrelseprotokoll Sotenäs Vatten AB 2019-10-24 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-10-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-30 § 149 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20 § 204 
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Yrkande 

Roland Mattsson (M), Mikael Sternemar (L) och Therese Mancini (S) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
Yngve Johansson (MP) föreslår bifall till Sotenäs Vatten AB förslag, dvs 7 % höjning av 
brukningstaxan. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Roland Mattssons (M) med fleras 
förslag och finner att Kommunfullmäktige antar detta.  
Ordföranden ställer proposition på Yngve Johanssons (MP) förslag och finner att 
Kommunfullmäktige avslår detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för 2020 med plan 2021 - 2022. 
 
Kommunfullmäktige godkänner ökning av brukningstaxan med 5 % för 2020. 
 
Kommunfullmäktige godkänner ökning av anläggningsavgift 3 % för 2020. 
 
Kommunfullmäktige godkänner taxeföreskrifterna, efter uppdatering enligt detta beslut, för 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs Vatten AB ska redovisa en konsekvensbeskrivning inför 
ett förslag att höja brukningstaxan med 3 procent.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Sotenäs Vatten AB att anpassa verksamheten till den 
fastställda taxan. 

 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 
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KF § 136 Dnr 2019/001135 

Avgiftstaxa 2020 och tills vidare, gällande tillämpning av alkohollagen 

Sammanfattning  

Taxan för ansökningsavgifter och tillståndsavgifter gällande alkoholtillstånd och folköl föreslås 
revideras utifrån ett behov av att utöka tillsynen för alkoholhandläggning från 50% till 100 % tjänst. 
  
Personalstyrkan som ska hantera allt gällande serveringstillstånd och folköl är endast på 50 % 
tjänst. Under sommaren 2019 har timavlönade inspektörer anlitats med bra resultat. Den 
processkartläggning av tjänsten som genomförts visar att med en 100% alkoholhandläggartjänst 
med stöd av timavlönade inspektörer skapas det förutsättningar för att utföra ett arbete utifrån 
Alkohollagen med hög kvalité och god service. 

Bakgrund  

En översyn och en processkartläggning av nuvarande 50% tjänst påbörjades i slutet av 2018. I 
jämförelse med omkringliggande kommuner framkom tidigt att resurserna är lågt tilltagna i 
förhållande till det antal serveringstillstånd och försäljningsställen för folköl som finns i 
kommunen. 

Beskrivning av ärendet  

För kunna erbjuda våra krögare en god servicenivå i form av snabb, effektiv och korrekt 
handläggning av ärenden och uppfylla de krav på tillsynsverksamheten som Alkohollagen anger 
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% tjänst till 54st serveringstillstånd, ca 13st återkommande 
tillfälliga tillstånd per år och 15st ställen som säljer folköl. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-16 att återremittera ärendet till nästa sammanträde för att 
utreda om man kan införa säsongsdifferentierad taxa samt tilläggsförslag att man ska se över taxan 
för tillfälligt serveringstillstånd för pausservering och tillfällig utökning av befintligt 
serveringstillstånd. 

Säsongsdifferentierad taxa  
En säsongsdifferentierad taxa strider mot kommunallagen i och med att kommunernas avgiftsuttag 
skall baseras på likställighets- och självkostnadsprincipen enligt svar från Länsstyrelsen 
2019-10-23.  
I 2 kap. 3 § kommunallagen anges att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, 
om det inte finns sakliga skäl för något annat. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av 
avgifter att lika avgift ska utgå ifrån lika prestation och att alla som söker tillstånd i en och samma 
kommun ska behandlas lika, d v s få samma avgift.  
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I 2 kap. 6 § kommunallagen anges vidare att kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än 
vad som svarar för kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Vid 
beräkningen av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta direkta och indirekta 
kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. 

Ekonomi  
De ökade intäkterna under 2020 skall användas till att finansiera en utökning av nuvarande 50% 
tjänst till 100% samt till timavlönade inspektörer. 

Beslutsunderlag 

Resursberäkning alkoholhandläggning Sotenäs 
Exempel taxehöjning 2020 
Jämförelse med närliggande kommuner 
Beskrivning av taxehöjning och antal serveringstillstånd och beslut 
Tillståndsavgifter 2020, daterad 2019-11-05 
Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande 2019-11-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02 § 119 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-16 § 176 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20 § 208 

Yrkande 

Ronald Hagbert (M) och Lotta Johansson (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att justera nuvarande taxa för ansökningsavgifter och 
tillståndsavgifter i enlighet med 8 kap 10§ Alkohollagen, daterad 2019-11-05.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna årligen ska justeras enligt Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) och Göran Hahne (M) deltar inte i handläggning eller beslut pga jäv. 

 

Skickas till 

Alkoholhandläggare 
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KF § 137 Dnr 2019/001363  

Detaljplan för del av Heljeröd 1:3 m fl (Heljeröd 1:86), Bovallstrand  

Sammanfattning 

Utställning av detaljplan för del av Heljeröd 1:3 m fl (Heljeröd 1:86) har genomförts i enlighet med 
PBL 1987:10. Utställningshandlingar för detaljplanen daterade 2018-05-29, har varit utställda för 
granskning under tiden 12 juni – 3 juli 2018.  
Med anledning av utställningen har 12 yttranden inkommit från 7 remissinstanser och 5 sakägare. 

Beskrivning av ärendet 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad av bostadshus med plats för ca 24 lägenheter.  
Planområdet ligger i ett nedlagt stenbrott, strax norr om Bovallstrand öster om väg 174.  
Samråd om planförslaget genomfördes under 2015. Därefter har planområdet minskat och 
planhandlingarna kompletterats.  

Sammanfattning av inkomna synpunkter  
• Länsstyrelsen och SGI: Frågor från SGI om stabilitet mot bäcken behöver klarläggas.  
• Lantmäteriet: Grundkartan saknar ett par inmätta gränspunkter. Utredning och eller 

fastighetsbestämning bör göras. Motivera val av enskilt huvudmannaskap. Förtydliga 
angående omprövning av gemensamhetsanläggning.  

• Heljeröd 1:21: Planen visar fortsatt intrång på min fastighet. Grundkartan visar fel 
höjdkurvor.  

• Heljeröd 1:32: om stenhögen mot bäcken tas bort kan det medföra att vi får mer insyn och 
trafikljud.  

• Heljeröd 1:33: Vi motsätter oss dessa byggplaner. Planen är inte i samklang med övrig 
bebyggelse i området.  

• Heljeröd-Sparöds Vägförening: Den viktigaste frågan för föreningen är det eller de avtal 
som måste träffas mellan vägföreningen, ägaren och kommunen. Då avtal saknas anser vi att 
planen inte kan antas.  

Planhandlingarna justeras inför antagande  
Efter genomförd granskning har synpunkter på planförslaget inkommit som föranleder mindre 
justeringar av planhandlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfattningen att föreslagna 
ändringar av planen inför antagande är av sådan art att det inte krävs en ny granskning. 

Beslutsunderlag 

Illustrationskarta daterad 2018-05-29 justerad 2019-09-03  
Plankarta daterad 2018-05-29 justerad 2019-09-03  
Genomförandebeskrivning daterad 2018-05-29 justerad 2019-09-03  
Planbeskrivning daterad 2018-05-29 justerad 2019-09-03  
Utlåtande efter utställning daterad 2019-09-03  
t.f. Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-09-04  
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-10-03 § 141  
Byggnadsnämndens protokoll 2019-10-17 § 129 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20 § 205 
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Yrkande 

Robert Yngve (KD), Ronald Hagbert (M) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
Pål Ohlzon (SD) föreslår att ärendet bordläggs.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 5 minuter. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska avgöras idag.  
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Robert Yngves (KD) med fleras förslag 
och finner att Kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Heljeröd 1:3 mfl (Heljeröd 1:86) Bovallstrand 
enligt förslag.   

Protokollsanteckning 

Mikael Andersson (C) deltar inte i ärendet pga jäv. 

Reservation 

Pål Ohlzon (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

Skickas till 

Sökanden 
Övriga berörda inkl besvärshänvisning 
MEX-chef 
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Reservation - Heljeröd 1:3 mfl. 
 
Detaljplan för del av Heljeröd 1:3 mfl. (Heljeröd 1:86), Bovallstrand 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att godkänna 
detaljplanen för del av Heljeröd 1:3 mfl. (Heljeröd 1:86), Bovallstrand 
 
Sverigedemokraterna kan inte medverka till beslutet att godkänna en detaljplan som 
inte tar hänsyn till den Svenska artskyddsförordningen samt EU:s art- och 
habitatdirektiv med risk att detaljplanen upphävs.  
 
Detta blir den omedelbara effekten om så skulle vara fallet, att Hasselsnok har 
övervintringsplatser samt lekområden inom detaljplanen. 
 
Sverigedemokraterna kan heller inte godkänna detaljplanen då förutsättningarna för 
godkännande inte är uppfyllda enligt byggnadsnämndes godkännande av 
samrådsredogörelsen, BN 45 2016-06-20. 
Samrådsredogörelsen beskriver ingående att avtal ska upprättas mellan exploatör och 
Heljeröd-Sparöds vägförning innan kommunfullmäktige godkänner detaljplanen. Avtal 
saknas, då exploatören undandragit sig sitt ansvar att kontakta vägföreningen i denna 
fråga. Senaste kontakten var från föreningens sida i mars 2017. 
 
Det har genomförts en naturvärdesinventering i somras strax intill det planerade 
området som kommunen väl känner till. I den inventeringen observerades både 
Hasselsnok och minder hackspett. 
Det förefaller då ytterst märkligt att ingen hänsyn tagits till denna inventering inför 
detta beslut i kommunfullmäktige. 
 
Pål Ohlzon 
Sverigedemokraterna Sotenäs 
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KF § 138 Dnr 2019/000509 

Hästskobacke verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 

Sammanfattning 

Ärendet avser införande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för vatten, spillavlopp 
och dagvatten för 30 fastigheter inom området Hästskobacke på Malmön. 
 
Hästskobacke Fritidsförening ekonomisk förening har ansökt om anslutning av allmänna 
vattentjänster med funktion året runt. Området som i så fall skulle ingå i verksamhetsområdet för 
vatten, spillvatten och dagvatten är beläget i området Hästskobacke på Malmön och består totalt av 
30 fastigheter. 
 
I dagsläget är området anslutet till allmänna VA i en punkt ca 150 meter från området. Ledningarna 
är i dag för sommaranvändning. KSTU beslutade 2015-08-19 § 53 prioritering för 2015–2025 för 
utbyggnad av VA-ledningar inom kommunen. Detta område är nu först i prioriteringen och Sotenäs 
Vatten AB vill innan de börjar anlägga ledningar i området ha ett beslut om verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster.  
 
Skäl för beslutet  
Genom beslut om verksamhetsområde säkerställs att vattenförsörjning och avlopp ordnas och 
Sotenäs Vatten AB kan ta ut avgifter i enlighet med sin taxa för föreslagit område.  
Beslutet innebär att KSTU:s prioriteringsbeslut från 2015 genomförs. 

Beslutsunderlag 

Karta över området  
Skrivelse 
KSTU:s prioriteringsbeslut 2015-08-19 § 53 
Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-10-14  
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-10-28 § 80 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20 § 206 

Yrkande 

Mathias Bruno (M) och Kent Östergren (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Mathias Brunos (M) förslag och finner 
att Kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvattenfastighet enligt bifogad karta gällande fastigheterna:  
Malmön 1:327 - 1:355  
Malmön 1:610 
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Skickas till 

Sökande 
Sotenäs Vatten AB 
PLEX-chef  
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KF § 139 Dnr 2019/001128 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten Ekelidsberget, 
Bovallstrand 

Sammanfattning 

Ärendet gäller frågan om nytt verksamhetsområde för vatten och spillavlopp ska bildas på 
Ekelidsberget inom detaljplan för del av Finntorp 2:99 och 2:238 laga kraftvunnen 2016-03-15. 
Detta efter att området nu exploateras och tomter börjar säljas.  
Efter utbyggnad av detaljplan för del av Finntorp 2:99 och 2:238, lagakraftvunnen 2016-03-15 och 
tomter börjar försäljas ansöker Sotenäs Vatten AB om att verksamhetsområde för vatten och 
spillavlopp bildas för området. Det är 12 fastigheter som berörs av detta verksamhetsområde. 
Finntorp 2:307 - 2:312 samt Finntorp 2:318 - 2:323  
Inrättande av verksamhetsområde är en del av genomförandet av detaljplanen och följer av 
planbestämmelserna, se utdrag ur detaljplan i bilaga  
 
Skäl för beslutet  
Genom beslut om verksamhetsområde säkerställs att vattenförsörjning och avlopp ordnas och 
Sotenäs Vatten AB kan ta ut avgifter i enlighet med sin taxa för föreslagit område. 

Beslutsunderlag 

Utdrag ur detaljplan 
Karta över föreslaget verksamhetsområde daterat 2019-10-15  
Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-10-15 
Kommunstyrelsens tekniska arbetsutskotts protokoll 2019-10-28 § 81 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20 § 207 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Mattias Bruno (M) och Gerardo Alas (S) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Mikael Sternemars (L) med fleras 
förslag och finner att Kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och enligt 
bifogad karta gällande fastigheterna:  
Finntorp 2:307 – 2:312 
Finntorp 2:318 – 2:323 

Skickas till 

Sökande 
Sotenäs Vatten AB 
PLEX-chef  
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KF § 140 Dnr 2019/001264 

Digital Agenda för SML 2020-2022, revidering 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13, §213, att anta strategidokumentet ”Digital agenda för 
SML 2019–2022”. Lysekils kommun har tagit fram en revidering av den digitala agendan som har 
presenterats och godkänts i SML Styrgrupp och Samverkansråd 2019-09-27. Anledningen till 
revideringen är främst att förtydliga dokumentets innehåll genom strukturella förändringar. Målen 
som presenterades i ursprungsdokumentet är de samma i den reviderade versionen.  

Beskrivning av ärendet 

SMLs digitala agenda ska bidra till en: 
• Enklare vardag för privatpersoner och företag. 
• Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. 
• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

 
Revideringen som gjorts i SMLs digitala agenda är främst av strukturellt slag för att skapa ett 
tydligare innehåll. Målen i den reviderade digitala agendan är helt oförändrade. 

Beslutsunderlag 

Digital Agenda för SML 2020-2022, daterad 2019-11-20 
Digitaliseringsutvecklarens tjänsteutlåtande 2019-10-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-30 § 156 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20 § 182 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade strategidokumentet Digital agenda för 
Sotenäs/Lysekils/Munkedals kommun 2020 – 2022, daterat 2019-11-20. 

 

Skickas till 

Kommunchefer i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
Digitaliseringsutvecklare 
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KF § 141 Dnr 2017/001318 

Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan 

Sammanfattning   

Ett förslag har tagits fram för en revidering av styrdokumentet "Samordning och styrning av 
gemensam nämnd samt avtalssamverkan". SML Styrgrupp och Samverkansråd har ställt sig bakom 
dokumentet 2019-09-27. 
 
Syftet med revideringen är att tydliggöra hur samordning och styrning ska ske av gemensam 
nämnd, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, och inom avtalssamverkan för IT- och 
Löneverksamheten. 

Bakgrund  

Sedan 2017 finns antaget dokument avseende samordning och styrning av gemensamma nämnder. 
Från och med 2019-01-01 upphörde två av de gemensamma nämnderna IT och Lön. Istället upptogs 
samarbetet genom avtalssamverken. I samband med denna övergång genomförs en översyn av 
styrdokumentet.  
 
Dokumentet syftar till samordning avseende budgetprocess, budgetuppföljning (delårs-/årsbokslut), 
internkontroll och styrning för verksamheter som kommunerna har gemensamt genom antingen 
nämnd eller avtalssamverkan.  
 
Styrning och ledning utgår ifrån beslut i Styrgrupp. Varje beslut föregås av en beredning av ett eller 
flera beredningsorgan. Återkoppling av årliga processer samt av viktiga beslut som är fattade görs i 
Samverkansråd. 
 
Samverkanråden representeras av Kommunstyrelsens kommunalråd och oppositionsråd samt 
kommuncheferna från respektive kommun.  I Styrgruppen ingår kommuncheferna och de 
administrativa cheferna.  
 
Beredningar hålls för ekonomi-, IT-, löne- och miljöfrågor. Dessa beredningar hålls av ansvarig 
chef och verksamhetscheferna. 

Beslutsunderlag 

Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan,  
daterad 2019-11-20 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-10-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-30 § 160 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20 § 183 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) och Stellan Welin (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Nils Olof Bengtsons (M) med fleras 
förslag och finner att Kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer det reviderade styrdokumentet "Samordning och styrning av 
gemensam nämnd samt avtalssamverkan", daterad 2019-11-20. 
 

Skickas till 

Administrativ chef 
Munkedals kommun 
Lysekils kommun 
Miljöenheten Soetnäs 
Löneenheten Munkedal 
IT-avdelningen Lysekil 
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KF § 142 Dnr 2019/000693 

Motion om skärpt rutin för anställningar inom äldreomsorgen  

Sammanfattning 

Nils-Olof Bengtsson (M) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i 
uppdrag att utvidga rutinen med begäran om utdrag ur belastningsregistret till att omfatta även 
anställning av personal till äldreomsorgen. 
 
Sotenäs kommun har ca 200 medarbetare som arbetar med vård och omsorg av äldre personer inom 
hemtjänst och särskilda boenden. Mycket av arbetet utförs som ensamarbete, det vill säga utföraren 
är ensam med brukaren. Det är kommunens ansvar att dessa medarbetare levererar god omsorg 
under förhållanden som skapar trygghet för de äldre.  
 
Många av de äldre brukarna är lika sköra och har samma förhållande till vårdgivaren som de små 
barnen i förskolan, barn-och ungdomar inom LSS och de som får personlig assistans har. Även vid 
rekrytering till arbete inom hemtjänst och särskilda boenden, bör verksamheten därför tillämpa 
samma noggrannhet för att säkerställa att det yttersta görs för att åstadkomma en trygg 
omvårdnadssituation. 
 
Omsorgsnämnden har gett omsorgsförvaltningen i uppdrag att tillämpningen av skärpt rutin för 
anställningar ska ingå i förfrågningsunderlaget och därmed gälla även för de privata utförarna. 

Beslutsunderlag 

Motion  
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 
Omsorgsnämndens protokoll 2019-10-10 § 89 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-30 § 153 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20 § 189 

Yrkande 

Kajsa Åkesson (M), Veronica Johansson (SD) och Sanna Lundström Gustafsson (S) föreslår bifall 
till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Kajsa Åkessons (M) med fleras förslag 
och finner att Kommunfullmäktige antar detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om skärpt rutin för anställningar inom 
äldreomsorgen.  
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Skickas till 

Motionären 
Personalchef 
Omsorgschef 
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KF § 143 Dnr 2019/001462 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige, Christina 
Höij (M) 

Sammanfattning 

Christina Höij (M) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige entledigar Christina Höij (M) från uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 
 
Ärendet lämnas till Länsstyrelsen för ny röstsammanräkning. 
 
 

Skickas till 

Christina Höij (M) 
Länsstyrelsen 
Löneenheten 
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 144   Dnr 2019/000139 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Yngve Johansson (MP) om ny vision för Sotenäs kommun.  
2. Motion från Lars-Erik Knutsson (S) och Birgitta Albertsson om förbättringar inom 

kollektivtrafiken i Sotenäs kommun. 
3. Motion från Mikael Andersson (C) om Energisymbios, planera för landbaserad vågkraft. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2019-12-12, §§ 125-145 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 39(39)
 

 
 

KF § 145 

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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