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KSAU § 20    

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Dagordningen godkänns med att följande ärende utgår: 
Markanvisning Hunnebostrand 
Affärsöverenskommelse mellan Sotenäs kommun och Sotenäsbostäder angående försäljning av 
småhustomter,  
 
och att följande ärenden läggs till: 
Pågående medborgarförslag och motioner 
Europlan - Bosland life project 
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KSAU § 21   KA 2012/286 

Information om Fiskhallskajen på Smögen 

Sammanfattning 

Bidrag har sökts för utförda stabiliseringsåtgärder på fiskhallskajen på Smögen, men inga medel är 
ännu beviljade. En ny kontakt ska tas med Havs- och vattenmyndigheten.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
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KSAU § 22   KA 2013/598 

Information om stabilitetsutredning i Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Information lämnas om stabilitetshöjande åtgärder i hamnen Hunnebostrand. Mätningar utförs var 
6:e månad för att registrera rörelser i mark. Inga rörelser har hittills noterats.   
 
Det kommer att krävas åtgärder för att minska skredrisken till godtagbara nivåer i delar av 
Hunnebostrands hamn. De metoder som föreslås är tryckbank med sprängsten alternativt 
jordspikning, vilken metod som är lämplig utreds av SGI, Statens Geologiska Institut.  
Troligen kan arbetet starta hösten 2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
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KSAU § 23   KA 2014/549 

Motion om regler och riktlinjer för uppförande av staket, plank och 
däck 

Sammanfattning  

Britt Wall (S) föreslår i en motion att Sotenäs kommun tar fram regler och riktlinjer som syftar till att 
förhindra/begränsa byggnation av höga staket/ plank samt ”trädäck” i våra värdefulla samhällsmiljöer.  

Miljö- och byggförvaltningen arbetar med att ta fram riktlinjer för gestaltning i kulturhistoriskt 
värdefulla kustsamhällen i samband med detaljplanearbetet för gamla Hunnebostrand och Smögen. 
Detta dokument kan användas i alla kommunens kulturhistoriskt värdefulla kulturmiljöer.  

Beslutsunderlag  

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-07-26 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2016-11-09 § 83 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 24   KA 2017/164 

Skrivelse om markfrågor 

Sammanfattning 

En skrivelse har inkommit från Stenhaga Invest AB som ställer frågan om en eventuell utbyggnad 
av Hotell Kungshamn. 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att kommunen avstår från exploatörens förslag om en byggnation på 
berget ovanför befintligt hotell och som kräver försäljning av kommunal mark. 
Roland Mattsson (M) och Britt Wall (S) förslår bifall till Mikael Sternemars (L) förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen avstår från exploatörens förslag om en 
byggnation på berget ovanför befintligt hotell och som kräver försäljning av kommunal mark. 
 
 

Skickas till 

Stenhaga Invest AB 
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KSAU § 25   KA 2017/130 

Prissättning kommunala tomter Gravarne 3:121-3:124 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har skapat fyra nya tomter på Tullstigen i Kungshamn. Gravarne 3:121-3:124. 
Dessa ägs av Sotenäsbostäder AB. 
En oberoende värdering har gjorts av en lokal mäklare. De bokförda värdena på tomterna varierar 
mellan 1 112 tkr-1 668 tkr, beroende på läge i området. Gravarne 1:121 har det högre värdet och de 
övriga tre tomterna har det lägre värdet. 
 
En bedömning av priset inklusive VA, borrhål och för bergvärme samt tomtrörsdragning för 
framtida anslutning av fiber blir: 
Gravarne 1:121 1 400 tkr 
Gravarne 1:122 1 150 tkr 
Gravarne 1:123 1 100 tkr 
Gravarne 1:124 1 100 tkr 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2017-02-22 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna upprättade priser enligt följande;  
Gravarne 1:121, 1 400 tkr 
Gravarne 1:122 1 150 tkr 
Gravarne 1:123 1 100 tkr 
Gravarne 1:124 1 100 tkr 
 

Skickas till 

Kansliavdelningen 
Sotenäsbostäder AB 
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KSAU § 26   KA 2011/617 

Friköp arrendetomt från Hovenäs 1:6, prissättning 

Sammanfattning 

En privatperson har ett bostadsarrende på Hovenäs 1:6. Personen ansökte om att friköpa arrendet 
och detta beviljades av arbetsutskottet 2013-06-19. Dock kommer sökanden få mindre tomtstorlek 
än förväntat, dessutom har förrättningen dragit ut på tiden. Därför ansöker sökanden om 
prissänkning från 1 000 000 kr, vilket är det fastställda priset. 
 
Sökanden ansöker om en prissänkning på 100 tkr som kompensation för att tomten mindre än 
förväntat och för att förrättningen har tagit så lång tid. 
 
Området som åberopas utgör ca 20 kvm. Förvaltningen förordar en prissänkning på 60 tkr.  

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2017-02-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja en prissänkning av köpeskillingen med 60 tkr. 
Detta gör att köpeskillingen för friköpet av bostadsarrendet på fastigheten Hovenäs 1:6 uppgår till 
940 000 kronor. 
 

Skickas till 

Sökanden 
MEX-ingenjören 
Kansliavdelningen 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-02-22| §§ 20-46 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
10(33) 

 
 

KSAU § 27   KA 2015/189 

Redovisning av åtgärder från arbetet med brandskyddsstrategin 
"Gamla Smögen" 

Sammanfattning 

En brandskyddsstrategi för "Gamla Smögen" antogs i kommunstyrelsen 2014. En åtgärd i strategin 
är att detektera området med värmekamera. En delinstallation har skett och är i drift från och med 
2017-02-01.  
En nulägesbeskrivning om vad som har gjorts och vad som kommer att behövas göras i framtiden  
presenteras i Brandskyddsstrategi "Gamla Smögen". 

Bakgrund  

Länsstyrelsen genomförde den 25 september 2013 tillsyn över Sotenäs kommuns ansvar enligt 
lagen (2003:788) om skydd mot olyckor (LSO). 
En helhetssyn av brandskyddet saknades inom byggområdet enligt Länsstyrelsen. 
2014-04-09 antog kommunstyrelsen en brandskyddsstrategi för "gamla Smögen". 

Beslutsunderlag 

Räddningschefens tjänsteutlåtande 2017-01-09 
Brandskyddstrategin "gamla Smögen" 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att föreslår att räddningstjänsten ges i uppdrag att revidera strategin, 
samt att finansiering för åtgärder behandlas i samband med budgetarbetet för 2018. 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall Mikael Sternemars (L) förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att åtgärderna i brandskyddsstrategin slutförs enligt redovisad plan, samt 
att finansieringen behandlas i samband med budgetarbetet för 2018. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att räddningstjänsten ges i uppdrag att revidera brandskyddsstrategin. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 28   KA 2013/172 

Redovisning av skolutredning 

Sammanfattning 

En skolutredning presenteras över olika förslag för framtida skolorganisation.  
Information lämnas om underhållsbehovet för olika skolor, om prognos för utvecklingen av 
elevantalet och om pedagogiska aspekter på skolstorlek, samhällsaspekter mm. 
Skolutredningen ska remitteras till de politiska partierna när den är klar. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-01-19 inkl bilagor 1-11 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att ärendet återremitteras och att förvaltningschefen ges i uppdrag att 
komplettera skolutredningen på följande punkter: dagens organisation presenteras i anslutning till 
de fyra förslagen, en fullständig redovisning av kostnader och minskade kostnader för personal, 
lokaler, skolskjutsar, måltider presenteras av de olika organisationsförslagen, samt att ärendet tas 
upp på arbetsutskottets nästa sammanträde.  
 
Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Mikael Sternemars (L) förslag och att elevperspektivet skall 
belysas ytterligare i utredningen.  
 
Britt Wall (S) föreslår att det ska finnas med en tidsplan. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och Britt Walls (S) 
förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet återremitteras och att förvaltningschefen får i 
uppdrag att komplettera skolutredningen på följande punkter: dagens organisation presenteras i 
anslutning till de fyra förslagen, en fullständig redovisning av kostnader och minskade kostnader för 
personal, lokaler, skolskjutsar, måltider presenteras av de olika organisationsförslagen, att det ska 
finnas med en tidsplan, att elevperspektivet skall belysas ytterligare i utredningen, samt att ärendet 
tas upp på arbetsutskottets sammanträde den 22 mars.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef Utbildning 
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KSAU § 29   KA 2014/623 

Revidering av Regler för Sotenäs kommuns tomtkö för 
permanentboende - Tomtköregler 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde tomtköregler för permanentboende 2011-06-16 § 64. 
Reglerna ska uppdateras inför varje ny mandatperiod. 
 
Sotenäs är en attraktiv kustkommun och intresset att vara fritidsboende i kommunen är stort. 
Kommunens målsättning är att bibehålla ett levande samhälle året runt. Ett sätt att uppnå detta är att 
sälja tomter för bebyggande av permanentbostäder.  
 
Syftet med tomtkön och de regler som gäller för köp är att förmedla fastigheter för 
permanentboende och förhindra köp i spekulationssyfte.  
 
Tilldelning av tomter avser uteslutande sökande för åretruntboende. Köparen förbinder sig att 
bosätta sig permanent på fastigheten och folkbokföra sig på denna. Köparen förbinder sig vidare att 
inte överlåta fastigheten inom 10 år. 
 
Ett förslag till revidering av tomtköreglerna har sänts på remiss till de politiska partierna under tiden 
2016-02-11 tom 2016-06-01. Ett yttrande har inkommit och dessa synpunkter har beaktats i ett 
förslag. 

Beslutsunderlag 

Tomtköregler 2011 
Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2014-07-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 140827 pg 137 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-01-20 § 6 
Yttrande (S) 2016-05-30 
Tanums kommuns förslag till Regler för tomtkö och försäljning av småhustomter 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-02-08 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att förslaget revideras enligt följande; punkt 19 att vitet trappas ned 
med 10 % per år, att 13b läggs till, att punkt 15 och 31 utgår, att folkbokförd ska användas som 
begrepp. 
Lars-Erik Knutsson (S) att förslaget revideras enligt följande; att punkt 17, och 24 utgår, punkt 18 
ska utredas av juridisk kompetens. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) och Lars-Erik Knutssons (S) förslag och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa.  
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Forts. KSAU § 29  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar upphäva beslut 2011-06-16 § 64 om Regler för Sotenäs kommuns 
tomtkö för permanentboende. (Dnr KA 2010/328) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Tomtköregler att gälla från och med att 
kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 
(Dnr KA 2014/623) 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 30   KA 2013/356 

Uppföljning 2015-2016, Fria bussresor för pensionärer + 75 år 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-19 § 9 att erbjuda subventionerade busskort för invånare 
som är 75 år och äldre, hela dygnet, där resenären själv bekostar engångskostnad för 
administrationsavgift - för närvarande 150 kr/kort.  
 
Totalt har kommunens kostnad uppgått till 76 tkr år 2016 och 301 kort har lämnats ut. 
Kommunen har fått resandestatistik för 2016 från Västtrafik som visar att ca 4000 resor 
genomfördes. I genomsnitt har varje resenär genomfört 13 resor under 2016. Kommunens kostnad 
har uppgått till 76 tkr. Kostnaden per resa blev 19 kr. 
 
Kommunstyrelsens presidium föreslår att det utreds vad det skulle innebära om man istället låter 
seniorkorten att gälla för + 65 år. 
 

Uppföljning 2015-2016 

Uppföljning av åren 2015-2016 då verksamheten varit igång i 1,5 år visar att 301 personer har valt 
att ta ut ett seniorkort. 301 personer motsvarar ca 25 procent av alla som är 75 år och äldre. I 
kalkylen har kommunen räknat med att 70 procent skulle tacka ja. 
 
Kommunens rörliga kostnad för korten är 76 tkr, att jämföras med de avsatta 121 tkr per helår 2016. 
Under 2015 var kommunens kostnad 48,5 tkr, men då baserat på ett halvår eftersom korten infördes 
under året. 

Utökning av seniorkortet + 65 år 

Kommunstyrelsens presidium föreslår att man ska utreda vad det skulle innebära om man istället 
låter seniorkorten att gälla för + 65 år. 
 
Enligt den kalkyl som framställdes vid seniorkortens införande så hade detta inneburit att kostnaden 
per kort hade ökat med 30 kr per kort, vilket idag skulle bli 280 kr per kort/år. Dock måste 
kommunen göra en framställan till Västtrafik om att få en ny kalkyl då förutsättningarna för korten 
kan ha förändrats.  
Kommunen bör i så fall ta ett beslut att man önskar utreda fria busskort för + 65 år.  
 
Om 25 procent av de som är 65 år och äldre väljer att ha ett seniorkort kommer (2639 st år 2015) 
660 personer tacka ja, till en kostnad av 185 tkr. 
Om 70 procent väljer att tacka ja, skulle kostnaden istället bli 517 tkr, enligt Västtrafiks kalkyl. 
 
Om man istället tittar på SCB statistik vid årsskiftet 2016/2017 finns i Sotenäs kommun 3042 
personer som är +65 år. Så beräkningen är att kostnaderna ovan kommer att öka ytterligare till 596 
tkr. (3042 x 0,7 x 280 kr: 596 tkr) 
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Forts. KSAU § 30  

Slutsats 

Om kommunen avser att politiskt pröva frågan att införa för fria bussresor för pensionärer + 65 år, 
bör man räkna med att avsätta ca 500 tkr i medel för detta. 
  
Kommunen bör då ta ett beslut att man önskar utreda fria busskort för + 65 år innan denna 
framställan görs till Västtrafik. 

    

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
Vid ett införande av fria resor för personer + 65 år så bör kommunen avsätta ca 500 tkr.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-01-26 

Yrkande 

Britt Wall (S) föreslår att en framställan görs till Västtrafik angående införande av fria bussresor för 
pensionärer + 65 år. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Britt Wall (S) förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att begära att en kostnadskalkyl tas fram av Västtrafik för 
fria resor för pensionärer + 65 år inom Sotenäs kommun. 
 
 

Skickas till 

Västtrafik 
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KSAU § 31   KA 2016/122 

Redovisning av pågående ärenden 2017  

Sammanfattning 
Enligt gällande regler ska kommunstyrelsens förvaltning redovisa de ärenden som enligt 
ärendehanteringssystemet är pågående.  
Samtliga handläggare och deras respektive chefer har fått ärendelistor med uppdrag att inkomma med 
besked om vilka ärenden som fortfarande ska vara pågående eller om de kan avslutas. Utskicket har 
bidragit till att många ärenden kunnat avslutas.  
Det uppgraderade ärendehanteringssystemet förenklar hanteringen och är tydligare och enklare att 
använda varför många handläggare har ökat takten och avslutat fler ärenden än vanligt.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-02-13 
Diarielistor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av redovisningen av pågående ärenden för kommunstyrelsen.  
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KSAU § 32   KA 2017/147 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, våren 2017 

Sammanfattning 
Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.  
Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som 
framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen 
utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag.  
 
Vid genomgång finns för närvarande 17 motioner och 7 medborgarförslag.  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under våren 
2017. 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 33   KA 2017/91  

Leaderprojekt Udden, stenkonstcenter 

Sammanfattning  

Ansökan om projektstöd till projektet Udden Stenkonstcenter. Projektet avser att utveckla 
Uddenområdet i norra delen av samhället Hunnebostrand där fokus läggs på att skapa ett ”Stenens 
Hus” av internationell lyskraft som utgör ett nav för upplevelse och kunskap om det unika 
granitlandskapet som finns i norra Bohuslän.  
 
Projektet kommer arbeta genom Cultural planning som erbjuder en metod för att fånga och beskriva 
”platsens själ”, med ett utpräglat nerifrån och upp perspektiv för att inhämta medborgarnas 
kunskap, tankar och idéer. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-01-19 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att medfinansiering tillstyrks till Udden stenkonstcenter via de medel 
som tidigare är tilldelade Kulturhuset Hav och Land samt att kommunen bistår projektet med 120 
timmar i form av arbetsinsats.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medfinansiering tillstyrks till Udden stenkonstcenter 
via de medel som tidigare är tilldelade Kulturhuset Hav och Land samt att kommunen bistår 
projektet med 120 timmar i form av arbetsinsats.   

 

Skickas till 

Folketshus Hav och Land 
Utbildningsförvaltningen, kultur och fritid  
Kulturnämnden Västra Götaland 
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KSAU § 34   KA 2016/330 

Preliminärt bokslut för år 2016 

Sammanfattning 

Kommunens resultat har, med undantag för 2014, visat överskott sedan 2002. Årets resultat uppgår 
preliminärt till 29,6 Mkr vilket är 23,0 Mkr bättre än budgeterat och 16,3 Mkr bättre än föregående 
år.  
 
I resultatet ingår överskott från exploateringsverksamhet och vinster från försäljning av 
anläggningstillgångar med 11,9 Mkr (f. år 10,2 Mkr). Ytterligare en anledning till det förbättrade 
resultatet är att kommunen erhållit en ”Byggbonus” från Boverket med 5,4 Mkr.  
 
Verksamhetens nettokostnader redovisar en ökning från föregående år med 3,4 procent. 
Skatteintäkter och kommunal utjämning ger ett överskott mot budget med 7,7 Mkr. Jämfört med 
föregående år har skatte- och bidragsintäkterna ökat med 6,7 procent vilket är betydligt högre än 
förändringen av nettokostnaderna.  
 
Den egentliga nämndverksamheten visar en positiv avvikelse mot budget med 0,6 Mkr vilket är 0,8 
Mkr sämre än föregående år. Årets bruttoinvesteringar uppgår till 68,4 Mkr (f år 50,6 Mkr) varav 
30,2 Mkr avser kommunens verksamhetsfastigheter och 19,3 Mkr avser investeringar i VA-
verksamheten. Inkomster från fastighetsförsäljning (exklusive exploateringsfastigheter) uppgår till 
18,6 Mkr. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-02-21 
Preliminärt bokslut 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 35   KA 2016/313 

Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsens allmänna o 
tekniska verksamheter 2016  

Sammanfattning 

Syftet med internkontrollplanen är, enligt Reglemente för intern kontroll, antaget av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 60, att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 
följande mål uppnås: 
 
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m. 
 
Enligt 8 § ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 
och enligt 9 § skall resultatet av uppföljningen rapporteras till nämnden i den omfattning som 
fastställts i internkontrollplanen. 
 
Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder skall ha med i sin internkontrollplan. 
Under år 2016 har kommunstyrelsen beslutat att internkontrollen ska omfatta lönekostnader och 
förbindelse för First Card och ICA inköpskort. 
 
Utöver de anvisade områdena har även rekryteringsprocessen och kontanthantering ingått i 
internkontrollplanen för kommunstyrelsens verksamheter under 2016. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen av internkontroll 2016 och ger kommunchefen i uppdrag 
att arbeta med de förbättringsområden som framkommit av genomförd granskning. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 36   KA 2017/154 

Anvisningar för internkontroll 2017 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har 2011-06-16 § 60 antagit Reglemente för intern kontroll. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I 
ansvaret ingår att upprätta en intern kontrollorganisation inom kommunen samt att utveckla denna 
utifrån kommunens kontrollbehov. Kommunstyrelsen ska tillse att förvaltningsövergripande regler 
och anvisningar upprättas. 
 
Enligt reglementet ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen anvisar tre områden som samtliga nämnder ska ha med i sin internkontrollplan 
2017. Anvisade områden för 2017 års interkontroll är dokumentation vid direktupphandling över 
100 000 kr, kreditering av kundfakturor och lönekostnader.  
 
Internkontroll skall inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det 
är viktigt att nämndernas internkontrollplaner även innefattar verksamhetsinriktade kontroller. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-02-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen fastställer anvisningar för internkontroll 2017. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 37   KA 2017/135 

Revidering av policy för inköp och upphandling 

Sammanfattning 

Sotenäs kommuns policy för inköp och upphandling grundar sig på Lag (2007:1091) om offentlig 
upphandling (LOU), och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (LUF). Policyn har arbetats fram av ekonomiavdelningen och fastställs 
av kommunfullmäktige.  
 
Policyn är senast antagen av kommunfullmäktige 2016-06-02 § 61 

Beskrivning av ärendet 

Policyn behöver uppdateras då ny lagstiftning trädde i kraft 2017-01-01.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-02-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ”Policy för inköp och upphandling”. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 38   KA 2017/135 

Revidering av riktlinjer gällande inköp och upphandling 

Sammanfattning 

Som ett stöd i tillämpning av Sotenäs kommuns policy för inköp och upphandling har ”Riktlinjer 
gällande inköp och direktupphandling” utfärdats, vilket i sin tur grundar sig på Lag (2007:1091) om 
offentlig upphandling (LOU), och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (LUF). Riktlinjerna har arbetats fram av ekonomiavdelningen och 
fastställs av kommunstyrelsen.  
 
Riktlinjerna är senast antagna av kommunstyrelsen 2016-05-18 § 101. 

Beskrivning av ärendet 

Riktlinjerna behöver uppdateras då ny lagstiftning trädde i kraft 2017-01-01. Ny lagstiftning för 
LOU (Lagen om offentlig upphandling), LUF (Lag om offentlig upphandling i försörjningssektorn) 
och LUK (Lagen om upphandling av koncessioner) har tillkommit. Ett nytt stycke har lagts till 
gällande lokal hänsyn vid direktupphandling. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-02-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att anta framtaget förslag till ”Riktlinjer gällande inköp och 
upphandling”. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 39   KA 2016/131 

Kvalitetsrapport - Kommunens kvalitet i korthet 2016 

Sammanfattning 

De samlade resultatet i jämförelsen visar att Sotenäs kommun hävdar sig väl i jämförelse med 
övriga deltagande kommuner inom områdena tillgänglighet, trygghet samt information och 
delaktighet. Jämförelsen visar även att det finns flera områden att analysera och förbättra framförallt 
inom effektivitet där Sotenäs får ett lägre resultat än genomsnittet. De områden som framstår som 
möjliga att förbättra är; Tillgänglighet avseende e-post, bemötande avseende telefon, gymnasielever 
som tagit examen inom fyra år, särskilda boenden och hemtjänst, kostnad per elev som inte 
fullföljer gymnasieskolan, andel återaktualisering för ungdomar inom socialtjänsten samt 
nyckeltalen inom miljö.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-02-15 
Kvalitetsrapport- Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen tar del av rapporten och ger kommunchefen i uppdrag arbeta vidare med de 
förbättringsområden som framkommit i jämförelsen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-02-22| §§ 20-46 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
25(33) 

 
 

KSAU § 40   KA 2017/211 

Europlan - Bosland life project 

Sammanfattning 

Information lämnas av Europlan om projektet Bosland life project som handlar om ekoturism. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 41   KA 2017/61 

Bidragsansökan Föreningen Smögengården "Biovision" 

Sammanfattning  

Föreningen Smögengården ansöker om 150 tkr i investeringsbidrag för projektet "Biovision 
Smögengården" 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten Smögengården färdigställdes 1951 och har sedan dess varit en samlingslokal för boende 
och besökare på Smögen. lokaliteterna har använts som biograf, lokalrevyer, teaterföre-ställningar 
och andra artistframträdande. Lokalerna har även används till konstutställningar. Många av ortens 
föreningar har hyrt lokalerna för möten och festligheter. Lokalerna hyrs även ut till privata fester 
och bröllop. 
Styrelsen startade upp förprojektet "Biovision Smögengården'1 i april 2015 som ett led i att kunna 
utöka föreningens verksamheter och kunna erbjuda närområdet en återuppstart av Bioverksamheten 
i Smögengården. 
 
Lokalen finns men investering i ny teknik är ett måste och vissa anpassningar av lokaliteterna måste 
genomföras. Föreningen har sökt medel från Boverket, Svenska Filminstitutet, västra 
Götalandsregionens biografstöd och Thordensstiftelsen. Flera av dessa instanser kräver en 
kommunal medfinansiering. 
 
Ansökan om anläggningsstöd behandlas i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2017-02-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen ser positivt till föreningens arbete med att stärka underlaget för en mötesplats 
och belyser vikten av detta arbete, men avslår ansökan om investeringsbidrag. 

Protokollsanteckning 

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

Skickas till 

Sökanden 
Kultur- och fritidsansvarig 
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KSAU § 42   KA 2016/442 

Motion, Rör inte min kompispris  

Sammanfattning  

Annica Erlandsson (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige efter utredning instiftar ett "Rör 
inte min kompispris" förslagsvis 10 000 kr/år som delas ut till enskild, förening, skolklass eller 
annan som arbetar i motionens anda för att öka förståelsen och motverka utanförskap, rasism och 
främlingsfientlighet och att priset delas ut under festliga former en gång per år. 

Beskrivning av ärendet  

Runt om i vår kommun arbetar olika föreningar, skolklasser, församlingar och enskilda med att 
genom stort engagemang belysa alla människors lika värde.  
Motionären anser att människor som i vardagen brinner för dessa frågor borde uppmärksammas.  
Sotenäs Kommun har i dag olika utmärkelse både till föreningar och enskilda inom olika områden, 
tex Kultur o Fritidspris och Folkhälsopris osv, för att uppmärksamma det ideella arbetet som 
genomförs i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2017-02-12 

Yrkande 

Britt Wall (S) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) och Mikael Sternemars (L) förslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen utreda ta fram förslag på regler och finansiering 
för "Rör inte min kompispris". 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 43   KA 2015/710 

Motion om lokal mobilisering (lokala utvecklingsgrupper) 

Sammanfattning  

Lars-Erik Knutsson (S) har inkommit med en motion om att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten till en organiserad samverkan med det lokala föreningslivet i lokala utvecklingsfrågor. 

Beskrivning av ärendet 

I Sotenäs kommun finns ett mycket rikt och brett föreningsliv. Detta föreningsliv har, enligt 
motionären, en fundamental betydelse för kommunens utveckling. Därför bör kommunen ha en 
organiserad samverkan i frågor som rör den lokala utvecklingen, likt den som förekommer i 
Bergslagen och Norrlands inland och, för att ta en kommun i vår närhet, Munkedal. 
Arbetet med detta skulle kunna organiseras enligt den mall som organisationen "Hela Sverige ska 
leva" tagit fram. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2017-02-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda en framtida modell för en ökad och 
organiserad samverkan med det lokala föreningslivet. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 44   KA 2016/267 

Motion för att förstärka det kulturella utbudet  

Sammanfattning 

Gunnel Berlin (S) och Britt Wall (S) föreslår i en motion att det tillsätts en fullmäktigeberedning 
som drar upp riktlinjer för hur kulturen kan stärkas och utvecklas och att denna grupp får 
möjligheter att ge sig ut och ta intryck genom studiebesök och andra kontakter och därmed lyssnar 
in kommuninvånarnas behov och önskemål. Motionen föreslår vidare att beredningen ska redovisa 
konkreta förslag på åtgärder med tillhörande ekonomiska förutsättningar. Beredningen ska 
genomföra sitt uppdrag och återrapportera till fullmäktige senast 2017-05-31. 

Beskrivning av ärendet 

Av Utbildningsförvaltningens reglemente framgår att nämnden ska ansvara för kultur- och 
fritidsverksamheten inom kommunen.  
 
Sotenäs har många kulturella mötesplatser. Det finns många bygdegårdar och föreningslokaler med 
verksamhet som drivs av engagerade människor i civilsamhället. Dessutom finns nya arenor som 
inte är lokalbundna, som startar i sociala medier och kan tex handla om att göra verksamhet vid en 
speciell plats vid en utsatt tid. 
 
Ett flertal tidigare motioner har besvarats med att Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand har 
fått i uppdrag att stärka kulturen genom olika åtgärder.  
 
Kommunstyrelsen har 2015-11-25 § 172 också beslutat omfördela 300 000 kr årligen i  
3 år från Udden skulpturpark till Kulturhuset Hav & Land för genomförande av en medborgardialog 
för utveckling av Uddens framtid med hjälp av metoden Culture Planning. "Arbetet med Culture 
planning innebär att processen leder fram till en handlingsplan. Denna identifierar de roller, 
ansvarsområden och specifika insatser som krävs för att på lång sikt öka livskvaliteten för boende, 
besökare, anställda, barn och ungdomar, äldre och inflyttare. Med utgångspunkt i platsen styrkor 
och särart kan ett samhälle utvecklas långsiktigt och hållbart och förstärka sin attraktionskraft." 

Koppling till vision, programförklaring och mål  

Av inriktningsmålen framgår att kommunen ska jobba för ett rikt fritids- och kulturutbud.  
Av programförklaringen 2015–2018 framgår att kommunen ska bidra till att bevara, dokumentera 
och synliggöra vårt kulturarv och att medborgarna är delaktiga och har inflytande över utbudet av 
fritidsaktiviteter. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
Att tillsätta en fullmäktigeberedning innebär ökade kostnader för arvoden, dels 
sammanträdesarvoden och dels arvoden vid förrättningar då beredningen genomför studiebesök 
mm. 
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Forts. KSAU § 44  

Regelverk  
Av Utbildningsnämndens reglemente framgår att nämnden ansvarar för kultur- och 
fritidsverksamheten inom kommunen. 

Organisation och personal  
En fullmäktigeberedning kräver ökade administrativa personalresurser som kan sköta administrativa 
arbetsuppgifter.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2017-02-12 

Yrkande 

Britt Wall (S) föreslår att motionen ska bifallas. 
Mikael Sternemar (L) föreslår att motionen ska avslås. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag mot Britt Walls (S) och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott avslår motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 45   KA 2016/56 

Motion att arrangera kulturvecka i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Stig-Arne Helmersson (C) och Kerstin Johansson (C) har inkommit med en motion om att kultur 
och fritidsavdelningen får i uppdrag att samordna ett arbete för att tillsammans med kommunens 
kulturföreningar arrangerar en kulturvecka under våren eller hösten 2016. 
 
Kultur o Fritid har under flera år försökt få föreningar att driva/medverka i en kulturvecka, med 
responsen från föreningslivet har varit svalt. Om en kulturvecka skall vara framgångsrikt bör detta 
ske med en bredd på verksamheter och intressanta programpunkter. Då en samordning av en 
kulturvecka kräver en stor insats av personella resurser som Kultur o Fritidsavdelningen i dag inte 
har möjlighet att mobilisera, har detta arbetet inte prioriteras. 
 
Under våren 2017 kommer en fritids och kulturmässa genomföras i Sotenäs Idrottshall i samarbete 
med ideella krafter. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2017-02-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 46   KA 2017/149  

Utökad Vuxenutbildning pga ny förordning 

Sammanfattning 

Från och med 1 januari 2017 finns det större möjligheter att gå utbildningar på komvux för att bli 
behörig att söka till högskola eller yrkeshögskola. 
 
De behörigheter som kan läsas in är: 

• grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare 
• en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till 

nybörjare 
• grundläggande behörighet till yrkeshögskola 
• en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola 

Eleven har rätt att läsa in flera behörigheter men endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs 
innan man kan läsa in en särskild behörighet. Vad som är särskild behörighet för högskolan avgörs 
av respektive lärosäte. 
 
Hemkommunen har ansvaret för att erbjuda utbildningen eller betala för den i annan kommun eller 
annat landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar bestämmer kommunen vilken utbildning 
som ska erbjudas. Kommunen ska då ta hänsyn till elevens behov, önskemål, tidigare utbildning 
och arbetslivserfarenhet. 
 
För att kunna använda sig av rätten att läsa in grundläggande eller särskild behörighet måste eleven 
vara behörig till utbildning på gymnasial nivå (se skollagen 20 kap. 20§), det vill säga: 

• vara över 20 år eller ha avslutat en gymnasieutbildning 
• vara folkbokförd i Sverige 
• ha förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig undervisningen 

 
En annan del är när kommunen söker för platser till yrkesvuxutbildningar, då är motkravet att mist 
tre kommuner samverkar om yrkesvux samt att kommunen medfinansierar med lika många platser.  
 
En annan del är att vi arbetar för att samlokalisera AF, VUX, AME, IFO (med viss procent av 
personal) för att kunna bli så effektiva som möjligt för att få personer som står utanför 
arbetsmarknaden i aktivitet, studier eller egenförsörjning.  
 
Nya förordningar kan på sikt komma att öka kostnaderna. Det är en helt ny Vuxenutbildning som 
börjar ta form, man kan likna det vid ett gymnasium för vuxna. 
Intäkter som tidigare varit riktade direkt mot Vuxenutbildningen kommer nu generellt i kommunens 
statliga bidrag som kompensation. Samlokalisering kan medföra lokalkostnader. 

Beslutsunderlag 

Rektors tjänsteutlåtande 2017-02-10 
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Forts. KSAU § 46  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

 

Skickas till 

Rektor 
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