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Plats och tid

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 26 april 2017 kl. 08.40-15.00
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00

Beslutande

Mats Abrahamsson (M) ordförande
Mikael Sternemar (L)
Roland Mattsson (M)

Närvarande
ersättare

Britt Wall (S) §§ 85-94
Hilbert Eliasson (S) §§ 70-94
Lars-Erik Knutsson (S) §§ 70-84

Olof Börjesson (C)

Övriga deltagare

Anders Siljeholm, IT-chef § 71-72
Tomas Larsson, näringslivsansvarig § 73
Nina Roos, förvaltningschef § 75-77
Joakim Linder, ungdomsutvecklare § 80-81
Fanny Älgemon, unga idéambassadörer § 80-81
Joakim Davidsson, unga idéambassadörer § 80-81
Eveline Savik, förvaltningschef § 83
Amanda Jansson, planhandläggare § 84-87

Justerare

Hilbert Eliasson (S)

Justering

Kommunhuset, kansliavdelningen den 2 maj 2017 kl. 09.00.

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Mats Abrahamsson
Justerare

Hilbert Eliasson

Anslagsbevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04-26 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2017-05-02 - 2017-05-24.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Ann-Marie Hermansson

Rune Lysell, handläggare § 82
Per Svensson, rektor § 82
Jörgen Karlsson, ekonomichef §§ 88-89
Lars Bennersten, förvaltningschef § 90
Bo Hallgren, utredare § 91-92
Helena Götherström, fordonssamordnare § 91-92
Anna-Lena Höglund, sekreterare
Maria Vikingsson, kommunchef
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KSAU § 70

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Dagordningen godkänns med att följande ärenden läggs till:
Bankeberg, bostäder för äldre i äldreomsorgsplanen
Motion om översyn av hållplatser inom kollektivtrafiken
och att följande ärenden utgår:
Delårsbokslut jan-mars
Budget 2018
Ansökan om bidrag från Stallebrottet kulturproduktion

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
3(36)
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KSAU § 71

KA 2016/539

Information om IT-säkerhet
Sammanfattning

Information lämnas om IT-säkerhet enligt följande;
SKL driver KLASSA, ett informationsklassningssystem. Informationsklassning är en metod som
hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar informationen. För att förenkla
kommuners, landstings och regioners genomförande av informationsklassningen har SKL tagit fram
verktyget KLASSA.
Swedish Government Secure Intranet (SGSI) är ett intranät för säker och krypterad kommunikation
mellan myndighet i Sverige och i Europa. SGSI fungerar oberoende av internet.
Dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018. EU beslutade i april 2016 om ett nytt regelverk
för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
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KSAU § 72

KA 2016/539

Information om Rapport om IT-kvalitet
Sammanfattning

Information lämnas om ”Rapport om IT-kvalitet” vilken genomfördes i december 2016.
I undersökningen deltog 12 kommuner där IT-användarna besvarade en enkät på internet.
784 personer svarade i SML-kommunerna.
Bland annat ställdes frågor om bemötande från IT-driften och om bemötande kring
verksamhetssystem, om den teknisk utrustning och om allmänna programvaror.
Det totala omdömet i SML-kommunerna hamnade på 80 procent. För Sotenäs del redovisas en
mycket stor förbättring gentemot 2014 för det totala omdömet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
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KSAU § 73

KA 2016/711

Sotenäs besöksnäring i siffror och framtidstankar
Sammanfattning

Information lämnas om utveckling av besöksnäringen i Sotenäs från 2014 till 2016.
Antalet kommersiella gästnätter har minskat något till 333 000, en förklaring till detta är att alla
besöksanläggningar inte var tillgängliga under året då Migrationsverket disponerat några för
flyktingverksamhet.
Omsättningen inom turismen ökade med 40 miljoner kronor, till totalt 1059 mkr och antalet
årsverken ökande med 14 till 685 årsverken.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
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KSAU § 74

KA 2017/396

Erbjudande om delägarskap i Inera
Sammanfattning

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner.
Verksamheten har främst varit inriktad på utveckling av e-hälsa, men genom ett breddat ägande ska
bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och
samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan
föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen).
Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitaliseringen inom
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja
samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Konsekvensbeskrivning av ärendet
Ekonomi

Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i bolaget (totalt
3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive landsting/region (totalt 3 045
aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per den 31 december 2015 var 8 500 kronor per
aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017.
Nu äger SKL Företag AB 97 procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent.
Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 8 500 kronor
per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget, kommer SKL Företag AB
att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för SKL Företag AB blir därmed 13,6
mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig
SKL Företag att ge en förlustgaranti om 35 mnkr.
I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med affären. När det
gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak självfinansierade. Det är
innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses tillämpas även i fortsättningen. Om
ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas
ned.
I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de övergångsvis ställer ut
vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den summa som man köpt för i genomsnitt de
tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger i linje med det åtagande landsting och regioner har i
nuvarande aktieägaravtal för Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska
hamna i ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från
anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) vilken är under
införande och därför inte är fullt införd ännu.

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
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Forts. KSAU § 74

SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska risken för
bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande inflytande över bolaget.
Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och ägarstyrning.
Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till ändrad bolagsordning. Nytt
aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga landsting och regioner, och kommunerna ska
i samband med köp av aktier ansluta sig till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt
ägardirektiv har tagits fram och beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7
juni 2017.
Regelverk

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan
föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen).
Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig
sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja
samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Beslutsunderlag

Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3
Bolagsordning, bilaga 4
Ägardirektiv, bilaga 5
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal.
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
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KSAU § 75

KA 2017/628

Bankeberg, bostäder för äldre i äldreomsorgsplanen
Information lämnas om äldreomsorgens handlingsplan vid införande av den antagna
äldreomsorgsplanen, där Bankeberg ska bli ett trygghetboende för äldre.
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att ta upp diskussionen med
Sotenäsbostäder AB om en överlåtelse med inriktning på renovering och skapande av bostäder för
äldre Sotenäsbor, i enlighet med fullmäktiges beslut.
Roland Mattsson (M), Lars-Erik Knutsson (S), Mikael Sternemar (L) och Hilbert Eliasson (S)
föreslår bifall till Mats Abrahamssons (M) förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt kommunchefen att ta upp diskussionen med
Sotenäsbostäder om en överlåtelse av Bankeberg med inriktning på renovering och skapande av
bostäder för äldre Sotenäsbor, i enlighet med fullmäktiges beslut.
Skickas till

Kommunchefen
Omsorgschefen
Sotenäsbostäder AB

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:
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KSAU § 76

KA 2016/372

Motion för att säkra återväxten av omsorgs- och förskolepersonal,
område niondeklassare
Sammanfattning

Lena Linke, (MP) föreslår i en motion att Sotenäs omsorgsförvaltning och utbildningsförvaltning
utreder om man skall ta efter Tanum och Munkedal att erbjuda kommunens niondeklassare
respektive årskurs ett på gymnasiet att se hur det är att jobba inom äldreomsorg respektive förskola.
I grannkommunerna Tanum och Munkedal har elever i årskurs nio fått möjlighet att prova på att
vara med i nämnda verksamheter under tre dagar på höstlov och sportlov och fått ersättning för
detta och elever i årskurs ett på gymnasiet fått jobba inom samma verksamheter under sommarlovet
mot ersättning. Även andra verksamhetsområden har använts.
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till intentionen med motionerna och föreslår att motionen
bifalls. Utbildningsnämnden föreslår att förslaget beaktas i arbetet med kommunens övergripande
personalförsörjningsplan.
Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-02-15
Omsorgsnämndens protokoll 2017-03-30 § 18
Utbildningsnämndens protokoll 2017-03-09 § 25
Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår att motionen bifalls och att förslaget beaktas i arbetet med
kommunens övergripande personalförsörjningsplan.
Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige bifaller motionen och förslaget beaktas i arbetet med kommunens
övergripande personalförsörjningsplan.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
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KSAU § 77

KA 2016/373

Motion för att säkra återväxten av omsorgs- och förskolepersonal,
område årskurs 1 på gymnasiet
Sammanfattning

Lena Linke, (MP) föreslår i en motion att Sotenäs omsorgsförvaltning och utbildningsförvaltning
utreder om man skall ta efter Tanum och Munkedal att erbjuda kommunens niondeklassare
respektive årskurs ett på gymnasiet att se hur det är att jobba inom äldreomsorg respektive förskola.
I grannkommunerna Tanum och Munkedal har elever i årskurs nio fått möjlighet att prova på att
vara med i nämnda verksamheter under tre dagar på höstlov och sportlov och fått ersättning för
detta och elever i årskurs ett på gymnasiet fått jobba inom samma verksamheter under sommarlovet
mot ersättning. Även andra verksamhetsområden har använts.
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till intentionen med motionerna och föreslår att motionen
bifalls. Utbildningsnämnden föreslår att förslaget beaktas i arbetet med kommunens övergripande
personalförsörjningsplan.
Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-02-15
Omsorgsnämndens protokoll 2017-03-30 § 18
Utbildningsnämndens protokoll 2017-03-09 § 25
Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår att motionen bifalls och att förslaget beaktas i arbetet med
kommunens övergripande personalförsörjningsplan.
Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige bifaller motionen och förslaget beaktas i arbetet med kommunens
övergripande personalförsörjningsplan.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
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KSAU § 78

KA 2014/441

Medborgarförslag att postadressen ändras till Tossene för boende på
Tossene landsbygd
Sammanfattning

Tossene byalag föreslår i ett medborgarförslag från mars 2014 att boende på Tossene landsbygd ska
tilldelas postadressen TOSSENE.
Förvaltningen har utrett frågan i samråd med Posten som menar att de hittills inte kan tillstyrka
förslaget då Tossene inte är ett väl avgränsat område.
Efter en längre tids inaktivitet från förslagsställaren att inkomma med uppgifter avseende bl.a.
avgränsning av området, berörda fastställda adresser i området och majoritetsbeslut från de boende i
tänkt nytt postnummerområde, avser nu kommunen att avsluta ärendet. Representant för Tossene
byalag är underrättad per telefon att kommunen avser att avsluta medborgarförslaget vid nästa
kommunfullmäktige, då kriterierna inte är uppfyllda.
Möjlighet finns att senare inkomma med ett nytt mer komplett medborgarförslag.
Beskrivning av ärendet

Byte eller återtagande av postortnamn kan ske om särskilda skäl föreligger. Ansökan om byte av
postort kan bara göras av kommuner och postoperatörer. Det är väldigt viktigt att boende och
företag som blir berörda står bakom en sådan ansökan.
Följande förutsättningar ska gälla vid åter- eller nyinförande av postortnamn:
• Området som avses ska ha fastställda belägenhetsadresser som finns tillgängliga i Lantmäteriets
register över belägenhetsadresser.
• Före ansökan ska kommunen inhämta och bifoga till ansökan yttrande från Institutet för språk och
folkminnen.
• Den enhet inom kommunen som handlägger namnärenden ska ansöka om ändringen.
• Ansökan ska ha kommit Posten Meddelande, Postnummergruppen, 105 00 Stockholm tillhanda
senast den 1 mars. Beslut fattas omkring den 15 juni av Postnummerrådet.
• Vid eventuellt bifall träder ändringen i kraft första helgfria måndagen i mars påföljande år.
•

Kriterier vid bedömning av ansökan:
För att kunna införa ett ortnamn som postort ska det berörda området ha eller kunna tilldelas
ett eget postnummer och normalt ligga inom ett adressblocksområde. Med
adressblocksområde menas ett område som utgör ett sammanhållet utdelningsområde.
Området ska ligga inom samma kommun och i möjligaste mån följa
församlingsgränserna. Antal avlämningsställen bör inte understiga 150. Ändringar som
föranleder att enskilda adressater och företag drabbas av postnummerändringen behandlas
restriktivt.
Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:
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• Ansökan om ändring ska vara väl förankrad och ha acceptans hos berörda företag och
privatpersoner.
• Ansökan om byte eller återtagande av postortnamn som innebär förändringar i
utdelningsorganisation behandlas inte, sådan utredning initieras av postoperatör.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:
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KSAU § 79

KA 2016/710

Information om den planerade ombyggnationen av Tumlaren, Sotenäs
Rehabcenter AB
Sammanfattning

Information lämnas om den planerade ombyggnationen av Tumlaren, Sotenäs Rehabcenter AB.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:
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KSAU § 80

KA 2017/473

Ungdomspolitiskt program
Sammanfattning

Ett förslag har inkommit från Förnyelseberedningen om att anta ett ungdomspolitiskt program. Ett
ungdomspolitiskt program är ett styrdokument med beskrivning av hur Sotenäs kommun konkret
ska jobba med ungdomspolitiska frågor och ungas inflytande. Syftet med programmet är att ge unga
bättre möjlighet att påverka i samhällsutvecklingen och påsikt generera flera unga deltagare i det
politiska arbetet.
Beskrivning av ärendet

Sedan 2016 har ungdomsutvecklaren lett projektet Unga idéambassadörer där tre ungdomar har
jobbat för att ta fram stadgar till ett ungdomsråd, samt undersökt hur Sotenäs kommun kan utveckla
ungdomsinflytandet. I det arbetet har skapandet av ett ungdomspolitiskt program framkommit som
en viktig aspekt för att förbättra ungas inflytande samt för att stödja det långsiktiga arbetet med
ungdomsrådet.
Ett arbete bör initieras för att ta fram ett ungdomspolitiskt program. Att ta fram ett ungdomspolitiskt
program har en stor betydelse för kommunens fortsatta arbete med ungas delaktighet i
samhällsutvecklingen och för politisk föryngring. Programmet i sig bör innehålla konkreta politiska
åtaganden och mål, gärna kopplat till en tidsplan. Arbetet bör utgå från Unga idéambassadörers
föreslagna punkter då dessa bygger på ungas egna upplevelser av inflytande samt hur
ungdomspolitiska program utformats i liknande kommuner.
Beslutsunderlag

Punkter - Unga idéambassadörer
Ungdomsutvecklarens tjänsteutlåtande 2017-04-12
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till förslaget.
Mikael Sternemar (L), Lars-Erik Knutsson (S) och Hilbert Eliasson (S) föreslår bifall till Mats
Abrahamssons (M) förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Utbildningsnämnden att ta fram ett ungdomspolitiskt
program i enlighet med Förnyelseberedningens förslag.

Justerares
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Skickas till

Kommunstyrelsen
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KSAU § 81

KA 2014/849

Inrättande av ungdomsråd
Sammanfattning

Projektet Unga idéambassadörer beslutade i januari 2016 med syfte att ta fram stadgar för ett
ungdomsråd i Sotenäs kommun. Som en del i projektets genomförande ska arbetet sammanfattas i
en skriftlig rapport för stadgarna, samt ett förslag till beslut för dessa.
Under ledning av ungdomsutvecklaren och på uppdrag av kommunchefen har tre ungdomar jobbat
med att på olika sätt ta fram dessa stadgar. De har arbetat med utgångspunkt i ungas egna
uppfattning av inflytande och har tagit fram förslag till stadgar vad rör ekonomi, organisation och
regelverk.
Bakgrund

Utifrån ett förslag från demokratiberedningen om att införa ett kommunalt ungdomsråd i Sotenäs
gav kommunchefen i uppdrag åt ungdomsutvecklaren att ta fram förslag till stadgar för bildandet av
ett sådant råd. Som en del i detta arbete söktes och mottogs medel från Hälsorådet för
genomförandet av projektet Unga idéambassadörer.
Arbetet med projektet inleddes under hösten 2016 genom anställandet av tre ungdomar som under
en 20 veckors period skulle utreda dessa stadgar.
Konsekvensbeskrivning av ärendet
Ekonomi

För att öka ungdomar politiska engagemang behöver de ges resurser för att påverka och förändra.
Därför anser Unga idéambassadörer att ett ungdomsråd behöver en egen budget. Denna budget bör
uppgå till mellan 50-100 tkr. Dessa ekonomiska medel ska användas för att öka ungdomsaktiviteter,
och ungdomsrådet ska själva ha makt över vad budgeten ska användas till. Unga idéambassadörer
anser också att arvode är en viktig faktor för att långsiktigt legitimera rådet inför ungdomarna.
Arvodet bör utformas på samma sätt som för pensionärsrådet.
Regelverk

För att kunna ges inflytande i kommunalpolitiska ärenden anser Unga idéambassadörer att
ungdomsrådet ska utgöra en remissinstans och alltså remitteras innan beslut eller under bearbetning
av ärenden. Ungdomsrådet bör ges möjlighet argumentera för sitt yrkande. Detta skulle innebära att
Kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen utreder en delaktighetsform för rådet.
Organisation och personal

För att ungdomsrådet ska fungera strukturerat och långsiktigt behöver en tjänsteperson tilldelas
uppgiften att samordna rådet, förslagsvis ungdomsutvecklaren som alltså redan påbörjat ett arbete
med dessa frågor. De 25 % av dennes tjänst som under två år gått till Unga idéambassadörer bör
fortsättningsvis gå till att samordna ungdomsrådet.
Justerares
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Sotenäs förtroendevalda har identifierat att kommunens politiska organisation är i behov av
föryngring. Att stödja ett ungdomsråd med resurser och medel är inte bara en framtidssatsning på
kommunen och dess medborgare utan också ett övergripande demokratiskt värdegrundsarbete
kopplat till barn och ungas rättigheter.
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ärendet återremitteras och att ett konkret förslag till stadgar tas
fram inklusive förslag till arvodesbestämmelser samt att de styrdokument som behövs revideras.
Hilbert Eliasson (S), Mikael Sternemar (L) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Lars-Erik
Knutssons (S) förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Utbildningsförvaltningen och
att ett konkret förslag till stadgar tas fram, inklusive förslag till arvodesbestämmelser, samt att de
styrdokument som behövs revideras.
Skickas till

Utbildningsförvaltningen
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intygar:

Sida:
18(36)

Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-04-26| §§ 70-93

KSAU § 82

KA 2016/464

Policy för främjande av arbetsintegrerande sociala företag
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-23 § 207 att verka för att det skapas en stödstruktur som
underlättar etablering av arbetsintegrerande sociala företag. Kommunstyrelsen gav kommunchefen i
uppdrag att utarbeta och ge förslag till en policy för främjande av arbetsintegrerande sociala företag.
Ett förslag till policy för främjande av arbetsintegrerande sociala företag är nu framtagen.
Beskrivning av ärendet

Policyn utgår ifrån att samhället är ekonomiskt organiserat i tre sektorer; det privata näringslivet,
den offentliga sektorn, den ideella sektorn eller den ”sociala ekonomin” som den kallas och vilken
är den terminologi som tillämpas inom Europeiska Unionen.
De verksamheter som återfinns inom den sociala ekonomin är huvudsakligen föreningar,
kooperativ, arbetsintegrerande sociala företag, stiftelser och liknande sammanslutningar. Dessa
verksamheter har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.
Policydokumentet föreslås vara styrande under en period av 2 år från det datum
kommunfullmäktige behandlat och beslutat i ärendet. Policyn bör därefter följas upp, utvärderas och
eventuellt revideras inför ett nytt ställningstagande.
Arbetsintegrerande sociala företag är företag som

•
•
•
•

Driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor eller tjänster) med övergripande
ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i
arbetsliv och samhälle.
Skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat
sätt.
I huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter.
Är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 207
Sammanställning av inkomna remissvar 2017-03-15
Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till policyn och föreslår som tilläggsförslag att kommunchefen
får i uppdrag att ta fram en handlingsplan.
Lars-Erik Knutsson (S), Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Roland Mattssons (M) förslag.
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Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige antar Policy för främjande av arbetsintegrerande sociala företag och uppdrar åt
kommunchefen att ta fram en handlingsplan.

Skickas till

Kommunstyrelsen
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intygar:

Sida:
20(36)

Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-04-26| §§ 70-93

KSAU § 83

KA 2017/586

Markförsäljning inom detaljplan Gravarne 3:1 och 3:6, del av
fastigheten Gravarne 3:1
Sammanfattning

Rena Hav ansöker om att få köpa byggbar mark på fastigheten Gravarne 3:1. Detaljplan har antagits
av kommunfullmäktige. Planen har överklagats och ännu inte vunnit laga kraft. Verksamheten utgör
en del av Symbioscenter och ska användas för reningsverk för fiskindustrin.
Beskrivning av ärendet

Rena Hav har ansökt om att få köpa den västra delen av planområdet för att uppföra ett reningsverk.
Enligt detaljplanen får marken användas för Industri med behov av vattennära läge som inte är
störande för omgivningen. Kommunen har tidigare sålt den östra delen av fastigheten där köparen
planerar uppföra en biogasanläggning.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2017-04-13
Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja mark till Rena Hav AB för 250 kr/kvm. (Område
E)
Samtidigt som köpeavtal skrivs ska ett arrendeavtal med 25 års löptid ingås och inskrivas där Rena
Hav ger kommunen rätt att ta väg över den sålda fastigheten till hamnen inom område E.
Försäljningen villkoras av att pågående detaljplan vinner laga kraft, avstyckning kan ske och
tillståndsprocessen är färdig inom två år samt att marken ska användas för reningsverk.
Försäljningen villkoras också av att Rena Hav inom 1 år och tre månader från detta avtal
- genom fastighetsreglering eller på annat sätt fått äganderätt till det område som skrafferats med
blått och lila
- upplåter det område som skrafferats med blått och lila till kommunen på samma villkor som i ovan
angivet arrendeavtal.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att slutföra försäljningen och i övrigt
reglera villkoren.

Skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mark och exploateringsingenjören
Sökande
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KSAU § 84

KA 2016/1043

Motion om att skapa en kulturell samlingsplats vid Sandbogen i
Kungshamn
Sammanfattning

Stig-Arne Helmersson (C) och Olof Börjesson (C) lämnade in en motion 2016-11-17 där de föreslår
att skapa en allmän samlingsplats vid Sandbogen i Kungshamn. De föreslår att platsen öppnas upp
mellan Gerlegården och havet och ett torg skapas.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att upprätta en ny detaljplan för området. 2013
upprättades ett program och skickades ut på programsamråd. I samband med programsamrådet
inkom 84 yttranden och flera har lämnat synpunkter kring gestaltning av platsen samt torg bildning
mellan Gerlegården och havet. Nästa steg i planprocessen är att upprätta en
programsamrådsredogörelse där kommunen tar ställning till yttrande som inkommit.
Frågan ingår därmed i detaljplanearbetet och kommer att hanteras av byggnadsnämnden. För att
minska risken för tvetydiga beslut avslås motionen med hänvisning till att frågan redan ägs av
byggnadsnämnden.
Slutsats

Kommunen har planmonopol, byggnadsnämnden har i enlighet med kommunfullmäktiges
reglemente delegation att besluta om programsamrådsredogörelse. Frågan om platsbildning hanteras
därmed av byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-04-10
Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.
Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.
Skickas till

Kommunstyrelsen
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KA 2016/1147

Motion om torg/samlingsplats i Väjern
Sammanfattning

Birgitta Albertsson (S), Britt Wall (S) och Lars-Erik Knutsson (S) lämnade in en motion 2016-1124 där de föreslår att skapa en allmän samlingsplats vid Dinglevägen i centrala Väjern. De föreslår
att man ska anlägga ett torg för att försköna och skapa en samlingsplats i Väjern.
Området ingår i det startade detaljplanearbetet som fick planbesked 2011, Väjerns hamn och
centrumområde. Ett utkast till programhandling togs fram med sändes aldrig ut för programsamråd.
Kommunstyrelsen har redan beslutat i och med planbeskedet att studera Väjern i ett större
perspektiv.
Frågan ingår därmed i detaljplanearbetet och kommer att hanteras av byggnadsnämnden. För att
minska risken för tvetydiga beslut avslås motionen med hänvisning till att frågan redan ägs av
byggnadsnämnden.
Slutsats

Kommunen har planmonopol, byggnadsnämnden har i enlighet med kommunfullmäktiges
reglemente delegation att besluta om programsamrådsredogörelse. Frågan om platsbildning hanteras
därmed av byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-04-10
Yrkande

Britt Wall (S) föreslår att motionen ska anses besvarad.
Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Skickas till

Kommunstyrelsen
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KA 2017/588

Ansökan om planbesked för fastigheten Uleberg 6:1, Ulebergshamn
Sammanfattning

Ansökan avser att planlägga Uleberg 6:1 för en grupp mindre bostadshus. För halva fastigheten
gäller byggnadsplan från 1973. Planen anger allmänplats natur och väg. Vägen som planerades i
samband med utbyggnaden av detaljplanen genomfördes aldrig.
Det aktuella området ligger i Ulebergshamn samhälle. Omkringliggande område är bebyggt med
bostadshus.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om positivt planbesked.
Yrkande

Hilbert Eliasson (S) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Hilbert Eliassons (S) med fleras förslag och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att
• ge ett positivt planbesked
• planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum
• planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum, samt
• beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga kraft
Upplysning

Kostnad för planbeskedet är 13 440 kr.
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
25(36)

Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-04-26| §§ 70-93

KSAU § 87

KA 2017/587

Ansökan om planbesked för upphävande av tomtindelning,
fastigheterna Gravarne 1:279 och 1:39, Kungshamn
Sammanfattning

Ansökan om planbesked avser att upphäva gällande tomtindelning så att gränsen mellan
fastigheterna Gravarne 1:279 och 1:39 kan flyttas dit befintlig byggnad ska delas med brandmur.
De aktuella fastigheterna ligger på Nygatan 25 och är bebyggda med en enda byggnad innehållande
två bostäder.
Bakgrund

Ansökan om planbesked inkom 2017-03-27 efter att ha lämnats in till Lantmäteriet för ansökan om
fastighetsreglering. Lantmätaren kan inte fastighetsreglera enligt sökandens önskemål eftersom det
strider mot gällande tomtindelning. Sökanden äger hela byggnaden och båda fastigheterna och har
för avsikt att sälja en av de två bostäderna i byggnaden. Fastigheterna behöver därför regleras så att
gränsen kan flyttas till brandskiljande vägg mellan de båda bostäderna.
Slutsats

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att upphävandet av tomtindelningen endast ska omfatta de
berörda fastigheterna Gravarne 1:279 och 1:39. När tomtindelningen är upphävd kan den önskade
fastighetsregleringen genomföras.
Yrkande

Mikael Sternemar (L), Britt Wall (S) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen beslutar att
• ge ett positivt planbesked
• upphävandet av tomtindelningen bedöms kunna antas av kommunen inom 1 år från detta
besluts datum
• planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum
• beslutet inte innebär någon garanti för att upphävandet kommer att antas och vinna laga
kraft
• sökanden ska bekosta planarbetet
• sökanden ska betala avgiften för detta planbesked
Upplysning

Kostnad för planbeskedet är 8 900 kr.
Justerares
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Skickas till

Kommunstyrelsen
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KSAU § 88

KA 2016/788

Samordningsförbundet Väst, Årsredovisning 2016
Sammanfattning

Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning 2016 med tillhörande
verksamhetsberättelse.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige tar del av Samordningsförbundet Väst årsredovisning 2016 och beviljar
ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Väst styrelse.

Skickas till

Kommunstyrelsen
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KA 2017/629

Redovisning av erhållet partistöd
Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska partier som är
representerade i fullmäktige.
Mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, till Sotenäs kommun lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i
2 kap. 9 § första stycket kommunallagen.
Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild
granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser.
Enligt 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen ges partistöd för att ”stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin”.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att partierna ska inkomma med granskningsrapporter
senast den 15 maj till ekonomiavdelningen.
Hittills har partierna (M), (C), (SD) inkommit med granskningsrapporter.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsrapporter och utdela partistöd till följande
partier, xx, xx, xx, xx, xx i enlighet med gällande regler för partistöd.
Skickas till

Kommunstyrelsen
Alla partier i fullmäktige
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KA 2016/1149

Motion – om skolseglingar
Sammanfattning

Tina Ehn (MP) föreslår i en motion om skolseglingar att man utreder om det finns möjlighet att
införa skolseglingar i enlighet med vad som anförs i motionen, samt att motionens förslag
lämpligen kan ingå i en gemensam utredning av de förslag som tidigare inkommit avseende utreda
förutsättningar för ett fiskemuseum, samt motion om inköp av fiskebåt/båt.
Motionären menar att Sotenäs kommun som är en utpräglad kustkommun ska kunna ge varje elev
en upplevelse som innebär möjligheten att segla med ett skolfartyg.
Utbildningsnämnden har utrett att kostnaden för att införa skolseglingar uppgår till 125 tkr för en
årskurs på Sotenässkolan, treklasser, att segla 2,5 dagar per klass med skolskeppet Kvartsita. Detta
är jämförbart upplägg som man tidigare genomförde i Sotenäs kommun. Dessa kostnader finns inte
utrymme för inom befintlig ram. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionens intention
men ser inte att den ryms inom befintlig budgetram.
Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens protokoll 2017-03-09 § 23
Yrkande

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

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

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Utbildningsnämnden att utreda om det finns möjlighet att införa
skolseglingar i enlighet med vad som anförs i motionen, samt att motionens förslag lämpligen kan
ingå i en gemensam utredning av de förslag som tidigare inkommit avseende utreda förutsättningar
för ett fiskemuseum, samt motion om inköp av fiskebåt/båt.
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
30(36)

Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-04-26| §§ 70-93

KSAU § 91

KA 2017/630

Riktlinjer för kommunens fordon
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunchefen gått igenom nuvarande administration
av kommunens fordonsflotta. Uppdragets övergripande syfte är att Sotenäs kommun ska ha en
hållbar och kostnadseffektiv fordonsflotta.
Utredningen innehåller bland annat ett förslag till Riktlinjer för kommunens fordon.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontorets har på uppdrag av kommunchefen gått igenom nuvarande
administration av kommunens fordonsflotta. Uppdragets övergripande syfte är att Sotenäs kommun
ska ha en hållbar och kostnadseffektiv fordonsflotta.
Genomgången avser också resande med privat bil i tjänsten.
Största bristen i nuvarande administration av kommunens fordon är ansvarsfördelningen,
redovisningen och återrapporteringen.
Medvetenheten om vad fordonen egentligen kostar kommunen är låg och begränsad till några få
som inte har direkt ansvar för bilens skötsel och drift och vad detta egentligen kostar. Framförallt
vet inte föraren detta.
Ändring av tjänstetiteln till fordonsansvarig ger en klarhet som inte funnits tidigare.
Kommunledningskontoret anser därför att kommunstyrelsen via beslut måste klargöra ansvaret,
budget, införa rutiner och anta riktlinjer för resandet enligt följande;
Beslut om ändring av tjänst till fordonsansvarig och föreslagen delegationsordning
Besluta om budget för en samlad fordonsenhet
Besluta om riktlinjer för Sotenäs kommuns fordonsflotta
Besluta om resepolicy för Sotenäs kommun
Beslut om förarutbildning inom ramen för budget 2017
Slutsats

Kommunstyrelsen bör fatta beslut om en tydligare ansvarsfördelning och bättre uppföljning av
budget och skaderapportering genom inrättande av en tjänst som fordonsansvarig. Härigenom
driftskostnaden för Sotenäs fordonsflotta att successivt sjunka. Sotenäs kommun måste satsa på
förarutbildning för att öka medvetenheten hos den enskilde föraren för ökad trafiksäkerhet och
därigenom minskade kostnader. Föreslagna åtgärder skall ske inom budgetramen för 2016 där
tillkommande utbildningskostnaden skall bekostas av minskade reparationskostnader.
Kommunstyrelse bör vidare fatta beslut om att förarutbildning skall genomföras 2017 samt om
riktlinjer för kommunens fordonsflotta.
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Forts. KSAU § 91
Yrkande

Britt Wall (S) förslår att ärendet delas upp i flera paragrafer, så att varje beslut tas för sig.
Mikael Sternemar (L) föreslår att texten redigeras i Bokningsbara bilar.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen beslutar anta Riktlinjer för kommunens fordon.
Skickas till

Kommunstyrelsen
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KSAU § 92

KA 2017/631

Resepolicy för Sotenäs kommun
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunchefen gått igenom nuvarande administration
av kommunens fordonsflotta. Uppdragets övergripande syfte är att Sotenäs kommun ska ha en
hållbar och kostnadseffektiv fordonsflotta.
Utredningen innehåller bland annat ett förslag till Resepolicy för Sotenäs kommunen.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontorets har på uppdrag av kommunchefen gått igenom nuvarande
administration av kommunens fordonsflotta. Uppdragets övergripande syfte är att Sotenäs kommun
ska ha en hållbar och kostnadseffektiv fordonsflotta.
Genomgången avser också resande med privat bil i tjänsten.
Största bristen i nuvarande administration av kommunens fordon är ansvarsfördelningen,
redovisningen och återrapporteringen.
Medvetenheten om vad fordonen egentligen kostar kommunen är låg och begränsad till några få
som inte har direkt ansvar för bilens skötsel och drift och vad detta egentligen kostar. Framförallt
vet inte föraren detta.
Ändring av tjänstetiteln till fordonsansvarig ger en klarhet som inte funnits tidigare.
Kommunledningskontoret anser därför att kommunstyrelsen via beslut måste klargöra ansvaret,
budget, införa rutiner och anta riktlinjer för resandet enligt följande;
Beslut om ändring av tjänst till fordonsansvarig och föreslagen delegationsordning
Besluta om budget för en samlad fordonsenhet exempel enligt
Besluta om riktlinjer för Sotenäs kommuns fordonsflotta
Besluta om resepolicy för Sotenäs kommun
Beslut om förarutbildning inom ramen för budget 2017
Slutsats

Kommunstyrelsen bör fatta beslut om en tydligare ansvarsfördelning och bättre uppföljning av
budget och skaderapportering genom inrättande av en tjänst som fordonsansvarig. Härigenom
driftskostnaden för Sotenäs fordonsflotta att successivt sjunka. Sotenäs kommun måste satsa på
förarutbildning för att öka medvetenheten hos den enskilde föraren för ökad trafiksäkerhet och
därigenom minskade kostnader. Föreslagna åtgärder skall ske inom budgetramen för 2016 där
tillkommande utbildningskostnaden skall bekostas av minskade reparationskostnader.
Kommunstyrelse bör vidare fatta beslut om att förarutbildning skall genomföras 2017 samt om
riktlinjer för kommunens fordonsflotta.

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
33(36)

Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-04-26| §§ 70-93

Forts. KSAU § 92
Yrkande

Britt Wall (S) förslår att ärendet delas upp i flera, så att varje beslut tas för sig.
Mikael Sternemar (L) föreslår att texten redigeras i Bokningsbara bilar.
Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige beslutar anta förslagen Resepolicy för Sotenäs kommun.
Skickas till

Kommunstyrelsen
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KSAU § 93

KA 2016/1148

Motion om översyn av hållplatser inom kollektivtrafiken
Sammanfattning

Lars-Erik Knutsson (S) och Bengt Sörensson (S) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att genomföra en översyn av hållplatsstrukturen i kommunens tätorter. Översynen ska leda
till att restiden blir så kort som möjligt, att placeringen av hållplatser blir nära där invånarna bor och
att hög trafiksäkerhet eftersträvas.
Motionärerna skriver att hållplatsstrukturen i tätorter har sett ungefär likadan ut under många år
trots att ny bebyggelse tillkommit och att det som var rätt placering för många år sedan behöver
därför inte vara rätt idag. Placeringen av de centrala busshållplatserna i till exempel Bovallstrand
och Hunnebostrand kanske inte är optimalt placerade med avseende på var flertalet invånare bor
eller restidens längd.
Beskrivning av ärendet

I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet. Som
kollektivtrafikmyndighet bestämmer Västra Götalandsregionen hur kollektivtrafiken ska byggas ut
och var man ska satsa för att det ska ge så stor effekt som möjligt, kopplat till målen
i trafikförsörjningsprogrammet.
Det är politikerna i regionfullmäktige som beslutar i de stora och strategiska besluten. Men
förslagen till strategierna och besluten arbetas fram i kollektivtrafiknämnden. Till sin hjälp har
politikerna i nämnden tjänstemännen på avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur.
Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i nära samverkan med kommunerna i Västra Götaland.
Västtrafik är ett av Västra Götalandsregionens bolag. De planerar och upphandlar den
kollektivtrafik i Västra Götaland som, till ungefär hälften, finansieras med skattemedel.
Kommunen har möjlighet att påverka linjesträckning och hållplatsers placering i samarbete med
Västtrafik och Trafikverket.
Konsekvensbeskrivning av ärendet
Regelverk

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är
kollektivtrafikmyndighet.
Organisation

I Sotenäs kommun är det Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med frågor kring
hållplatsstruktur och trafiksäkerhet.
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Forts. KSAU § 93
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra en översyn av hållplatsstrukturen i
kommunens tätorter. Översynen ska leda till att restiden blir så kort som möjligt, att placeringen av
hållplatser blir nära där invånarna bor och att en hög trafiksäkerhet eftersträvas.
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
36(36)

