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KSAU § 115    

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Dagordningen godkänns med att följande ärenden läggs till: 
 
Administrationsavgift sjöbodsarrende 
Tillgång till vatten i småbåtshamnar 
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KSAU § 116   KA 2017/797 

Kungshamnsvallen 2.0  

Sammanfattning  

Kungshamns IF ställer en förfrågan om att förvärva fastigheten på Kungshamnsvallen som 
omklädningsrummen idag står på och söker även ett investeringsstöd på 50 procent av 
totalkostnader för projekt Kungshamnsvallen 2.0.  

Bakgrund  

Kungshamnsvallen har under åren upprustats med löparbanor och konstgräs och är i gott skick och 
uppfyller dagens standard på aktivitetsytorna. Dock är omklädningsrummen och läktare i väldigt 
dåligt skick.  2014 avsattes 1,6 milj. kr för renovering av omklädningsrummen och i denna process 
ville Kungshamns IF titta på en helhetslösning med nya omklädningsrum och klubbhus. Man har 
under denna process tittat på ägande, drift, och ansvar i framtiden.  

Beskrivning av ärendet  

Kungshamns IF har tagit fram en framtidsvision "Kungshamnsvallen 2.0" och har i detta arbete 
tagit fram ett ritningsförslag, kalkyl och möjlig finansiering av projektet.  
Omklädningsrummen och läktaren är sedan 1970 talet och har inte varit möjligt att underhålla de 
senaste åren på grund av det skick dom är i.  
 
Kungshamns IF har i dag ett arrendeavtal för Kungshamnsvallen och sköter drift och daglig skötsel. 
Kungshamnsvallen nyttjas av Sotenäs skolan under vår och höst, dock är omklädningsrummen 
undermåliga och eleverna byter idag om i Sotenäs Idrottshall med mycket schema och 
logistikproblem för skolan.  

Konsekvensbeskrivning av ärendet  

Ekonomi  
Föreningen har i dag 460 000 kr i innestående anläggningsbidrag beslutade av utbildningsnämnden, 
vidare finns det tidigare avsatt 1,6 milj. kr i upprustning av omklädningsrummen totalt 2 milj.  
Byggnationen planeras att komma igång 2018 och färdigställas 2019 detta gör att kostnaden kan 
fördelas över 2 år. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande 2017-05-28 
Ansökan sammanfattning Kungshamnsvallen 2.0  
Kungshamns IF  
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Forts. KSAU § 116 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Roland Mattsson (M), Britt Wall (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att 
kommunen stödjer projektet Kungshamnsvallen 2.0 med en 50-procentig medfinansiering upp till 
en maximal bruttoinvestering på 12 miljoner kronor under förutsättning att övrig kalkylerad 
finansiering beviljas, och inarbetar medfinansiering av projektet i 2018 och 2019 års 
investeringsbudget,  
 
samt att kommunchefen får i uppdrag att ta fram underlag för så att föreningen kan få ett långsiktigt 
arrende för fastigheten, enligt ritning, samt att föreningen presenterar en driftkalkyl för 
kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att stödja projektet Kungshamnsvallen 2.0 med en 50-procentig 
medfinansiering upp till en maximal bruttoinvestering på 12 miljoner kronor under förutsättning att 
övrig kalkylerad finansiering beviljas.  
Medfinansiering av projektet ska inarbetas i 2018 och 2019 års investeringsbudget. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att ta fram underlag så att föreningen kan 
få ett långsiktigt arrende för fastigheten. 
 
Föreningen ska presentera en driftkalkyl för kommunstyrelsen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
Kungshamns IF 
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KSAU § 117  KA 2017/484 

Ansökan om bidrag för reparation av gångbron Ödby Ö, 
Hunnebostrand  

Sammanfattning  

Ödby Ö Samfällighet ansöker om bidrag för reparation av gångbro över Hunnebo lera.  
 
Gångbron byggdes av Thor Olofsson 1987 och bekostades av honom i samband med utbyggnaden 
av Ödby Ö, Soten Fiskarby 1. I sammanband med detta tecknades ett avtal med Sotenäs Kommun 
1987-10-26 om anläggande av gångbron.  

Beskrivning av ärendet  

Stora skador upptäckts på bron, och den är i stort behov av reparation och bedöms inte som säker. 
Kostnad för reparationen beräknas till 500 000 kr.  
Enligt avtalet skall gångvägen och broförbindelsen hållas öppen för allmän gångtrafik. I dag går en 
sträckning av Soteleden över bron.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande 2017-05-28 
Ansökan Ödby Ö, samfällighet  
Avtal Gångbro 1987-10-26  

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Lars-Erik Knutsson (S) och Britt Wall (S) föreslår att kommunchefen ges i 
uppdrag att omförhandla gällande avtal. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunchefen ges i uppdrag att omförhandla gällande 
avtal. 
 

Skickas till 

Kommunchefen 
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KSAU § 118  KA 2017/798 

Ansökan om bidrag Geoparken   

Sammanfattning 

Föreningen GeoParken Bohusgranit ansöker om 50 000 kr för att genomföra en förstudie.  
Syftet med förstudien är att skapa underlag för en utredning om en geopark på Norra Bohusläns 
granitområde enligt UNESCO:s standard.  
 
Föreningen har idag en fungerande Geopark på Ståleröd men har sedan bildandet en målsättning att 
bredda geoparken till hela norra Bohuslän.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Föreningen GeoParken Bohusgranit  
Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande 2017-05-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning och 
bjuda in sökanden för att få ytterligare information i ärendet. 
 

Skickas till 

Kommunchefen 
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KSAU § 119  KA 2017/805 

Förlängning av samverkansavtal ungdomsmottagning för 2018 

Sammanfattning  

Sotenäs kommun har ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionen, norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden gällande ungdomsmottagningsverksamhet. Dialog om förutsättningarna för 
tecknande av nytt avtal har genomförts under våren 2017.  
Förvaltningen vill göra en grundlig utredning kring möjligheten att hitta samordningsvinster med 
elevhälsa och socialtjänst och utreda förutsättningarna för att på egen hand driva verksamheten och 
förslår därför att Sotenäs kommun förlänger nuvarande avtal att gälla även för 2018. 

Bakgrund  

Sotenäs kommun samverkar med Västra Götalandsregionen, norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
gällande ungdomsmottagningsverksamhet. Ett samverkansavtal reglerar samverkan.  Avtalet löper 
ut den 31 dec 2017. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har för avsikt att teckna nya avtal med 
kommunerna och har under året genomfört flera dialoger kring förutsättningarna.  

Beslutsunderlag 

Hälsostrategens tjänsteutlåtande 2017-05-23 
Samverkansavtal ungdomsmottagningsverksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga nuvarande samverkansavtal för ungdomsmottagnings-
verksamhet att gälla för 2018. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 120   

Information om oljepåslag 

Sammanfattning 

Räddningschefen informerar om ett utsläpp av olja som skedde i Skagen den 28 maj i Danmark.  
Det var tjockolja som läckte ut vid en bunkring av ett fartyg och som drev in på svenskt vatten.  
 
Kustbevakningen sökte efter oljan med olika miljöskyddsfartyg och mängden olja som tagits om 
hand var i förra veckan: 
7 000 liter ren tjockolja 
15 000 liter vattenblandad olja 
 
I Sotenäs kommun är det Räddningstjänsten och miljöenheten som inventerar och personal från 
Arbetsmarknadsenheten som sanerar, arbetet kommer att avslutas i veckan.  

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) framför kommunens tack till all personal inom räddningstjänsten och övrig 
personal för ett väl utfört arbete i samband med oljepåslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och framför kommunens tack till all 
personal inom räddningstjänsten och övrig personal för ett väl utfört arbete i samband med 
oljepåslaget. 
 

Skickas till 

Räddningschefen 
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KSAU § 121  KA 2012/402   

Avstyckning av arrendetomt Malmön 1:269 

Sammanfattning 

Handlar om att sälja ett bostadsarrende till arrendatorn i enlighet med de riktlinjer kring arrende och 
bostadsarrende som är beslutade. (dnr 2013/636) 

Bakgrund 

Sökanden inkom med en förfrågan 2015-03-04 med önskemål om att friköpa sitt bostadsarrende 
med avtals nr 02001470 på Bohus-Malmön. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-06  
att godkänna försäljning av 1500 kvm tomtmark till arrendatorn för 1,6 miljoner kronor, enligt 
värdering.  
 
Sökanden har nu kommit in med förnyad förfrågan. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2017-05-24 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Mikael Sternemar (L) och Britt Wall föreslår att priset ska vara 1,0 miljon 
kronor.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna försäljning på ca 1500 kvm på fastigheten 
Malmön 1:269 för 1,0 miljoner kronor. 
 

Protokollsanteckning 

Hilbert Eliasson (S) deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet på grund av jäv. 
 

Skickas till 

Sökanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KSAU § 122  KA 2016/1257  

Försäljning av mark på Hogenäs industriområde 

Sammanfattning 

Avtal har upprättats mellan Roparebackens Marin och Composite AB och kommunen om 
försäljning av ca 5 000 kvm industrimark i Hogenäs industriområde. Bolaget förvärvar dels 
fastigheten Hovenäs 1:377 genom köpeavtal, dels 1 425 kvm av Hovenäs 1:3. Det senare förvärvet 
överförs genom fastighetsreglering till Hovenäs 1:377. Den totala köpeskillingen för det överlåtna 
området uppgår till 1.425.000 kr vilket motsvarar 285 kr/kvm. 

Bakgrund  

Roparebackens Marin och Composite AB behöver större lokaler för att kunna utveckla sin 
verksamhet. Bolaget har kommit in med en förfrågan om att förvärva ca 5.000 kvm mark inom 
Hogenäs industriområde. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2017-05-30 
Köpeavtal gällande Hovenäs 1:377 
Överenskommelse om fastighetsreglering gällande ca 1.425 kvm av Hovenäs 1:3 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Roland Mattsson (M), Lars-Erik Knutsson (S) och Britt Wall (S) föreslår 
bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott godkänner föreliggande köpeavtal gällande försäljning av Hovenäs 
1:377 till Roparebackens Marin och Composite AB för 1 018 575 kr. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreliggande överenskommelse om fastighetsreglering 
gällande överföring av ca 1425 kvm av Hovenäs 1:3 till Hovenäs 1:377, för en ersättning om  
406 125 kr.  
 

Skickas till 

Sökanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KSAU § 123  KA 2017/712 

Årsredovisning för Kommunalförbundet Fyrbodal 2016 

Sammanfattning 

Information lämnas om Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2016.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2016 för Fyrbodals kommunalförbund. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 124  KA 2017/802 

Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2016 

Sammanfattning 

Enligt stiftelselagen som trädde i kraft 1996-01-01 fungerar kommunstyrelsen som förvaltare i de 
donationsfonder som omfattas av lagen och där inte särskild styrelse utsetts. I de donationsfonder 
som förvaltas av Sotenäs kommun är det endast C.M. Engbloms donationsfond som har egen 
styrelse. 
 
Bokföringsskyldighet föreligger inte för de fonder som förvaltas av Sotenäs kommun då varje 
donationsfonds tillgångar understiger 10 basbelopp, men räkenskaper skall föras och avslutas med 
en sammanställning för varje räkenskapsår.  
 
Kommunstyrelsen avger förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper för varje 
fond/stiftelse genom att underteckna ett försättsblad som hänvisar till resp. fond/stiftelse. 
Handlingarna har granskats av utsedd revisor utan anmärkning. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-05-29 
Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2016 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att kommunchefen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att 
permutera fler små stiftelser.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att avge förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper för 
donationsfonder 2016 enligt förslag. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att undersöka möjligheten att permutera fler små 
stiftelser. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 125  KA 2017/658 

Budgetuppföljning, redovisning av åtgärder och resultat 

Sammanfattning 

Vid redovisning av budgetuppföljningen till och med april i Kommunstyrelsen, vilken visade på ett 
prognostiserat underskott på 2,0 mkr, gavs ett uppdrag till kommunchefen att vidta åtgärder för att de 
nämnder som visar ett prognostiserat underskott skall komma i balans och återkomma till 
arbetsutskottet den 7/6 med konkreta åtgärder och resultatet av dessa.  
 
Omsorgschefen redovisar vid dagens sammanträde vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av informationen och fortsätter att följa frågan.  
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KSAU § 126  KA 2013/172 

Redovisning av skolutredning 

Sammanfattning 

En skolutredning har tagits fram över olika förslag för en 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. 
 
Vid dagens sammanträde lämnas kompletterande information om skolutredningen, enligt följande; 
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. 

Tidsplan  

Med utredningen som underlag bör den framtida skolorganisationen kunna beredas politiskt och i 
medborgardialog under 2017, organiseras under 2018 för att sjösättas inför läsår 2019/2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-19 § 60 
Kommunchefens tjänstutlåtande, uppdragshandling 2015-04-30 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-01-20 § 8 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-06-30  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 221 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-02-22 § 28 
PPt Framtida skolorganisation 
Framtida skolorganisation i Sotenäs kommun 2017-01-18 
Bilagor 1-11 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande komplettering 2017-03-13 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att arbetsutskottet tar del av informationen och tackar för densamma 
och uppdrar åt kommunchefen att remittera skolutredningen till föräldraföreningarna på respektive 
skolor och till de politiska partierna för yttrande senast 31 oktober, samt att genomföra 
medborgardialoger både i norra och södra delen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar dessa.  
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Forts. KSAU § 126 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och tackar för densamma och uppdrar åt 
kommunchefen att remittera skolutredningen till föräldraföreningarna på respektive skolor och till 
de politiska partierna för yttrande senast 31 oktober, samt att genomföra medborgardialoger både i 
norra och södra delen. 
 
 

Skickas till 

Kommunchefen 
Förvaltningschef utbildning 
Gruppledare i politiska partier  
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KSAU § 127   

Tillgång till vatten i småbåtshamnar 
Britt Wall (S) frågar om tillgången till vatten i småbåtshamnar. 
Roland Mattsson (M) informerar om att inga förändringar är planerade, tillgång till vatten finns i 
småbåtshamnar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 128  KA 2016/245   

Administrationsavgift sjöbodsarrende 
Britt Wall (S) ställer frågor om administrationsavgift för sjöbodsarrende.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och överlåter frågan till tekniska utskottet. 
 

Skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
Tekniska utskottet 
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