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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, onsdagen den 13 juni 2018 kl 08:30-12.00  
 

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

 
Britt Wall (S) 
Lars-Erik Knutsson (S))  

Närvarande 
ersättare 

 
Jeanette Loy (M) 

 
Hilbert Eliasson (S)  

Övriga deltagare 
 
Anders Siljeholm, IT-chef § 107-108 
Johan Christensson, IT-arkitekt §§ 108 
Agnes Cardier, COOP-student, §§ 108 
Tomas Larsson, näringslivsutvecklare § 109 
Carl Forsberg, kultursekreterare § 110-111 
Staffan Karlander, kultur- o fritidschef § 112 
Erika Hassellöv, personalchef § 113 
Marie Nilsson, projektledare § 113 
 
 
 
 

 
Sara Ekelund, kostchef § 114 
Petra Hurri, enhetschef § 114 
Anita Mattisson, tf omsorgschef § 114 
Eveline Savik, förvaltningschef § 114 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef §§   
Maria Vikingsson, kommunchef  
Anna-Lena Höglund, adm.chef § 115, sekreterare 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen den 15 juni 2018 kl. 09.00. 
 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Britt Wall (S) 
 
 
 
 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2018-06-13 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-06-15 – 2018-07-07. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KSAU § 106   

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med tillägg av följande ärenden; 
• Information om heltidsprojektet 
• Information Smögenbryggan 
• Fråga om husbilsparkering 
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KSAU § 107 Dnr 2018/000308  

IT-system för att förhindra spridning av bilder och filmer avseende 
övergrepp mot barn 

Sammanfattning 

Det föreslås att SML-kommunerna ska införa ett IT-system för att förhindra spridning av bilder och 
filmer med övergrepp mot barn. Detta filter ska säkerställa att kommunens digitala verktyg inte kan 
används på ett oönskat sätt och göra det möjligt att eftersöka om kommunens digitala verktyg 
används på ett icke accepterande sätt.  
 
Syftet är att säkerställa upptäckt av sexuellt övergreppsmaterial av barn och motverka möjligheten 
att sprida bilder och filmer inom kommunens IT-miljö. Skyddet kommer att gälla alla digitala 
verktyg som används av såväl personal som elever. Installation kommer att ombesörjas av IT-
enheten och genomföras i samtliga tre kommuner. 
 
IT-nämnden har i beslut, 2018-03-26 §5, konstaterat att det inte är möjligt att inom nuvarande ram 
finansiera och prioritera det digitala verktyget för att motverka sexuella övergrepp av barn. IT-
nämnden föreslår respektive kommunstyrelse att öka anslaget med 476,3 tkr årligen för samtliga tre 
kommuner för ändamålet.  
 
Lysekils kommunstyrelse har 2018-05-30 § 84 avslagit förslaget med hänvisning till att föreslå IT-
nämnden att prioritera in kostnaden för inköp av systemet mot övergrepp av barn i sin egen 
budgetram.     

Beslutsunderlag 

IT-nämndens protokoll 2018-03-26 § 5 
Avd. för verksamhetsstöds tjänsteskrivelse 2018-03-15 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att införa ett IT-system för att förhindra spridning av bilder och filmer 
med övergrepp mot barn från och med år 2019 under förutsättning att Lysekil och Munkedals 
kommuner beslutar detsamma. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att öka anslaget till IT-nämnden med 128,6 tkr per år för anskaffande av 
system mot övergrepp mot barn.    

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 108  Dnr 2018/000553   

Information om Digitalisering och Mina engagemang 

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående arbete kring digitalisering. ”Mina Engagemang” är en 
medborgartjänst som håller på att tas fram, där man kan se sina egna ärenden med kommunen. 
Denna e-tjänst kommer att vara möjlig med en e-tjänsteplattform. Upphandling pågår av en  
e-tjänsteplattform för SML-kommunerna och Uddevalla kommun gemensamt.  
 
Under våren har ett omfattande arbete skett för att kartlägga arbetsprocesser och ”grunddata” för att 
man ska lyckas med digitalisering och få fungerande e-tjänster.  
En automatiserad e-tjänst visas av AH Automation, en demo på en automatiserad pilotprocess för 
automatisering av utmätning på lön vilket administreras av Löneenheten och ekonomiavdelningarna 
idag.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  
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KSAU § 109 Dnr 2018/000553  

Information om Digital agenda 

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående arbete med att ta fram en Digital Agenda som kan gälla för SML-
kommunerna gemensamt. 
 
Tidplan för antagande 
ISG 20 juni - 10 aug 
Förvaltningar 22 aug- 4 okt 
Beslut i Kommunfullmäktige i nov 2018  
Prioriterade aktiviteter budgeteras och genomförs av förvaltningarna och rapporteras till KS. 

Beslutsunderlag 

Utkast Digital Agenda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  
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KSAU § 110 Dnr 2018/000500  

Inbjudan till samarbete med Göteborg Film Festival 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har bjudits in till att samverka med Göteborgs internationella filmfestival. 
Samarbetet innebär att vi lokalt kan arrangera aktiviteter och filmvisningar med stöd av festivalen 
under ett års tid, med start hösten 2018.  

Bakgrund  

Göteborg Film Festival är Nordens största filmfestival som varje år visar 400 filmer från över 80 
länder. Festivalen äger rum i startar i slutet av januari varje år och sträcker sig över elva dagar. 
Festivalen har funnits i över 40 år och är en av de viktigaste filmhändelserna i Norden. Deras mål är 
att festivalen och film ska vara tillgänglig för fler personer, framför allt i Västra Götaland. Sedan 
snart ett år tillbaka har Göteborg Film Festival fått ett nytt uppdrag av Västra Götalandsregionen där 
festivalen nu har möjlighet att arbeta mer aktivt med regionalisering av festivalen och sprida 
filmkonsten. I och med det nya uppdraget har festivalen utvecklat ett koncept där festivalen varje år 
samarbetar specifikt med fyra kommuner i Västra Götalands fyra kommundelsförbund. Året 
2017/2018 har festivalen samarbetat med Uddevalla, Härryda, Mark och Skövde kommun och nu är 
det dags att bjuda in de fyra nya kommunerna per verksamhetsår.  

Konsekvensbeskrivning av ärendet 
Projektet har koppling främst till visionens mål om vara En attraktiv besökskommun, att ha Ett rikt 
fritids- och kulturutbud samt till Ett livslångt lärande. 

Organisation och personal  
Sotenäs kommun föreslås bilda en projektgrupp för samarbetet med Göteborg Film Festival, 
bestående av kultursekreterare, ungdomsutvecklare och projektkoordinator på Kulturhuset Hav och 
Land.  

Beslutsunderlag 

Kultursekreterarens tjänsteutlåtande 2018-05-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att sluta ett samarbetsavtal 
med Göteborg Film Festival.  

 
Skickas till 

Kultursekreterare 
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KSAU § 111 Dnr 2018/000499  

Stenens hus på Udden, Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Udden - stenkonstcenter är ett Leader-projekt som ägs av Kulturhuset Hav och Land. Projektet 
avser en förstudie som ska klargöra och redovisa de möjligheter som finns för att utveckla 
Uddenområdet i Hunnebostrand. Fokus ligger på att skapa ett "Stenens Hus" av internationell 
lyskraft som utgör ett nav för upplevelse och kunskap om det granitlandskapet som finns i norra 
Bohuslän. 

Beskrivning av ärendet 

Kulturhuset Hav och Land genomför just nu ett omfattande projekt med stöd av Leader, Västra 
Götaland och Sotenäs kommun, samt privata sponsorer med syftet att utreda förutsättningarna för 
etableringen av ett Stenens Hus på Udden. Den världsberömde arkitekten Todd Saunders har 
anlitats för att ta fram ett koncept och en skiss av en tänkt framtida byggnad. Innan projektet blir 
verklighet måste områdets detaljplan göras om och utformningen av huset är tänkt att avgöras i en 
arkitekttävling. 
 
Ambitionen är att Stenens Hus ska presentera granit i form av geologi, kulturarv och konst och 
utgöra ett resmål med internationell lyskraft.  
 
Todd Saunders skiss presenteras nu för föreningsliv, allmänhet och tänkta finansiärer. Med 
utgångspunkt i den dialogen fortsätter planeringen för ett Stenens Hus. Mer information finns på 
www.stenenshus.se 

Koppling till vision, programförklaring och mål  

Projektet har koppling främst till visionens mål om vara En attraktiv besökskommun, att ha Ett rikt 
fritids- och kulturutbud samt till Ett livslångt lärande. 
Konsekvensbeskrivning av ärendet 
Genom att etablera ett Stenens Hus på Udden i Hunnebostrand nås ett flertal effekter: 
- ett resmål etableras som bidrar till att förlänga säsongen 
- ett flertal kvalificerade arbetstillfällen skapas 
- ökat fokus på och lärande om bohusgraniten i form av geologi, kulturarv, konst och samtida 
industri 
 
För att ett Stenens hus ska kunna fungera måste dock logistiken kring huset lösas. Frågan om hur 
transporter av gods och människor till och från Udden måste kunna besvaras tillfredsställande, 
särskilt eftersom ingen vill se Udden förvandlat till en parkeringsplats. 

Ekonomi  

Ett bygge av den här storleken är alldeles för omfattande för att Sotenäs kommun ska kunna 
finansiera det själv. Stöd kommer att sökas från Västra Götalandsregionen, staten och EU samt från 
privata finansiärer. Detta gäller även för driften av huset. 

http://www.stenenshus.se/
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Forts. KSAU § 111 

Beslutsunderlag 

Kultursekreterarens tjänsteutlåtande 2018-05-21 
Skissförslag, Todd Saunders 
Konceptbeskrivning, Todd Saunders 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  

 
Skickas till 

Kultursekreterare 
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KSAU § 112 Dnr 2017/000484  

Information om gångbron Ödby Ö, Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-11 att uppdra åt kommunchefen att förhandla om stöd till 
upprustning av gångbron till Ödby för att säkra tillgången för allmänheten då bron fyller en viktig 
samhällsfunktion. 
 
Vid dagens sammanträde lämnas information om pågående förhandling. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-11 § 44 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) och Roland Mattsson (M) föreslår att förhandlingen ska fortsätta i 
samarbete med PLEX-avdelningen och tekniska utskottet.   

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 fortsatta förhandlingar ska ske i samarbete med PLEX-
avdelningen och tekniska utskottet.   

 
Skickas till 

Kultur- och fritidschefen 
PLEX-chefen  
Samhällsbyggnadschefen 
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KSAU § 113 Dnr 2017/001172  

Fortsatt införande av heltid 
Information lämnas om arbetet med att införa heltid och möjlighet till deltid.  
 
Inom kost-och städenheten är heltidsprojektet genomfört. Tidsplanen är att införa heltidsprojektet 
inom Omsorgsförvaltningen och Utbildningsnämnden under året. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KSAU § 114 Dnr 2016/000542  

Information om köksutredning 

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående köksutredning. Arbetet utförs av kost- och städenheten som 
tillsammans med en referensgrupp gör en köksutredning för de olika köken i norra delen av Sotenäs 
kommun. 

Beslutsunderlag 

Utkast köksutredning 2018-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  
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KSAU § 115 Dnr 2018/000486  

Önskemål om att använda de nya tomtköreglerna på gamla 
köpekontrakt 

Sammanfattning 

En förfrågan har kommit in om önskemål om att använda de nya tomtköreglerna på ett 
köpekontrakt som tecknades 2012. 
 
Skillnaden i tomtköregler är att man i de nya tomtköreglerna ges möjlighet att få dispens från vitet 
om köparen anvisar ny köpare som underställer sig reglerna om överlåtelseförbud och vite samt 
själv är bosatt i kommunen. En förutsättning för dispens är att sådan sökts och beviljats före 
vidareöverlåtelse samt att säljaren i vidareöverlåtelsen förbundit sin köpare att iaktta detta regelverk 
och således vid risk för vite inte överlåta fastigheten inom den tid som återstår av de ursprungliga 
10 år som överlåtelseförbudet gäller för köparen. För att dispens ska medges köparen förutsätter det 
att parterna i vidareöverlåtelsen använder de mallar och formuleringar som kommunen anvisat för 
ändamålet.     

Beskrivning av ärendet 

En privatperson ansöker om skriftligt tillstånd från kommunen att få sälja fastigheten Hunnebo 
1:676 med tillämpning av reviderade tomtköregler som fastställts genom Kommunfullmäktige 
2017-09-21 paragraf 98 Dnr 2014/623. Kommunstyrelsen har enligt tomtköreglerna möjlighet att 
frångå reglerna om synnerliga skäl anges. 
 
De synnerliga skäl som sökanden anger är man inte köpt tomten i tron om att äktenskapet inte 
skulle hålla. De gifte sig 2005, långt innan de köpte tomten och menar därför att är inte går att säga 
att äktenskapet användes för att spekulera i en tomt i kommunen. Sökanden menar att därmed faller 
syftet med reglerna och då ska de inte tillämpas, syftet är att förhindra spekulation, det syftet är ej 
tillämpbart.   
 
Sökanden beredd att gå med på de nya reglerna på så sätt att de säljer till person som ”tar över” det 
avtal de har och bor permanent på adressen tills vitestiden löper ut. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-05-23 
Tomtköregler, fastställda av KF 2011-06-16 § 64, dnr 2010/328 
Tomtköregler, fastställda av KF 2017-09-21 § 98, dnr 2014/623 
Ansökan 2018-05-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå förfrågan att använda nya tomtköregler på ett 
äldre köpeavtal. Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att synnerliga skäl inte föreligger. 
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Forts. KSAU § 115 

 

Skickas till 

Sökanden med besvärshänvisning 
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KSAU § 116 Dnr 2018/000002  

Budgetuppföljning januari-maj 

Sammanfattning 

Information lämnas om budgetuppföljning för perioden januari-maj.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  
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KSAU § 117   

Budgetdiskussion 

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående budgetarbete.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  
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KSAU § 118   

Information arrende Smögenbryggan 

Sammanfattning 

Roland Mattsson (M) lämmar information om arrende Smögenbryggan.      

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  
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KSAU § 119   

Fråga om husbilsparkering 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) ställer fråga om husbilsparkering.     

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  

 
Skickas till 

Drift och projektchef 
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