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Plats och tid

Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, onsdagen den 12 december 2018 kl 08:30-14.40
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.50 efter §§ 225 webbsända.

Beslutande

Mats Abrahamsson (M) ordförande
Mikael Sternemar (L) §§ 215, 217-230
Olof Börjesson (C) § 216
Roland Mattsson (M)

Britt Wall (S)
Lars-Erik Knutsson (S) §§ 215, 217, 219-230
Hilbert Eliasson (S) § 216

Närvarande
ersättare

Olof Börjesson (C) §§ 215, 217-230

Hilbert Eliasson (S) §§ 215, 217-230

Övriga deltagare

Elinor Östlin, alkoholhandläggare § 216
Peter Bergman, räddningschef § 216
Niklas Nilsson, MEX-ingenjör § 217-218
Amanda Jansson, PLEX-chef § 217-219
Eveline Savik, § 220
Linn Karlsson, hälsostrateg § 221-222

Jeanette Andersson, AME-chef § 223
Åsa Andersson, turistutvecklare § 224
Per Svensson, utvecklingschef § 224
Jenny Borg, kommunikatör § 225
Ulrika Gellerstedt, ek.chef §§ 228-230
Maria Vikingsson, kommunchef
Anna-Lena Höglund, sekreterare

Justerare

Britt Wall (S)

Justering

Kommunhuset, kansliavdelningen den 17 december 2018 kl. 09.00.

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Mats Abrahamsson (M)
Justerare

Britt Wall (S)

Anslagsbevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-12 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2018-12-17 – 2019-01-08.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Anna-Lena Höglund
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KSAU § 215

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med följande tillägg;
• Fråga om Kommunala utjämningssystemet
samt att följande ärende utgår;
• Förslag till bolagspolicy och riktlinjer för samrådsmöten med av Sotenäs kommuns helt eller
delvis ägda driftsbolag

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KSAU § 216

Dnr 2018/000995

Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen
Sammanfattning

Förslag på justering av befintliga taxa för ansökningsavgifter och tillståndsavgifter gällande
alkoholtillstånd och folköl utifrån ett behov av att utöka resurserna för framför allt yttre tillsyn.
Bakgrund

En översyn och en processkartläggning av nuvarande 50% tjänst har påbörjats.
I jämförelse med omkringliggande kommuner är resurserna lågt tilltagna i förhållande till antal
serveringstillstånd och försäljningsställen.
Beskrivning av ärendet

För kunna erbjuda våra krögare en god servicenivå i form av snabb, effektiv och korrekt
handläggning av ärenden och utöka tillsynsverksamheten krävs det mer resurser.
I jämförelse med omkringliggande kommuners taxor framkommer det att Sotenäs kommun ligger
klart lägre på vissa avgifter. Resursmässigt ligger Sotenäs väldigt lågt i jämförelse med
omkringliggande kommuner. 50% tjänst till 57 st serveringstillstånd, ca 14 st återkommande
tillfälliga tillstånd per år och 12 st ställen som säljer folköl.
Koppling till vision, programförklaring och mål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål gällande goda betingelser för företagande främjas hos
krögarna genom att de får god service och stöd från kommunen. Ökad tillsyn leder till ökad andel
skötsamma företagare och därmed konkurrens på lika villkor. En tätare kontakt mellan handläggare
och krögare främjar dessutom servicenivån och ett gott samarbete.
Konsekvensbeskrivning av ärendet

Taxejusteringen innebär att kommunen kan göra fler inspektioner enligt alkohollagen. Samt höja
servicenivån ut mot krögarna.
Ekonomi

De ökade intäkterna under 2019 skall användas till att finansiera timavlönade inspektörer.
Beslutsunderlag

Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande 2018-10-24
Tillståndsavgifter 2019, rev 2018-12-12
Jämförelse avgifter alkohol 2018
Jämförelse resurser alkoholhandläggning 2018
Resursberäkning alkoholhangläggning Sotenäs
Resursberäkning alkoholhandläggning Kungsbacka

Justerares signatur:
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Forts. KSAU § 216
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att justera nuvarande taxa för ansökningsavgifter och
tillståndsavgifter i enlighet med 8 kap 10§ Alkohollagen.
Protokollsanteckning

Mikael Sternemar (L) och Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund
av jäv.
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:
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KSAU § 217

Dnr 2016/000247

Förslag till försäljning av industrifastigheten Ellene 1:410
Sammanfattning

Sotenäs Ellene 1:410 är en kommunalägd obebyggd fastighet belägen i Bratteby industriområde.
Detaljplanen för fastigheten medger användningen småindustri och hantverk.
Beskrivning av ärendet

Industrifastigheten Sotenäs Ellene 1:410 är belägen i Bratteby industriområde, cirka en kilometer
sydost om Hunnebostrand centrum. Fastighetens totala areal är 1550 kvm och utgörs i dagsläget av
skog. Vatten- och avloppsledningar finns framdraget i Brattebyvägen fram till fastigheten.
Detaljplanen för fastigheten, 1427-P90/1, medger användningen småindustri och hantverk.
Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. På stor del av fastigheten tillåts högsta
byggnadshöjd på 6 meter.
Beslutsunderlag

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-29
Områdeskarta
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår att fastigheten ska försäljas enligt muntligt avtal till sökanden.
Britt Wall (S) föreslår bifall till Mats Abrahamsson (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 att försälja Sotenäs Ellene 1:410 till Bella Gästis AB till
fastställd taxa för industrimark, under förutsättning att sökanden bekostar VA-anslutning.
Fastigheten säljs i befintligt skick.
Protokollsanteckning

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

PLEX-chef
MEX-ingenjör

Justerares signatur:
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KSAU § 218

Dnr 2017/000714

Markanvisning - Kaprifolskolan, Hunnebo 1:327
Sammanfattning

Fastigheten Hunnebo 1:327 ägs av Sotenäs kommun och har kulturhistoriska värden.
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten för försäljning. Förvaltningen föreslår
kommunstyrelsen att ge plan- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra en
markanvisningstävling för att sälja fastigheten med villkoret att byggnaden ska bevaras.
Syftet med att välja markanvisningstävling som försäljningsmetod är att få underlag för att välja ut
en köpare till fastigheten Hunnebo 1:327 och teckna köpeavtal gällande förvärv av fastigheten.
Försäljning av fastigheten ska ske med villkoret att byggnaden ska bevaras. Grunden är att köparen
ska köpa fastigheten och bevara och utveckla befintlig byggnad.
Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2018-10-29
Hyresavtal 2018-09-27
Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår att markanvisningstävling ska ske under 3 månader.
Mikael Sternemar (L) föreslår att texten ändras till ”intressent” istället för juridisk person.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen ger plan- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra en
markanvisningstävling ska ske under 3 månader, med villkoret att byggnaden ska bevaras.

Skickas till

PLEX-chef
MEX-ingenjör
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KSAU § 219

Dnr 2016/000737

Framställan om kommunens medgivande att överlåta Gravarne 3:78
m.m.
Sammanfattning

Sotenäs kommun och köpare upprättade 2009-02-11 ett köpeavtal där kommunen sålde fastigheten
Sotenäs Gravarne 3:78 till köparen. Enligt köpeavtalet ska köparen påbörja byggnationen på
fastigheten inom 18 månader från tillträdesdagen annars ska den återlämnas till köparen. Vidare,
ska vite utgå om köparen överlåta eller försälja fastigheten inom tio år från tillträdesdagen.
Pga flera omständigheter har inte fastigheten blivit bebyggd i enlighet med ovanstående.
Kommunen har inte krävt köpets återgång och köparen har nu för avsikt att sälja fastigheten vidare.
Det föreslagna avtalet är ett tilläggsavtal till köpekontrakt och reglerar slutligt parternas åtagande
med anledning av köpet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna tilläggsavtalet till köpekontraktet för
fastigheten Gravarne 3:78.
Skickas till

PLEX-chef

Justerares signatur:
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KSAU § 220

Dnr 2016/000737

Avtal om fastighetsreglering, Hovenäs 1:364
Sammanfattning

Lantmäteriet har beslutat om avstyckning från kommunens fastighet Hovenäs 1:364 samt om att
inrätta två gemensamhetsanläggningar, en för väg, en för VA.
Parterna har ingått aktuellt avtal i syfte att få till stånd en skyndsam fastighetsreglering som
säkerställer den äganderättsövergång som uteblivit vid lantmäteriförrättningen.
Avtalet har villkorats av att det godkänns i Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag

Avtal om fastighetsreglering 2018-11-28
Yrkande

Britt Wall (S) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner avtal om fastighetsreglering 2018-11-28.
Skickas till

Samhällsbyggnadschef

Justerares signatur:
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KSAU § 221

Dnr 2018/001038

Information om drogsituationen i Sotenäs
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-10-24 § 192 att uppdra åt kommunchefen att ta
fram en lägesbild över drogsituationen och vilka insatser kommunen gör.
Bakgrund

Rapporter visar att ungdomar i landet dricker mindre mängd alkohol och att narkotika-användandet
har ökat sedan mitten av nittiotalet. Nationellt har nivåerna av ungdomar som prövat narkotika legat
mellan 5-10% av 9:orna och mellan 15-20% hos åk.2 på gymnasiet, de senaste tio åren.
Nyligen genomförda studier på gymnasielever visar dock tydligt att attityderna kring cannabis har
förändrats på kort tid och ungdomarna är mer liberalt inställda samt att deras kunskap om cannabis
har minskat. Det står klart att ungdomar som fått information om cannabis och dess effekter blir
mer restriktiva inställda till drogen och att det även finns tydliga könsskillnader, där pojkar generellt
är mer liberalt inställda. Ungdomarna uppger att de önskar mer information och samtal med vuxna
om droger.
Vidare visar studien på att de ungdomar som upplever större otrygghet och sämre ekonomiska
villkor är de som använder cannabis på regelbunden basis. Oroväckande är att siffror visar på en
ökande psykisk ohälsa hos ungdomar vilket är en stor riskfaktor för narkotika-användning. En
annan tydlig riskfaktor är rökning vilket ökar risken att börja med cannabis med en tredjedel.
Beskrivning av ärendet

I Sotenäs pratas det mycket om cannabis och att ungdomar nyttjar drogen, men det är oklart hur
läget ser ut och i vilken omfattning kommunen har insatser kring missbruk av cannabis och
narkotika.
En inventering har genomförts över vilka insatser som görs för att förebygga och behandla
narkotika-användning i Sotenäs kommun. Det mesta drog-preventiva arbetet har fokus på barn och
unga:
4-årigt projekt via folkhälsomedel med fokus på droger och jämställdhet.
Projektet innehåller; utbildning för personal, föreläsning för föräldrar, föreläsning för elever.
Tjänstepersoner från kommunen har varit på konferens ”förebygg.nu” samt föreläsning om
cannabisbruk.
Ny "Ungdag" planeras under 2019 med hjälp av folkhälsomedel. Fokus på drogprevention. Skolan,
elevhälsan, folkhälsostrateg och ungdomsutvecklare är engagerade.
SSPF: Samverkan av IFO, Polis och Fritidsgårdarna för att hjälpa enskilda individer som hamnat i
riskzon.

Justerares signatur:
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Forts. KSAU § 221

BRÅ, polisen gör insatser och aktioner med span och hundar.
IFO erbjuder stöd och testning av individer vid behov. Har märkt en nedgång, de får färre
orosanmälningar om barn & unga.
Tobaksfri duo, preventionsprogram mot rökning. Från åk 6 till 9, uppdateras varje år och belönas
med biocheck årligen.
CAN-undersökning under våren, vartannat år i åk. 9 och 2;a året på gymnasiet. Ger en bild av
narkotikaanvändandet hos kommunens ungdomar.
Under 2016 deltog 64 elever i åk. 9 och 58 i åk. 2 på gymnasiet. Jämfört med mätningen 2013 har
narkotikaanvändandet gått ned i bägge åldersgrupperna och ligger under snittet för Västra Götaland.
Ny undersökning kommer att genomföras under våren 2019 och presenteras hösten 2019.
Beslutsunderlag

Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2018-11-29
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Justerares signatur:
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KSAU § 222

Dnr 2018/000941

Förlängning av samverkansavtal ungdomsmottagning för 2019-2022
Sammanfattning

Sotenäs kommun har ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionen, norra hälso- och
sjukvårdsnämnden gällande ungdomsmottagningsverksamhet (UM), detta löper ut 31 dec 2018. Det
avtal som Kommunstyrelsen tog beslut om 2018-11-07 § 194 har ändrats då utföraren Närhälsan
inte har resurser att utföra allt i avtalet.
Föreslagna förändringar i det nya avtalet innebär bland annat;
• Erbjuda digitala tillgänglighetslösningar och e-tjänster,
• Erbjuda kvällsöppna mottagningar till minst kl. 18,00 minst en kväll per vecka.
• I möjligaste mån, vara öppen minst en dag per vecka för fysiskt besök i varje kommun under
semesterperioden.
Omsorgschefen och utbildningschefen föreslår att ett nytt samverkansavtal med Västra
Götalandsregionen, norra hälso- och sjukvårdsnämnden gällande ungdomsmottagningsverksamhet
tecknas.
Sotenäs kommun delfinansierar verksamheten och bidrar med 184 000 kr per år.
Bakgrund

Sotenäs kommun samverkar med Västra Götalandsregionen, norra hälso- och sjukvårdsnämnden
gällande ungdomsmottagningsverksamhet. Ett samverkansavtal reglerar samverkan och avtalet
löper ut den 31 dec 2018. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har för avsikt att teckna nya avtal
med kommunerna och har under året genomfört flera dialoger kring förutsättningarna. Utföraren
Närhälsan vill nu ändra vissa delar av avtalet då de inte har resurser att utföra tjänsterna enl. de
förra avtalet. Vissa delar av avtalet har också förtydligats och vissa tillägg har gjorts som gynnar
ungdomarna och ger en mer likvärdig vård för alla.
Beslutsunderlag

Samverkansavtal ungdomsmottagningsverksamhet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att teckna nytt samverkansavtal för ungdomsmottagningsverksamhet att
gälla för 2019-2022.
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:
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KSAU § 223

Dnr 2017/000589

Motion gällande återinförande/införande av Fixar-Malte, en
biståndsbedömd tjänst i Folkhälsans tjänst för brukare inom
Omsorgsförvaltningens vårdområden
Sammanfattning

Lena Linke (MP) föreslår i en motion att en s.k Fixar-Malte införs som en biståndsbedömd tjänst
för brukare inom Omsorgsförvaltningens vårdområden.
Bakgrund

Personer med någon form av funktionsnedsättning kan ha svårigheter att klara av vissa av de
uppgifter som kan krävas eller behövas i hemmet. Det kan vara allt från att byta gardiner, putsa
fönster, byta glödlampor, skotta snö, klippa gräs m.m.
Beskrivning av ärendet

Att få stöd och hjälp med uppgifter som krävs i hemmet kan innebära att enskilda klarar att bo kvar
längre i sitt eget hem, minska risken för fallskador och öka den sociala samvaron.
Yttrande från Arbetsmarknadsenheten

Utifrån Omsorgsförvaltningens bedömning att detta inte är en insats som kan biståndsbedömmas, då
det inte ingår i så kallad skälig levnadsnivå att få hjälp med de tjänster som en fixar Malte kan
erbjuda.
Då insatsen inte kan biståndsbedömmas, kan detta ses som att kommunen erbjuder en tjänst som
bedrivs i konkurrens med andra företag i kommunen. Offentlig verksamhet som drivs i konkurrens
med annan näringsverksamhet får inte stödjas ekonomiskt med skattemedel som medför en
olämplig konkurrenssnedvridning.
Kommunen har tidigare fått påpekande från det näringslivet att vissa av Arbetsmarknadsenhetens
verksamheter konkurrerar på negativt sätt och vi har därför sett över våra nuvarande verksamheter.
Idag finns de ett flertal företag som tillhandahåller liknande tjänster i kommunen.
Arbetsmarknadsenheten utför idag gräsklippning för personer som ansökt via biståndshandläggare.
Beslutsunderlag

Motion
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-06-13
Omsorgsnämndens protokoll 2017-08-22 § 61
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-06 § 146
AME-chefens tjänsteutlåtande 2018-11-28
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Forts. KSAU § 223

Yrkande

Britt Wall (S) Mikael Sternemar (L) föreslår att motionen ska återremitteras för att ta fram
kostnadsförslag och undersöka möjligheter till externa bidrag samt att se om verksamheten kan
bedrivas inom ramen för Trålens verksamhet.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera motionen för att ta fram kostnadsförslag
och undersöka möjligheter till externa bidrag samt att se om verksamheten kan bedrivas inom
ramen för Trålens verksamhet.
Skickas till

Omsorgschefen
LSS-chefen

Justerares signatur:
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KSAU § 224

Dnr 2018/001209

Besöks- och upplevelsecentrum
Sammanfattning

Som ett led i att utveckla kommunens besöksnäringsverksamhet och skapa en plattform för
marknadsföring av Sotenäs som destination samt delar av kommunens verksamhet föreslås att
arbeta för att skapa ett Besöks- och upplevelsecentrum.
Besöks- och upplevelsecentrum ska fungera som ett skyltfönster och ett växthus för verksamheter
kopplade till besöksnäringen i ett större perspektiv. Besökscentret ska även fungera som
kompetensbas och innovationsarena för näringslivet. Genom ett Besöks- och upplevelsecentrum
ska Sotenäs kommun stärka bilden som en offensiv kommun inom hållbart miljöarbete med havet
som resurs, aktiva naturupplevelser och fantastiska upplevelser nära havet.
Bakgrund

I maj 2018 samordnades besöksnäringsutveckling, näringslivsutveckling och symbiosutveckling.
Genom antagen Strategi för besöksnäringen (Ks 171122) formas nu en organisation och uppdrag
för kommunens besöksnäringsverksamhet. Centralt i uppdraget bör vara att utforma en hållbar
plattform för utvecklingsverksamheten.
Beslutsunderlag

Besöksnäringsutvecklarens tjänsteutlåtande 2018-10-11
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) och Roland Mattsson (M) föreslår att ärendet ska återremitteras för att
utreda och ta fram ett fördjupat underlag med ett förtydligande om hur förslaget passar in i helheten.
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 för att utreda och ta fram ett
fördjupat underlag med ett förtydligande om hur förslaget passar in i helheten.
Skickas till

Besöksutvecklare
Utvecklingschef
Kommunchef

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/000947

Utvärdering av webbsända fullmäktigemöten
Sammanfattning

Sedan 1 juni 2017 har varje kommunfullmäktigemöte webbsänts. Beslut togs att webbsändningarna
skulle utvärderas och detta är nu genomfört.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i oktober att en ny upphandling skulle genomföras och
att man efter upphandling tar beslut om webbsändningar ska fortsätta. Upphandlingen har nu
genomförts.
Bakgrund

Många av Sveriges kommuner webbsänder idag Kommunfullmäktiges möten och möjliggör därmed
för medborgarna att följa det politiska arbetet i kommunen i realtid. Sändningarna sparas så att det
är möjligt att i efterhand följa Fullmäktige.
Syftet är att bredda demokratin, att stärka politikernas och medborgarnas möjligheter att delta i
samhällsbygget. Organisationen ska stimulera dialogen med medborgarna, göra de politiska
uppdragen mera intressanta och inåt vara tydlig och värdeskapande.
Med målet att ständigt förbättra dialogen med medborgarna är webbsändning av
kommunfullmäktige är något som skulle kunna ses som en naturlig utveckling av kommunens
kommunikation.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade våren 2017 att fullmäktigemötena skulle börja webbsändas. En
upphandling av tjänsten genomfördes 2017 och mötena började webbsändas 1 juni 2017. Avtalet
löpte ut 31 december 2018 och för att eventuellt kunna fortsätta webbsända Kommunfullmäktige
har en ny upphandling genomförts.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-24 § 182
Statistik
Yrkande

Britt Wall (S) föreslår bifall till att fortsätta med att webbsända Kommunfullmäktige samt att anta
det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fortsätta med att webbsända Kommunfullmäktige samt
att anta det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

Kommunikatör
Kommunfullmäktige för kännedom

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/001151

Avslut av Tillväxt Norra Bohusläns verksamhet
Sammanfattning

Styrgruppen för Tillväxt norra Bohuslän föreslår 2018-10-15 att Tillväxt norra Bohuslän ska
avvecklas vid årsskiftet 2018/19 i samband med den nya mandatperiodens början.
Befintlig styrgrupp upplöses och ersätts fram till 191231 av en interim-styrgrupp bestående av
tjänstemän från respektive kommun som hanterar kvarvarande projektrapporter och
avvecklingsfrågor.
Eventuella avvecklingskostnader hanteras solidariskt mellan de fyra kommunerna.
Beslutsunderlag

Protokoll Tillväxt norra Bohuslän 2018-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka att ”Tillväxt norra Bohuslän” avvecklas vid årsskiftet
2018/19 i samband med den nya mandatperiodens början.
Kommunstyrelsen beslutar att befintlig styrgrupp upplöses och ersätts fram till 191231 av en
interim-styrgrupp bestående av tjänstemän från respektive kommun som hanterar kvarvarande
projektrapporter och avvecklingsfrågor, samt att eventuella avvecklingskostnader hanteras
solidariskt mellan de fyra kommunerna.
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/000002

Åtgärdsplan omsorgsnämndens underskott
Sammanfattning

Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden
vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram.
Omsorgsnämnden har under året visat på stora underskott, senaste prognosen från oktober 2018
uppgick underskottet till -8,6 mnkr. Nämnden har äskat att ta del av Kommunstyrelsens ofördelade
medel med 2,3 mnkr. Detta beviljades av kommunstyrelsen 2018-11-28 §230.
Kommunstyrelsen uppmanade, på sitt möte 2018-11-07 § 199, omsorgsnämnden att inkomma med
åtgärdsplan, enligt de ekonomiska styrprinciperna, för att komma tillrätta med nämndens
underskott.
Nämnden har nu inkommit med åtgärdsplan. Nämnden räknar med att nå budgetbalans inom
samtliga verksamheter förutom inom Individ- och familjeomsorgen. Här bedömer nämnden, trots
tilläggsanslag på 2,3 mnkr, en omöjlighet att nå balans.
Omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen om utökning av budget med 3,0 mnkr samt att
föreslagen besparing med 1,0 mnkr ej genomförs. Kommunens ekonomiska läge innebär att det inte
är möjligt att utöka nämndens anslag ytterligare.
Åtgärder

Nedanstående åtgärder genomförs för att nå balans inom äldreomsorg;
• Nattbemanningen ses över.
• Hemtjänsten har fått i uppdrag att se över schema utifrån beviljade timmar. Grupperna
kommer att flytta ihop för ökad effektivitet.
• Särskilda boende har fått i uppdrag att se över schema utifrån det täthetsschema man har per
plats.
• IFO arbetar med hemmaplanslösningar.
• Anhörigsamordnaren kommer inte att ersättas.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-12-07
Beslutsprotokoll ON 2018-11-22 § 137

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen noterar omsorgsnämndens åtgärdsplan och uppmanar nämnden att fortsätta
arbetet med att vidta åtgärder för att nå av Kommunfullmäktige tilldelad ram.
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2016/000425

Behörighet att underteckna handlingar
Sammanfattning

Personalbyte på olika tjänster innebär att nuvarande behörigheter att underteckna handlingar bör
justeras.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att revidera behörighet att underteckna handlingar enligt följande:
1.Mats Abrahamsson, Olof Börjesson, Birgitta Albertsson med endera Maria Vikingsson, Ulrika
Gellerstedt, Anna-Lena Höglund, Eveline Savik, Peter Bergman och Erika Hassellöv - minst två i
förening - bemyndigas att å kommunens vägnar underteckna kontrakt, låne- och
borgensförbindelser, fullmakter, och liknande handlingar.
2. Ulrika Gellerstedt, Susanne Grundhall, Petra Hassellöv, Ann-Catrine Holst, Helena Amandusson,
Eva Bergqvist, Marina Bragd Karlsson och Helena Jonsson bemyndigas, två i förening, att på
kommunens vägnar utfärda betalningshandlingar för bank- och plusgiro samt utkvittera medel hos
bank.
3. Gunnar Erlandsson, Marianne Lundin, Maria Edlund, Erika Krylberg, Emma Hansson, Anna

Lena Borg, Charlotte Westerhult, Dan Engberg, Anna Hermansson, Camilla Hansson, Victoria
Johansson, Mette Kronhoff, Therese Erntsson, Bo Wande bemyndigas - minst två i förening - att på
kommunens vägnar utfärda betalningsorder avseende försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.
4. I övrigt gäller att handläggande tjänsteperson äger rätt att underteckna
övriga handlingar i enlighet med delegation (skrivelser, brev, deklarationer
etc.).
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/001202

Programförklaring 2019-2022
Sammanfattning

Sotenäsalliansen har tagit fram en programförklaring för mandatperioden 2019-2022.
Programförklaringen är kopplad till kommunens Vision och Mål för god ekonomisk hushållning.
Vision

Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro.
Mål för god ekonomisk hushållning
Finansiella mål

1. Årets resultat - Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ska under kommande
mandatperioden uppgå till 1,2 procent.
2. Självfinansieringsnivå för nya investeringar - Årets investeringar ska högst uppgå till summan av årets
avskrivningar och årets resultat.
3. Krav på förvaltningar - Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid.
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

4. Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun.
5. Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt.
6. Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
7. Varje barns potential tas tidigt tillvara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor.
8. Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka.
9. Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att rekrytera,
behålla och utveckla personal.
Programförklaring för mandatperioden 2019–2022

Hela Sotenäs skall leva. Sotenäs skall vara ett hållbart och levande samhälle där fler människor från
olika generationer kan bo, leva, arbeta och besöka kommunen året om. En förutsättning för detta är
en fortsatt ansvarsfull styrning av kommunens ekonomi.
Detta skall uppnås under mandatperioden 2019–2022:
Skola, utbildning, kultur och fritid

Vi har förskolor och skolor, som erbjuder trygghet, valfrihet och närhet.
Vi är en av landets främsta skolkommuner, där alla kan lyckas.
Vi har en gemensam pedagogisk vision och verksamhetsidé inom skolan.
Vi har en bredd och mångfald av olika kultur- och fritidsaktiviteter under hela året.
Vård och Omsorg

Vi erbjuder en trygg och respektfull omvårdnad med individen i fokus.
Vi värnar den enskildes möjlighet till valfrihet avseende både utförare och insatser.
I Sotenäs kommun utgör de ideella insatserna en viktig del av omsorgen.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Hållbarhet och utveckling

Sotenäs kommun har en hållbar och säker livsmiljö.
Vi är Sverigeledande på symbios och cirkulär ekonomi med maritim inriktning.
Vår kommun är lyhörd och lösningsorienterad för näringslivets behov av service och infrastruktur.
Kommunens infrastruktur är ändamålsenlig och hållbar.
Besöksnäringen är ekonomiskt lönsam för kommunen.
Samhällsbyggnad

Kommunen har rimliga handläggningstider i alla tillståndsärenden.
Sotenäs är en trygg och säker kommun att bo, leva, arbeta och vistas i.
Det finns ett varierat utbud av bostadsalternativ för alla åldrar och i alla kommundelar.
Vägarna möjliggör snabba och säkra pendlingsresor och godstransporter.
Det är möjligt att cykla säkert mellan de olika kommundelarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Programförklaring 2019-2022.
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2018/

Fråga om Kommunala utjämningssystemet
Britt Wall (S) ställer fråga om att kommunen säger att man drabbats av stora kostnader på grund av
det kommunala utjämningssystemet inom äldreomsorgen, där SKL istället menar att det handlar om
höga kostnader i skolan.
Mats Abrahamsson (M) besvarar frågan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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