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Justering Protokollet justeras på kommunkansliet den 22 mars kl 09.00. 

Sekreterare    
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 Anna-Lena Höglund  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2019-03-13 § 49-66 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 2(31)
 

 

 

 

Innehållsförteckning 

Godkännande av dagordning ............................................................................................................... 3 
Utbildning om LSO, LBE och AL ....................................................................................................... 4 

Bolagsordning Sotenäs Vatten AB ...................................................................................................... 5 
Behörighet att underteckna handlingar ................................................................................................ 6 
Bokslutsrapport kommunstyrelsen 2018 .............................................................................................. 7 
Ansökan om bidrag för reparation av gångbron Ödby Ö, Hunnebostrand .......................................... 9 
Förlängning parkeringsplats kommunhuset ....................................................................................... 11 

Motion fritt wifi ................................................................................................................................. 13 
Motion om förändrad politisk organisation ....................................................................................... 15 

Ny tjänst som digitaliseringsutvecklare i Sotenäs kommun .............................................................. 17 
Motion - Fossilfritt Sverige - Fossilfritt Sotenäs ............................................................................... 19 
Utökning av tjänst för kommunal miljöstrateg .................................................................................. 21 
Kulturprojekt 2019 ............................................................................................................................. 23 

Redovisning av delegationsbeslut ...................................................................................................... 27 
Anmälningsärenden ........................................................................................................................... 28 

Ansökan om serveringstillstånd, Tant Anton ..................................................................................... 29 
Detaljplan för Gamla Hunnebo, Hunnebostrand ................................................................................ 30 
Val till Stiftelsen Gerlesborgsskolan .................................................................................................. 31 

  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2019-03-13 § 49-66 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 3(31)
 

 

 

 

KS § 49   

Godkännande av dagordning  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns, med tillägg av 

• Val av ersättare till Stiftelsen Gerlesborgsskolan 

 

samt att följande ärende utgår; 

• Utbildning ekonomi 

• Riktlinjer för hantering av ärenden för politisk behandling i Sotenäs kommun  
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KS § 50    Dnr 2019/000   

Utbildning om LSO, LBE och AL 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten lämnar information och utbildar om LSO, LBE och AL. 

 

• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

• Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

• Alkohollag (2010:1622) 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 51    Dnr 2018/001084 

Bolagsordning Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning  

En översyn av bolagsordning för Sotenäs Vatten genomfördes december 2018. Bolagsverket har 

efter det informerat om att tidigare text i § 9 bör justeras. I förslaget till bolagsordning har texten 

uppdaterats. Uppdateringen består av att ta bort texten "av Sotenäs kommun".  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-02-10  

Förslag till ny bolagsordning daterad 2029-02-10 

Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-02-13 § 28 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Birgitta Albertsson (S) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 

kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till bolagsordning för Sotenäs Vatten 

AB. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från dag då föreslagen 

bolagsordning beslutats av bolagsstämman. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 52    Dnr 2016/000425 

Behörighet att underteckna handlingar 

Sammanfattning 

Personalbyte innebär att nuvarande behörigheter att underteckna handlingar bör justeras. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-02-28 

Yrkande 

Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Birgitta Albertssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen 

antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att revidera behörighet att underteckna handlingar 

enligt följande:  

1.Mats Abrahamsson, Olof Börjesson, Birgitta Albertsson Pär Eriksson, Roland Mattsson Nils Olof 

Bengtsson 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, 

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. Lisbeth Olsson, 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 

Ekonomiavdelningen 

Kansliavdelningen 
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KS § 53    Dnr 2019/000201 

Bokslutsrapport kommunstyrelsen 2018 

Sammanfattning  

Förvaltningen har sammanställt bokslut för kommunstyrelsens verksamheter. Rapporten är 

uppdelad i två dvs en för allmän verksamhet och en för teknisk verksamhet. Avsnittet för teknisk 

verksamhet har behandlats i tekniska utskottet 2019-02-12. 

 

Kommunstyrelsen som helhet hade för 2018 ett resultat på 1,2 mnkr varav +2,3 mnkr för allmän 

verksamhet och -1,1 mnkr för teknisk verksamhet.  

 

Investeringsutgifterna uppgick till 13,0 mnkr. Under året har genomförts ett antal försäljningar 

vilket innebär att budget för försäljning kan minskas till kommande år. Äskande om 

resultatöverföring till 2019 återkommer när hela kommunens bokslut behandlas. 

 

Kommunstyrelsens allmänna verksamheter har haft elva styrande verksamhetsmål kopplade till fyra 

av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. Av dessa elva målen är sex mål helt 

uppfyllda och fem mål delvis uppfyllda. Kommunstyrelsens tekniska verksamheter har fyra 

styrande verksamhetsmål kopplade till tre av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning. Av dessa fyra mål är två helt uppfyllda och två delvis uppfyllda. Sammantaget visar 

uppföljningen på en mycket god måluppfyllelse.  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har upprättat bokslut för kommunstyrelsens verksamheter. Rapporten är indelad i 

allmän respektive teknisk verksamhet. I rapporten beskrivs måluppfyllelse, uppföljning av drift, 

investering, uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, viktiga händelser under året och kort om 

framtiden.  

Koppling till vision, programförklaring och mål  

Måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning är mycket god. 

Merparten av kommunstyrelsens styrande verksamhetsmål är helt uppfyllda. Av femton mål är åtta 

helt uppfyllda och sju är delvis uppfyllda.  

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  

Resultatet för kommunstyrelsens verksamheter är 1,2 mnkr. Nettokostnaderna ökar vilket är något 

som måste beaktas i kommande verksamhetsår. 

Organisation och personal  

Inför 2018 flyttades gymnasiet och vuxenverksamheten över till Utbildningsnämnden.  
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Forts. KS § 53 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-02-12  

Kommunstyrelsens bokslutsrapport allmän verksamhet 2018 

Kommunstyrelsens bokslutsrapport teknisk verksamhet 2018 

Redovisning investeringsprojekt  

Beskrivning investeringsprojekt 

Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2019-02-13 § 35 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018. 

 

Skickas till 

Ekonomichef 

Samhällsbyggnadschef 
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KS § 54    Dnr 2017/000484 

Ansökan om bidrag för reparation av gångbron Ödby Ö, 

Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Föreningen Ödby Ö samfällighet ansöker om 200 000kr i bidrag för att reparera gångbron vid Ödby 

Ö. Genom olika beslut inom Sotenäs kommun har KSTU och Plex-avdelning ålagts att förhandla 

om avtal och ersättning till Ödby Ö samfällighet. Olika utredningar har framkommit att Sotenäs 

kommun ej har ansvar eller ersättningsskyldighet för gångbron genom tidigare nyttjanderättsavtal 

och anläggningsbeslut för att bilda Ödby ga:5.  

Förhandlingar, enligt KS beslut 2018 § 44 samt KSAU beslut 2018 § 112 har givet att bidrag 

betalas ut under en 3 års period från 2019.     

Beskrivning av ärendet 

Föreningen ansökte 2017-04-04 om bidrag för reparation av gångbron, enligt beslut i KSAU  

2017-06-07 § 117 uppdrogs år kommunchefen och se över avtal för framtida drift. 

Vid genomgång av officiella handlingar behövs inget nyttjande/markarrendeavtal då avtal och 

tidigare överenskommelse är inskrivna hos lantmäteriet KSTU 2017§ 114 

 

Bron är idag i så dåligt skick att det är en säkerhetsrisk att vistas på bron och vid dåliga 

väderförhållande kan den slita sig har sökande angivet. Vandringsstråket som bron förbinder är en 

populär och mycket använd sträcka både för boende på Ödby ö, innevånare och besökare i 

Hunnebostrand. Dagens sträckning av Soteleden och cykelleden till Ramsvik nyttjar även denna 

övergång. 

 

Kultur och fritid fört förhandlingar i enlighet med KS beslut KS 2018 § 44. Vid rapportering på 

KSAU § 112 2018-06-13 ska KSTU och PLEX fortsätta förhandlingen med 

samfällighetsföreningen. Förhandlingarna lett fram till KS föreslås att ett bidrag ska utbetalas över 3 

år.  

Beslutsunderlag 

KS 2018 § 44 

KSAU 2018 § 112 

KSTU 2018 § 135 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2019-02-22 

Yrkande 

Olof Börjesson (C), Lars-Erik Knutsson (S) och Mikael Sternemar (M) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att 

kommunstyrelsen antar detta. 
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Forts. KS § 54 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att betala ut bidrag för år 2019 med 60 000 kr och för år 2020 med 

20 000 kronor samt år 2021 med 20 000 kr till Föreningen Ödby Ö samfällighet, för stöd till 

upprustning av gångbron till Ödby för att säkra tillgången för allmänheten då bron fyller en viktig 

samhällsfunktion.  

 

Medel avsätts ur ofördelade medel. 

 

Skickas till 

Sökande 

Ekonomiavdelning 

Plan- och exploateringschefen 

Kultur- och fritidschef 
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KS § 55    Dnr 2016/000141 

Förlängning parkeringsplats kommunhuset 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-12-07 att utreda möjligheten att förlänga den 

befintliga parkeringen mot Hälsans hus. 

 

Byggnadsnämnden beslutade 2017-06-15 om bygglov för att förlänga befintlig parkering mot 

Hälsans hus med 24 parkeringsplatser. Bygglovet har vunnit laga kraft och gäller alltjämt. 

Kommunstyrelsen har under 2018 beslutat att avsätta totalt 3,750 mkr. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU) beslutade 2018-05-09 § 47 att förlänga befintlig 

parkeringsplats mot Hälsans hus med 24 platser. KSTU gav samtidigt ett uppdrag att se över 

möjligheten att spränga det bergsavsnitt i mitten som bevarats vilket innebär att ytterligare 5 

parkeringsplatser dvs. totalt 29 platser skapas.  

 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-09-06 bygglov för åtgärden med sprängning av bergsavsnittet 

som skulle ge 29 platser. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som nu upphävt detta bygglov. 

 

Utifrån kommunens ekonomiska situation där kommunens ska spara närmare 40 mkr i den dagliga 

verksamheten de närmaste fyra åren föreslås investeringsutgiften om 3,750 mkr för parkerings-

platser vid kommunhuset att avbrytas tills vidare. 

Beslutsunderlag 

Projektledarens tjänsteutlåtande 2019-01-21 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-02-12 § 14 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att planarbetet ska fortsätta för att skapa parkeringsplatser för 

framtida behov, dock ska projektet att bygga parkeringen skjutas fram tillsvidare. 

Mikael Sternemar (L) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till Roland Mattssons (M) förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 

kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att planarbetet ska fortsätta för att skapa parkeringsplatser för framtida 

behov, dock ska projektet att bygga parkeringen skjutas fram tillsvidare. 
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Forts. KS § 55 

 

Skickas till 

Drift- & projektenheten 

Projektledare 

Planenheten 
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KS § 56    Dnr 2017/001126 

Motion fritt wifi 

Sammanfattning  

Britt Wall (S) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att 

utreda kostnader och möjligheter för att inför fritt Wi-Fi på ett antal strategiska platser i hela 

kommunen, även landsbygden. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-22 § 203 att återremittera ärendet för att utreda och belysa 

vilka områden som är lämpliga, samt strategi och ekonomi. 

Beskrivning av ärendet 

En utredning genomfördes i projekt 0307 Fiberanslutningar fastigheter. 

Strategin var att införa fritt Wi-Fi på strategiska platser - gästhamnsområden i centralorterna intill 

kommunala fastigheter. Därmed utreddes inte landsbygden i detta projekt. 

 

Boende på landsbygden hänvisas bland annat till Askum Fiber, som är en ekonomisk förening 

bildad av ideella krafter, som kan förse fastigheter i området med ett snabbt och säkert bredband. 

Föreningen är öppen för samtliga fastigheter i området och arbetar för att bygga ett optiskt 

fibernätverk i Sotenäs kommun.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har slutfört arbetet med att införa fritt Wi-Fi på strategiska platser - 

gästhamnsområden i centralorterna intill kommunala fastigheter. Medel var avsatta för ändamålet i 

projekt nr 0307. 

Beslutsunderlag 

Projektledarens tjänsteutlåtande 2019-02-12 

Motion Fritt Wi-Fi i Sotenäs kommun 2017-08-16 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-02-12 § 12 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) och Mikael Sternemar (M) föreslår att motionen ska avslås. 

Lars-Erik Knutsson (S) och Ewa Ryberg (V) föreslår att motionen ska bifallas. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Olof Börjesson (C) med fleras förslag mot Lars-Erik Knutsson 

(S) med flera förslag finner att kommunstyrelsen antar Olof Börjesson (C) med fleras förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 
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KS § 56  

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 57    Dnr 2017/001830 

Motion om förändrad politisk organisation  

Sammanfattning 

Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att en utredning av en förändrad politisk organisation ska 

genomföras. 

 

Motionären skriver att Sotenäs kommun står inför stora förändringar och behöver möta nya 

möjligheter och utmaningar på ett effektivt sätt. Miljöpartiet de Gröna anser att den politiska 

organisationen behöver ses över inför mandatperioden 2019 - 2022 för att skapa en bättre politisk 

styrning. 

 

Enligt motionären är det också ett antal dokument som behöver uppdateras och förnyas bland annat 

bostadsförsörjningsprogram, översiktsplan och kostpolicy.  

Ärendebeskrivning 

En utredning angående den framtida politiska organisationen har genomförts och presenterats före 

valet 2018. I samband med valet fattades beslut om politisk organisation och arvodering. 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att, i enlighet med lagkravet, uppdateras under 

innevarande mandatperiod parallellt med förnyelse av översiktsplan. Översiktsplanen kommer 

revideras med start 2019. 

 

Kostpolicyn antogs 2015 och gällde under innevarande mandatperiod. 

Revidering av Kostpolicyn ska ske vid varje mandatperiods början på initiativ av ansvarig chef för 

kostenheten. Kostpolicyn kommer att revideras under 2019.  

 

En motion ska enligt gällande riktlinjer anses besvarad om förslaget ligger i linje med ett arbete som 

redan pågår. 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2019-02-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-02-20 § 27 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag och finner att 

kommunstyrelsen antar detta. 
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Forts. KS § 57  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 58    Dnr 2019/000205 

Ny tjänst som digitaliseringsutvecklare i Sotenäs kommun 

Sammanfattning  

Sotenäs kommun fattade 2018 tillsammans med Munkedal och Lysekil beslut om en gemensam 

digital agenda. 

  

Målen för den gemensamma digitala agendan är att bidra till en: 

1) Enklare vardag för privatpersoner och företag 

2) Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 

3) Högre kvalitet och effektivitet på verksamheten 

 

För att leva upp till ambitionerna utifrån de nationella och regionala initiativen samt att möta 

framtidens utmaningar med höjd försörjningskvot och kompetensbrist krävs aktiviteter som inte 

ryms inom dagens verksamhet. 

Kommunens ledningsgrupp har gemensamt enats om ett förslag som innebär att samtliga 

förvaltningar är med och delfinansierar en tjänst för att arbeta med digitalisering inom befintlig 

rambudget. 

Tjänsten föreslås döpas till digitaliseringsutvecklare och organisatoriskt placeras under KS. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens samtliga förvaltningar står inför stora utmaningar inom digitaliseringsområdet. Med 

hänsyn taget till det kärva ekonomiska läget i har kommunens ledningsgrupp gemensamt har enats 

om ett förslag som innebär att samtliga förvaltningar gemensamt finansierar tjänsten. Förslaget 

innebär följande fördelning av kostnader; 

   50 % omsorgsförvaltningen  

   25 % utbildningsförvaltningen 

   25 % KS/samhällsbyggnad 

 

Kostnadsfördelningen är också en inriktning av arbetsinsatsen gentemot respektive förvaltning.  

Tjänsten kommer inte att lösa hela utmaningen, det kommer att krävas ett tätt samarbete gentemot 

respektive förvaltning och att tid och resurser avsätts för utveckling och genomförande inom 

förvaltningarna.  

 

Ansvarsområden - att utifrån kommunens digitala agenda; 

* omvärldsbevaka, fånga upp verksamhetens behov och fungera som kontaktperson och beställare 

gentemot den gemensamma IT enheten och externa leverantörer 

* vara budgetansvarig för kommunens IT-kostnader 

* visa på hur processerna kan effektiviseras genom användande av ny teknik eller andra metoder, 

arbetssätt för att utveckla e-tjänster 

* vara aktivt involverad i pågående IT-projekt för att säkerställa att projekten bidrar till 

verksamheten på bästa möjliga sätt 

* delta i arbetet med upphandlingar inom området 
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Forts. KS § 58 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2019-02-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-02-20 § 33 

Yrkande 

Birgitta Albertsson (S) föreslår som tilläggsförslag att tjänsten ska utvärderas årligen.  

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och Birgitta Albertssons (S) 

tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen antar dessa. 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en ny tjänst som digitaliseringsutvecklare. Tjänsten placeras 

organisatoriskt under Kommunstyrelsen.  

Budget från förvaltningarna omfördelas för att täcka kostnaderna för tjänsten. 

 

Skickas till  

Nämnder 

Ekonomiavdelningen 

Kommunchef 

Samhällsbyggnadschef 

Omsorgschef  

Utbildningschef 
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KS § 59    Dnr 2017/000390 

Motion - Fossilfritt Sverige - Fossilfritt Sotenäs 

Sammanfattning  

Tina Ehn (MP) föreslår i en motion initiera att Sotenäs aktivt deltar i initiativet "Fossilfritt Sverige" 

och att Sotenäs kommun minskar fossilberoendet lokalt i kommunen. 

Bakgrund  

Regeringen beslutade den 7 juli 2016 om kommittédirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (dir. 

2016:66). Uppdraget ska efter förlängning slutredovisas senast den 31 december 2020. Fossilfritt 

Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av 

aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla 

samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt 

Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det 

är ekonomiskt lönsamt. En nationell samordnare för initiativet arbetar på uppdrag av Miljö- och 

energidepartementet. Mer information finns på initiativets hemsida: http://fossilfritt-sverige.se/ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen kan utifrån antagna inriktningsmål ställa sig bakom deklarationen liksom på ett för 

initiativet godtagbart sätt redovisa sina utsläpp. 

 

Förslag till styrande verksamhetsmål behandlas av nämnderna under januari och februari. Förslagen 

omfattar omställning till fossilfri energiförbrukning i fastighetsbeståndet liksom omställningar i 

fordonsflottan. Mått för hur dessa mål ska nås föreslås också. 

 

Sotenäs kommun gör redan insatser för att begränsa utsläppen i enlighet med den deklaration som 

Fossilfritt Sverige antagit. I en ekonomiskt trängd tid med begränsad organisation är detta det 

viktiga, att verkligen begränsa utsläppen, snarare än att delta i detta nätverk. 

Beslutsunderlag 

Chef för näringsliv och utvecklings tjänsteutlåtande 2019-01-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-02-20 § 26 

Yrkande 

Daniel Nordström (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.   

Birgitta Albertsson (S) förslår att motionen ska bifallas. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Daniel Nordström (M) förslag mot Birgitta Albertssons (S) 

förslag och finner att kommunstyrelsen antar Daniel Nordström (M) förslag. 

 

 

http://fossilfritt-sverige.se/
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Forts. KS § 59 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att arbete pågår inom ramen för kommunens 

målarbete.  

Kommunfullmäktige anser därmed motionen vara besvarad. 

 

 

Protokollsanteckning 

Yngve Johansson (MP) lämnar en protokollsanteckning enligt följande;  

Vi vill att Sotenäs ska bifalla motionen och anta utmaningen som det innebär att ansluta sig till 

fossilfritt Sverige. För även om vi redan vidtar åtgärder och genomför förändringar i enlighet med 

deklarationen som fossilfritt Sverige har, så finns det genom detta initiativ en ökad möjlighet att nå 

de mål som sätts upp inom olika delar av verksamheter, såsom transporter, resor, processer, 

investeringar och upphandling. 
 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 60    Dnr 2019/000093 

Utökning av tjänst för kommunal miljöstrateg 

Sammanfattning  

Sedan starten av den gemensamma miljöenheten för Sotenäs, Munkedal och Lysekil har det funnits 

en miljöstrategtjänst som har delats i tre lika stora delar mellan kommunerna. Inför 2019 har 

kommunerna valt att avsluta samarbetet angående den gemensamma miljöstrategen. Tjänsten har 

inom samarbetet varit finansierad till 1/3 för Sotenäs.  

 

Tjänsten som miljöstrateg är en viktig funktion för kommunens framtida arbete med strategier för 

ett hållbart samhälle varför tjänsten föreslås att utökas till 50 %. Tjänsten förslås också byta titel till 

hållbarhetsstrateg då det innefattar ett bredare uppdrag vilket stämmer väl överens med kommunens 

nyinrättande av råd för hållbarhet och folkhälsa. Den ökade kostnaden för tjänsten blir 90 000 kr 

och föreslås finansieras genom uppsägning av prenumerationer, avslutande av samarbeten och 

därtill kommande medlemsavgifter. För att uppnå samordningsvinster föreslås hållbarhetsstrategen 

organisatoriskt placeras hos Kommunstyrelsen, avdelningen för Näringsliv och utveckling.  

Bakgrund  

Sotenäs, Munkedal och Lysekil har tillsammans inom ramen för den gemensamma miljönämndens 

arbete finansierat en miljöstrateg på 100 % tjänst. För Sotenäs del har det inneburit att kommunen 

har finansierat en 33 % tjänst. Sedan januari 2019 har kommunen ingen miljöstrateg eftersom 

samarbetet har avbrutits med övriga kommuner vad gäller det miljöstrategiska arbetet. 

Beskrivning av ärendet 

För att driva frågorna om ett hållbart samhälle framåt är det viktigt för kommunen att en 

miljöstrateg arbetar med frågorna. Det är ett stort och omfattande arbete och den 33 % finansiering 

som finns i dag för en miljöstrateg behöver därför utökas till 50 %. Då tjänsten innebär ett bredare 

uppdrag än tidigare föreslås titeln ändras från miljöstrateg till hållbarhetsstrateg. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  

Den utökade kostnaden för miljö/hållbarhetsstrategen om 90 000 kr föreslås täckas genom;  

- avslutande av medlemskap i SmåKom 24 000 kr 

- avslutande av medlemskap Europlan 61 000 kr 

- uppsägning av prenumeration av Dagens Samhälle 5 000 kr  

Beslutsunderlag 

Näringsliv o utvecklingschefs tjänsteutlåtande 2019-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-02-20 § 31 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.   
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Forts. KS § 60  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen 

antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att utöka tjänstgöringsgraden från 33 % till 50 % för en 

hållbarhetsstrateg. 

 

Medel för den utökade tjänsten täcks genom uppsägning av prenumerationer, avslutande av 

samarbeten och därtill kommande medlemsavgifter.  

 

Protokollsanteckning 

Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv. 

 

 

Skickas till 

Chef för näringsliv och utveckling 

Ekonomiavdelningen 
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KS § 61    Dnr 2019/000193 

Kulturprojekt 2019 

Sammanfattning 

Översyn av större kulturprojekt och verksamheter i Sotenäs kommun 2019 med förslag till stöd från 

kommunstyrelsen.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har de senaste åren fått flera kulturprojekt och verksamheter som etablerat sig i 

kommunen. Stöd till dessa verksamheter har tidigare fördelats från kommunstyrelsens ofördelade 

medel men det har saknats ett etablerat ansökningsförfarande. Detta har medfört att det blivit svårt 

för kommunstyrelsen att prioritera bland inkomna förslag. Genom att behandla alla större 

kulturverksamheter som tidigare fått stöd från kommunstyrelsen samtidigt så blir det lättare att få en 

överblick och prioritera kommunens begränsade medel. 

 

Några av verksamheterna som ansöker som stöd från kommunstyrelsen får också stöd från 

kommunen i andra former. Omfattningen av dessa stöd beskrivs i Ekonomisk översikt över större 

kulturprojekt i Sotenäs.  

 

Stenens Hus 

Sedan 2011 har ett stenkonstcentrum diskuterats på Udden i Hunnebostrand. Under 2017 och 2018 

har ett projekt med stöd från Leader, Sotenäs kommun, Västra Götaland och privata finansiärer 

drivits för att utreda förutsättningarna, ta fram en arkitektskiss och driva medborgardialog. För att 

nu kunna ta nästa steg i arbetet, bland annat med att ta fram en affärsplan, göra en marknads-

undersökning och finansiera en arkitekttävling planeras bör Sotenäs kommun finnas med som 

finansiär. Det finns ett starkt driv i diskussionen om Stenens Hus men många frågor återstår att lösa. 

Genom att Sotenäs kommun medfinansierar fortsättningen av projektet möjliggörs ytterligare 

finansiering från statliga och regionala bidragsgivare. 

 

Udden skulptur 

Skulpturutställningen i Hunnebostrand firar 10 år nästa år och är därmed den verksamhet av de 

större kulturprojekten som varit verksamt längst. Etableringen av Udden skulptur har också varit en 

förutsättning för arbetet med Stenens Hus. Utställningen får i år ett nytt huvudmannaskap genom 

KKV Bohuslän. Den tidigare projektägaren Hav och Land har inte kommit fram till en långsiktig 

finansiering för utställningen. KKV Bohuslän ansöker om att få fortsätta det uppdraget, men 

förvaltningen har inte bedömt att det finns utrymme för det givet de snäva budgetramarna. Av de 

projekt som föreslås beviljas är Udden skulptur det med mest ansträngd budget och projektet löper 

hög risk att inte kunna genomföras. 
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Stallebrottet 

Stallebrottet är en scen för teater och musik i ett nedlagt stenbrott på Malmön. Stallebrottet har för 

perioden 2019-2021 fått ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd av Västra Götalandsregionen på 

400.000 kr per år. På grund av sen ansökan 2018 samt lång handläggningstid kunde Sotenäs 

kommun endast bevilja 100.000 kr i stöd för det året. Detta fick som konsekvens att föreningen fick 

ta ett banklån för att lösa kortsiktig likviditet och detta påverkar i sin tur årets verksamhet. Utöver 

att söka stöd från kommunstyrelsen ansöker Stallebrottet om anläggningsstöd om 200.000 från 

utbildningsnämnden, samt att endast behöva betala en symbolisk summa för sitt nya arrendeavtal. 

Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas med motiveringen att föreningen driver ett omfattande 

ideellt arbete som garanterar både delaktighet och fina kulturupplevelser på Malmön. 

 

Film om Sixten och Karin Söderberg 

Naturfilmarna är nu i slutfasen av inspelningen av filmen av Sixten och Karin Söderberg. Premiär 

planeras till november i år. Naturfilmarna söker endast till en mindre del av projektets kostnader 

och projektet kan sannolikt genomföras utan stöd av Sotenäs kommun. Men projektet har också 

stort värde genom att det lyfter fram en historia vi gärna vill bli förknippade med och som kan 

fungera som god marknadsföring för kommunen. Dessutom har det ett stort värde för kommunen att 

Naturfilmarna, som fick 2018 års kulturpris, etablerat sig i kommunen och i samarbete med Hav 

och Land driver Swedish Wildlife Film Festival här. 

 

Island of Light 

Ljuskonstfestivalen Island of Light genomfördes för första gången 2018 på Smögen. Föreningen 

Smögen Art ansöker nu om att få genomföra festivalen igen. Turistrådet Västsverige beräknar att ca 

30.000 människor under fyra dagar besökte festivalen förra året. Med tanke på att festivalen är mer 

känd nu och att Turistrådet Västsverige kommer att öka sina marknadsföringsinsatser kan man 

räkna med att ännu fler kommer att besöka festivalen i år. Detta kommer att kräva noggrann 

planering från festivalen och involvering av kommunens tillsynsgrupp. Island of Light kan inte få 

stöd av Leader under 2019 och Sotenäs kommun föreslås också sänka sitt stöd, trots att festivalen 

varit mycket uppskattad. Det blir därför extra viktigt att vi kan erbjuda tjänster och efterskänkt 

handläggningsavgift som en delfinansiering av festivalen. 

 

Evert Taube  

2018 var det 100 år sedan Evert Taube debuterade på Smögen som artist. Det uppmärksammades 

med utställningar på Hållö och Smögenbryggan samt många föreningsaktiviteter runt om i 

kommunen. Genom att återuppväcka en gammal förening från Smögen föreslås nu denna 

verksamhet fortsätta för att långsiktigt etablera en organisation som kan ta tillvara minnet efter 

Evert Taube längs Bohuskusten.  

Konsekvensbeskrivning 

I detta förslag till beslut har alla verksamheter som ansökt om stöd föreslagits få medel. Ingen 

verksamhet har dock föreslagits få så mycket som de har ansökt om (med undantag för 

Stallebrottet). Det betyder att verksamheterna kan genomföras, men i mindre skala än planerat. 

Principen som varit vägledande är att Sotenäs kommun inte vill mista någon av dessa verksamheter.  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2019-03-13 § 49-66 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 25(31)
 

 

 

 

Forts. KS § 61 

I samtliga fall (utom möjligen stödet till filmen om Sixten och Karin Söderberg) är stödet från 

Sotenäs kommun helt avgörande för att verksamheterna alls kan äga rum. I de flesta fall är det 

kommunala stödet en förutsättning för ytterligare externa bidrag från exempelvis Västra 

Götalandsregionen. Det går att prioritera annorlunda. Kommunstyrelsen bör överväga möjligheten 

att avslå stöd till en eller flera verksamheter för att kunna ge mer stöd till de kvarvarande. 

Konsekvensen blir i så fall att de verksamheter som avslås troligen måste upphöra med sin 

verksamhet. 

 

Det finns också en gräns för hur lite stöd som går att bevilja till en verksamhet i förhållande till dess 

budget för att verksamheten ändå ska gå att genomföra. Det är förvaltningens uppfattning att 

förslaget till beslut ligger precis på den gränsen.  

Beslutsunderlag 

Kultursekreterarens tjänsteutlåtande 2019-02-08  

Ekonomisk översikt över större kulturprojekt i Sotenäs 

Ansökan Stallebrottet 2019 

Budget Stallebrottet 2019 

Kommunal medfinansiering Island of Light 2019 

Budget Island of Light Konstnärsarvode 2018 

Preliminär budget Island of Light 2019 

Resultatrapport Island of Light 2018 

Ansökan Island of Light 2019 

Budget Evert Taube 2019 

Projektplan Evert Taube 2019 

Budget Film om Sixten och Karin Söderberg 

Ansökan Film om Sixten och Karin Söderberg 

Ansökan Udden skulptur 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-02-20 § 29 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beviljar 75.000 kr i stöd till Smögens 

kulturhistoriska förening för projektet Evert Taube 2019 samt att uppdra åt tekniska utskottet ges i 

uppdrag att utreda Lotsbodens användning. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamsson (M)förslag och finner att kommunstyrelsen 

antar detta. 
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Kommunstyrelsens beslut   

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 

1. Bevilja 75.000 kr i stöd till Smögen Art för Island of Light 2019. 

2. Bevilja 100.000 kr i stöd till KKV Bohuslän för Udden skulptur 2019. 

3. Bevilja 75.000 kr i stöd till Stallebrottet. 

4. Avstå medel till stöd till Stenens Hus. 

5. Bevilja 75.000 kr i stöd till Smögens kulturhistoriska förening för projektet Evert Taube 

2019 samt att tekniska utskottet ges i uppdrag att utreda Lotsbodens användning. 

6. Bevilja 25.000 kr i stöd till Naturfilmarna för filmen om Sixten och Karin Söderberg. 

7. Att Island of Light inte behöver betala handläggningsavgift för festivalen samt att tekniska 

avdelningen bistår festivalen med personal enligt förslag. 

8. Att ett arrendeavtal med en hyra om 1 kr per år upprättas med Stallebrottet. 

 

Medel för beslut 1-6 tas från kommunstyrelsens ofördelade medel, totalt 350.000 kr.  

 

Protokollsanteckning 

Lars-Erik Knutsson (S) och Ewa Ryberg (V) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv. 

 

Skickas till  

Föreningarna 

Kultursekreterare 

Besöksutvecklare 
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KS § 62    Dnr 2019/000007 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens utskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §§ 20-35/2019   

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll §§ 10-18 

Personalärenden  

Kommunstyrelsen, förteckning över anställningar 2019, månad 2 

Utbildningsnämnden, förteckning över anställningar 2019, månad 2 

Omsorgsnämnden, förteckning över anställningar 2019, månad 2 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, förteckning över anställningar 2019, månad 2 

Delegationsbeslut  

Lista på delegationsbeslut daterad 2019-03-04 

Övriga protokoll 

Samordningsförbundet Väst protokoll 2019-02-18 

Sotenäs Vatten AB protokoll 2019-02-06 

CSG protokoll 2019-01-22 

Västvatten AB protokoll  2019-02-18 

Sotenäsbostäder AB protokoll 2019-02-07 

Sotenäs Vatten AB protokoll 2019-02-21   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut.   
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KS § 63    Dnr 2019/000006 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

• RAMBO AB, kallelse till extra bolagsstämma 15 mars 2019 i Lysekil. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden. 
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KS § 64    Dnr 2018/001208 

Ansökan om serveringstillstånd, Tant Anton  

Bakgrund  

Då tidigare krögare som drev Nära Havet i samma lokaler har valt att avsluta sin verksamhet 

ansöker härmed nya krögare om serveringstillstånd för sin restaurangverksamhet.  

Beskrivning av ärendet  

Ansökan lämnades till Sotenäs kommun den 2018-12-11 av MEJS AB, org.nr.559176-5341, och 

avser stadigvarande serveringstillstånd för servering av alla slag av alkoholdrycker till allmänheten 

och slutna sällskap vid restaurang Tant Anton, Bäckevikstorget 1A i Kungshamn. Utredning har 

genomförts utifrån ansökan av alkoholhandläggare.  

Beslutsunderlag   

Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande 2019-02-28 

Utredning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att enligt 8 kap. 2§ Alkohollagen bevilja ansökan från MEJS AB om 

stadigvarande serveringstillstånd året runt till allmänheten och slutna sällskap vid Tant Anton, 

Bäckevikstorget 1A i Kungshamn, avseende spritdrycker, starköl, vin och andra jästa 

alkoholdrycker i restaurangen mellan kl:11.00-02.00 och på uteserveringen mellan kl:11.00-00.00.  

 

Skickas till 

Sökanden 

Alkoholhandläggare 
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KS § 65    Dnr 2014/000696 

Detaljplan för Gamla Hunnebo, Hunnebostrand 

Sammanfattning  

Samhällsbyggnadsförvaltningen samt byggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att anta 

detaljplanen för Gamla Hunnebo. Kommunfullmäktige återemitterade detaljplanen för gamla 

Hunnebostrand för förtydligande gällande framförallt tre frågor, utbyggnadsmöjligheter för Bella 

gästis, avfallshantering samt översyn av prickad mark längs med Norra Strandgatan.  

Bakgrund  

Kommunstyrelsen gav 2010 förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Gamla 

Hunnebostrand. Målet med en ny detaljplan är att få ett tydligt beslutsunderlag som ger 

kulturmiljön ett juridisk skydd mot olämpliga förändringar samtidigt som planbestämmelserna 

anpassas till dagens utvecklingsbehov. Vidare är målsättningen att kommunen med utgångspunkt i 

den nya detaljplanen ska kunna erbjuda snabb handläggning samt kunna ge relevanta råd och 

riktlinjer till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid önskemål om förändring. 

Beslutsunderlag 

PLEX-chefens tjänsteutlåtande 2019-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-02-20 § 34 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att förslaget till detaljplan ”med inriktning hållbarhet och bevarande” 

läggs till. 

Mikael Sternemar (L) förslår att medel ska avsättas i investeringsbudgeten. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och Mikael Sternemars (L) förslag 

finner att kommunstyrelsen antar dessa. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta om förslaget till detaljplan med 

inriktning hållbarhet och bevarande för Gamla Hunnebo, särskilt ska planens syfte ändras för att 

möjliggöra för verksamheter och boendes utbyggnadsmöjligheter, utbyggnadsmöjligheter för 

mindre byggnader för sophantering, vidare ska detaljplanen revideras med anledning av att en 

tryckbank anläggs.   

 

Medel avsätts för arbetet med detaljplanearbete ur investeringsbudgeten, totalt 200 tkr. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 66    Dnr 2019/000228 

Val till Stiftelsen Gerlesborgsskolan    

Sotenäs kommun är en av stiftarna i Stiftelsen Gerlesborgsskolan och ska utse  

representanter till stiftelsestyrelsen, en ordinarie och en ersättare. 

 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-13 valdes Ragnhild Selstam (M) till ordinarie 

ledamot och vid dagens sammanträde väljs en ersättare. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande ersättare till Stiftelsen Gerlesborgsskolan under tiden 2019-2022; 

 

 

 Ersättare 

Olle Törnqvist (S) 

 

 

Skickas till 

Vald 

Stiftelsen Gerlesborgsskolan 

Löneenheten  

Kansliavdelningen 

Troman 


