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Plats och tid

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 23 augusti 2017 kl. 08.30-12.00

Beslutande

Mats Abrahamsson (M) ordförande
Mikael Sternemar (L) §§ 129-140
Roland Mattsson (M)

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

Jeanette Loy (M)
Olof Börjesson (C)

Hilbert Eliasson (S) §§ 129-140

Övriga deltagare

Tomas Larsson, näringslivsutvecklare § 130
Eveline Savik, förvaltningschef § 131-132
Jörgen Karlsson, ekonomichef, § 138-140

Kent Christensson, Förening Geopark
Anna-Lena Höglund, sekreterare
Maria Vikingsson, kommunchef

Justerare

Britt Wall (S)

Justering

Kommunhuset, kansliavdelningen den 24 augusti 2017 kl. 14.00.

Närvarande
ersättare

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Mats Abrahamsson
Justerare

Britt Wall

Anslagsbevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2017-08-24 - 2017-09-15.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Siv Bennis
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KSAU § 129

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Dagordningen godkänns med att följande ärenden läggs till:
• Ansökan Geopark
och att följande ärenden utgår:
• Riktlinjer och taxor för kompletteringsmark till småhustomt samt markarrenden (exkl.
sjöbod, brygga, egen båtplats, industrimark, områden för båtuppställning eller odlingslott.)
• Rätt till heltid – möjlighet till deltid
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KSAU § 130

KA 2016/1056

Sotenäs Näringslivsgala 2018
Sammanfattning

För att stärka företagsklimatet och ge bra förutsättningar för en positiv utveckling har kommunen, i
nära samverkan med näringslivet, som mål att bland annat genomföra en årlig näringslivsgala för
och med kommunens näringsliv. Den 24 mars 2017 genomfördes kommunens första
Näringslivsgala med 105 deltagare (92 företagare, 6 politiker och 7 tjänstemän från kommunen) på
Smögens Hafvsbad.
Inför 2018 års näringslivsgala föreslås att det tillförs ekonomiska medel för att förbättra
förutsättningarna för galan.
Bakgrund

Genom en årlig näringslivsgala vill vi visa fram bra förebilder inom näringslivet, bygga nätverk och
förbättra näringslivsklimatet.
Prisklasserna kan förändras och alla klasser kommer eventuellt inte att vara årliga.
Under 2017 var kategorierna:
- Årets unga företagare
- Årets landsbygdsföretag
- Årets hedersperson
- Årets miljöpris
- Årets företagare (Företagarnas pris)
Genom finansiering från företagsföreningar, entréavgifter och kommunens bidrag om
37 500 kr, gick evenemanget "jämt upp" med en omsättning om totalt ca 100 000 kr.
Ekonomi

Kommunen kommer att arbeta för att öka den privata medfinansieringen till galan och det föreslås
att kommunen bidrar med en medfinansieringsgaranti om maximalt 100 000 kr. Kommunens
medfinansiering anpassas till totalkostnaden och till den privata finansiering som man får genom
medfinansiering och entréavgifter. Det är mycket troligt att kommunens medfinansiering kommer
att vara lägre än 100 000 kr. Målsättningen är dessutom att kommunens bidrag inte skall vara högre
än den privata finansieringen.
Koppling till vision, programförklaring och mål

Kommunen har ett mål att kommunens placering i svenskt näringslivs ranking av företagsklimat i
Sverige skall förbättras med 10 % årligen. Placeringen var 2015 plats 262 och 2016 plats 260.
(Ranking för 2017 kommer under september.)
Enligt näringslivsstrategins handlingsplan skall en årlig fest arrangeras i samverkan med
näringslivet.
Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
4(21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-08-23| §§ 129-141

Forts. KSAU § 130
Beslutsunderlag

Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2017-08-07
Program 2017 års näringslivsgala
Nyhetsbrev mars
Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår kommunen ska ställa sig positiv till förslaget och avsätta 80 tkr i
medfinansieringsgaranti.
Lars-Erik Knutsson (S) och Britt Wall (S) föreslår att medel ska avsättas inom befintlig budget och
att kommunen ska stötta arrangemanget under en uppbyggnadsperiod och att galan från och med år
2020 ska vara självfinansierande.
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) och Lars-Erik Knutssons (S) med fleras
förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera arrangemanget Sotenäs näringslivsgala 2018 med
maximalt 80 tkr. Medel avsätts inom befintlig budget.
Kommunstyrelsen beslutar att stötta arrangemanget under en uppbyggnadsperiod och att galan från
och med år 2020 ska vara självfinansierande.

Skickas till

Kommunstyrelsen
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KSAU § 131

KA 2017/30

Justering av delegationsordningen, PLEX-enhet inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sammanfattning

Planfunktionen slås samman med mark- och exploateringsfunktionen till en Plan- och
exploateringsenhet och en plan- och exploateringschef anställs att leda enheten. En justering av
delegationsordningen behövs därför.
Samhällsbyggnadsförvaltningens administration kommer att utgöra en stab direkt knuten till
samhällsbyggnadschefen istället för att vara en del av enheten Mex och Administration. Justering av
delegationsordningen behövs inte till följd av detta.
Vidare har Kommunfullmäktige överfört gymnasieutbildning och vuxenutbildning till
utbildningsnämnden och därmed ska dessa avsnitt utgå ur Kommunstyrelsens delegationsordning,
(avsnitt 16 och 17).
Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-06-21
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen så att MEX-Chef (mark- och
exploateringschef) ersätts av PLEX-chef (plan- och exploateringschef).
Kommunstyrelsen beslutar att avsnitt 16 och 17 tas bort, då gymnasieutbildning och
vuxenutbildning är överförd till Utbildningsnämnden.
Skickas till

Kommunstyrelsen
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KSAU § 132

KA 2017/657

Motion - förvärv av brygga i centrala Kungshamn
Sammanfattning

Mats Abrahamsson (M), Roland Mattsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår i en motion att
Sotenäs kommun utreder möjligheten att förvärva Kungshamnsbryggan som löper under
Smögenbron, samt utreda möjliga båtplatser vid ett förvärv.
Beskrivning av ärendet

Motionärerna konstaterar att det idag finns ett antal brister både i säkerhet och trivsel i det aktuella
området. Området innefattar även en lokal badplats som är uppskattad både av ortsbor och
besökande. Badplatsen behöver en ordentlig översyn av såväl säkerhet som tillgänglighet.
Motionärerna ser ett antal utvecklingsmöjligheter med ett förvärv av bryggan både ur rekreation och
friskvårds aspekter. De ser möjligheter att utveckla området med nya sittplatser, några bord samt
dekorationer för att få en trivsam miljö nära centrum och Ringen. Det bör även utredas om ett antal
båtplatser kan skapas vid en upprustning och ett övertagande av bryggan.
Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-07-20
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S), Mikael Sternemar (L) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Skickas till

Kommunstyrelsen
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KSAU § 133

KA 2017/1138

Övertagande av verksamheten i Sotenäs Rehab AB, köp av samtliga
aktier
Sammanfattning

Genom ett samarbete mellan Abbas personalstiftelse, Orkla och Sotenäs kommun stod Tumlaren
färdig 1993 och har under åren blivit en viktig mötesplats för människor i närområdet, men också
för turister från hela världen. Efter 24 års verksamhet är anläggningen i stort behov av renovering
för att verksamheten ska kunna fortsätta. Att renovera anläggningen kostar ca 25 MSEK. För att
lånet till renoveringen inte ska räknas som otillåtet statsstöd fordrar bankerna att kommunen äger
100 % av aktierna i bolaget. Kommuninvest kräver på liknande grunder att kommunen äger minst
50 % av aktierna i bolaget. Sotenäs Rehab AB ägs idag till 50 % av Sotenäs kommun, 49,6% av
Abbas personalstiftelse och 0,4 % av Orkla. Kommunen har valt att tillsammans med Orkla och
Abbas personalstiftelse verka för att kommunen ska äga 100 % av aktierna i Sotenäs Rehab AB.
Därmed kan lån upptas på ett korrekt sätt och renoveringen genomföras. Det säkerställer att
anläggningen kan vara öppen och tillgänglig även för framtidens besökare.
Beskrivning av ärendet

Anläggningen Tumlaren är i stort behov av renovering. Det kostar enligt underlagen ca 25 MSEK
att renovera anläggningen. Upphandling av renoveringen är genomförd. För att få lån kräver
bankerna att kommunen äger 100 % av bolaget och anläggningen för att inte inrymmas reglerna
mot otillåtet statsstöd. Kommuninvest kräver att kommunen äger minst 50 % av aktierna i bolaget.
Idag ägs Sotenäs Rehab AB till 50 % av kommunen, 49,6% av Orklas personalstiftelse och 0,4 %
av Orkla. För att möjliggöra lån för att renovera anläggningen samt att inte hamna i en liknande
situation i framtiden har kommunen valt att tillsammans med Orkla och Abbas personalstiftelse gå
vidare med mot att kommunen ska äga 100 % av aktierna Sotenäs Rehab AB.
Verksamheten och marken är värderad genom en extern bedömning till bolagets egna redovisade
kapital om 6 050 000 MSEK vilket också är aktiernas värde. Förslaget är därför att Sotenäs
kommun köper Personalstiftelsens och Orklas aktier till ett sammanlagt värde om 3 025 000 MSEK
och på så sätt blir den 100 % ägaren av Sotenäs Rehab AB. Förhandlingar har förts i samförstånd
med Orkla och Abbas personalstiftelse.
Konsekvensbeskrivning av ärendet
Ekonomi

Inköp av aktier från Orkla/Abbas personalstiftelse till ett värde av 3 MSEK samt därefter ansökan
och uppdagande av lån om 25 MSEK från Kommuninvest. Det finns inga avsatta medel i budget
2017, kostnaderna för inköp av aktierna kommer att belasta kassan.
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Forts. KSAU § 133
Regelverk

När Sotenäs Rehab AB ägs till 100 % av kommunen följer ägare och lånestrukturen lagstiftarens
vilja och räknas inte som otillåtet statsstöd. Upphandlingar av de i renoveringen ingående delarna
har genomförts.
Organisation och personal

Att Sotenäs Rehab AB blir ett helägt kommunalt bolag påverkar inte medarbetarna inom Sotenäs
Rehab AB så länge som det inte sker ett arbetsgivarbyte d.v.s.om de anställda inte får ny
arbetsgivare så sker ingen förändring. Att kommunen förvärvar aktierna i bolaget påverkar inte vem
som är arbetsgivare. Det är fortfarande bolaget som är arbetsgivare för personalen.
När ägarstrukturen förändras inom Sotenäs Rehab AB och företaget blir ett helägt kommunalt bolag
påverkar det styrelsens struktur och sammansättning varför nya/kompletterande ledamöter behöver
utses och väljas in i styrelsen.
Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2017-07-20
Värderingar fastighet, bolag
Förslag Aktieägaravtal
Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till förslaget och att medel ska tas ur eget kapital.
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överlåtelseavtalen
daterade 2017-08-23.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) och Lars-Erik Knutssons (S) förslag och
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överlåtelseavtalen daterade 2017-08-23 och därmed
förvärva Orkla och Abbas personalstiftelses andelar i Sotenäs Rehab AB till en summa av
sammanlagt 3 025 000 MSEK och att Sotenäs Rehab AB därmed ägs till 100 % av Sotenäs
kommun.
Medel tas ur eget kapital.
Skickas till

Kommunstyrelsen
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KSAU § 134

KA 2016/314

Folkhälsomål för perioden 2017-2019
Sammanfattning

Enligt Kommunstyrelsens beslut 2016-05-18 lämnar tekniska avdelningen förslag till två mätbara
mål för eget folkhälsoarbete.
I syfte att skapa bra kostvanor och möjlighet till ökade fysisk aktivitet har tekniska avdelningen
tagit fram två mål:
1. Vällagade och rätt sammansatta måltider ska serveras på regelbundna tider i lugn miljö i
förskola, skola och särskilda boenden.
Uppföljning: Brukarundersökningar
2. Öka andelen säkra och tillgängliga gång- och cykelvägar.
Uppföljning: antalet km säkra och tillgängliga gång- och cykelvägar.
Bakgrund

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sotenäs kommun är att
"Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa hos Sotenäs befolkning"
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-18 beslutades uppdra åt nämnderna att ta fram två
mätbara mål för det egna folkhälsoarbetet och att dessa ska redovisas för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Kost- och städchefens tjänsteutlåtande 2016-10-28
Utbildningsnämndens protokoll 2016-12-01 § 85
Byggnadsnämndens protokoll 2017-06-15 § 59
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2016-12-07 § 45
Yrkande

Britt Wall (S) föreslår att folkhälsomålet om cykelvägar revideras och att man ska verka för att öka
andelen km cykelvägar dels i egen regi och dels i samarbete med Trafikverket.
Roland Mattsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Britt Walls (S) förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott antar detta.
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Forts. KSAU § 134
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen antar tekniska avdelningens förslag till folkhälsomål att gälla för tiden 20172019.
•

Vällagade och rätt sammansatta måltider ska serveras på regelbundna tider i lugn miljö i
förskola, skola och särskilda boenden.
Uppföljning: Brukarundersökningar

•

Öka andelen säkra och tillgängliga gång- och cykelvägar i kommunens regi.
Verka för att öka andelen säkra och tillgängliga gång- och cykelvägar i samarbete med
Trafikverket.
Uppföljning: antalet km säkra och tillgängliga gång- och cykelvägar.

Kommunstyrelsen tar del av nämndernas folkhälsomål 2017-2019.

Skickas till

Kommunstyrelsen
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KSAU § 135

KA 2017/783

Medborgarförslag att kommunen subventionerar alla pensionärer över
70, som är folkbokförda i Sotenäs kommun, med 1.000 kronor/år till
friskvårdsanläggningen Tumlaren
Sammanfattning

Agneta Trolle Lindgren förslår i ett medborgarförslag att kommunen subventionerar alla
pensionärer över 70 år, folkbokförda i Sotenäs kommun med 1000 kr/år till Tumlaren.
I Sotenäs finns 2101 personer som är 70 år och uppåt. Den beräknade kostnaden för subventioner
till alla över 70 år beräknas bli drygt 2 miljoner kr/år. Det finns i dagsläget inget ekonomiskt
utrymme för denna typ av subventioner.
Beskrivning av ärendet

Ett medborgarförslag om att subventionera kostnaden för alla pensionärer över 70 år i Sotenäs till
Tumlaren med 1000 kr per person och år har inkommit.
Förslagsställaren menar att detta i längden kommer att främja hälsan hos många pensionärer och
bidra till ett friskare och ett mera aktivt liv på äldre dagar.
Tumlaren erbjuder idag en viss rabatt för barn, ungdomar och pensionärer på de flesta aktiviteter på
anläggningen.
Beslutsunderlag

Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2017-06-26
Yrkande

Roland Mattsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår att motionen ska avslås.
Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Skickas till

Kommunstyrelsen
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KSAU § 136

KA 2017/949

Sammanträdestider 2018
Sammanfattning

Kansliavdelningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2018. Enligt gällande
reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidplanen och för att minska
handläggningstiden.
Under år 2018 ska allmänna val förrättas den 9 september och förslaget är framtaget med hänsyn till
detta.
Bakgrund

Administrativ chef och ekonomichef har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för 2018 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Förslaget är anpassat efter regler i
kommunallagen och den ekonomiska tidplanen samt samordnade för att minska handläggningstiden
i så stor utsträckning som möjligt. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden
samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sammanträdena ligger
främst på onsdagar och torsdagar.
Måndagar och tisdagar är vikta för regionen men personalutskottet har ändå föredragit att ha möten
på tisdagar då ingen av nuvarande ledamöter har regionala uppdrag. Övriga instansers möten är
avstämda med regionfullmäktiges möten så att dessa inte sammanfaller.
Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och byggnadsnämnden brukar förlägga sammanträden för
nämnd och arbetsutskott på torsdagar, medan Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har haft
mötesdag på tisdagar.
Tid för facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd/kommunstyrelse. Tid för beredning
är inte inlagt i schemat då det framgår av reglementena hur långt i förväg kallelsen ska skickas samt
då detta samordnas mellan ordförande, förvaltningschef och sekreterare.
Med liggande förslag kan sekreterarna vid behov ersätta varandra vid eventuell frånvaro.
Den ekonomiska tidplanen måste respekteras och sammanträdena anpassas efter kommunstyrelsens
och kommunfullmäktiges sammanträden.
Beslutsunderlag

Sammanträdestider 2018
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Forts. KSAU § 136
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider 2018 för kommunstyrelsen 7/2, 11/4, 30/5,
12/9, 3/10, 7/11, 28/11 samt för utskotten;
Kommunstyrelsens arbetsutskott 24/1, 21/2, 21/3, 25/4, 16/5, 13/6, 29/8, 19/9, 24/10, 14/11, 12/12
Kommunstyrelsens tekniska utskott 31/1, 7/3, 4/4, 9/5, 7/6, 28/8, 26/9, 31/10, 21/11
Kommunstyrelsens personalutskott 23/1, 30/3, 15/5, 28/8, 18/9, 23/10, 13/11
Nämnderna uppmanas, med hänvisning till gällande reglemente, att fastställa sammanträdestider i
enlighet med förslaget. Nämnderna ska också lägga fast tider för facklig samverkan mellan utskott
och nämnd.
Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdestider år 2018;
22/2, 24/4, 14/6, 27/9, 18/10, 22/11, 13/12
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KSAU § 137

KA 2014/623

Revidering av Regler för Sotenäs kommuns tomtkö för
permanentboende - Tomtköregler
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde tomtköregler för permanentboende 2011-06-16 § 64.
Sotenäs är en attraktiv kustkommun och intresset att vara fritidsboende i kommunen är stort.
Kommunens målsättning är att bibehålla ett levande samhälle året runt. Ett sätt att uppnå detta är att
sälja tomter för bebyggande av permanentbostäder.
Syftet med tomtkön och de regler som gäller för köp är att förmedla fastigheter för
permanentboende och förhindra köp i spekulationssyfte. Tilldelning av tomter avser uteslutande
sökande för åretruntboende. Köparen förbinder sig att bosätta sig permanent på fastigheten och
folkbokföra sig på denna. Köparen förbinder sig vidare att inte överlåta fastigheten inom 10 år.
Ett förslag till revidering av tomtköreglerna har sänts på remiss till de politiska partierna under tiden
2016-02-11 tom 2016-06-01. Ett yttrande har inkommit och dessa synpunkter har beaktats i ett
förslag.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05 lämnade advokaten muntlig information om olika
juridiska aspekter på punkt 18 angående överlåtelseförbudet. Kommunstyrelsen beslutade vid mötet
att återemittera ärendet för att uppdra åt kommunchefen att ta fram ett förslag med möjligheten att
överlåta fastighet till annan permanentboende med vidareföring av skyldigheter om vite, samt
reglera hur eventuellt vite skall regleras vid överlåtelse genom arv.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-01-20 § 6
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-02-22 § 29
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-15 § 51
Rev Förslag till tomtköregler 2017-03-30
Förslag från Advokat ang punkt 18-19.
Yrkande

Roland Mattsson (M) och Britt Wall (S) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.
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Forts. KSAU § 137
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Regler för Sotenäs kommuns tomtkö för
permanentboende beslutade 2011-06-16 § 64.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till Regler för Sotenäs kommuns tomtkö för
permanentboende daterade 2017-08-23.
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KSAU § 138

KA 2017/1140

Investeringsbudget Sotenäs Vatten AB 2017
Sammanfattning

Sotenäs Vatten AB äskar att föra över medel från föregående år då investeringar som var
budgeterade 2016 har påbörjats men inte färdigställts och kommer att färdigställas under 2017 och
framåt.
Detta innebär att den budget som antogs i KF 2016-06-02 § 55 skall ökas med 1 963 tkr till 14 163
tkr.
Detta beror på överföringsledningen Bohus-Malmön, ny intagningsledning Tåsteröd, VAutbyggnad Örn/Knutsvik, Smögens vattentorn, energisparande åtgärder på Dale Vattenverk,
anläggningsavgifter Ramsvik och anläggningsavgifter Örns/Knutsvik. I 2016 års budget finns
budgeterade intäkter för Ramsvik. Det förväntade utfallet avviker mot budget och ger en minskning
av intäkterna, som ändock ger en positiv inverkan på 2017 års budget.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-08-11
Investeringsbudget Sotenäs Vatten AB
Yrkande

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för Sotenäs Vatten AB med 1 963 tkr
som därefter uppgår till 14 163 tkr.
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KSAU § 139

KA 2017/314

Budget 2018, flerårsplan 2019-2020
Sammanfattning

Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognoser
för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier
gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om
dessa förutsättningar gör det möjligt att uppnå nämndernas strategiska mål.
På grund av osäkra prognoser och i väntan på ytterligare underlag från SKL har kommunfullmäktige beslutat att anta budgeten till hösten, i september månad. Kommunfullmäktige har
beslutat att tillåta att en avvikelse görs från gällande budgetanvisningar.
Beslutsunderlag

Budgetberedningens förslag till budget 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-03 § 96
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-08-09
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-17 § 119
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-01 § 64
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att behandla Budget 2018 i november månad.
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KSAU § 140

KA 2016/331

Delårsrapport januari-juni 2017
Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och delårsrapport per sista juni samt helårsprognos för
2017.
Periodens resultat uppgår till 1,4 mkr jämfört med 12,9 mkr samma period föregående år. I
resultatet ingår överskott från exploateringsverksamhet och vinster från försäljning av anläggningstillgångar med 2,6 mkr (f. år 7,0 mkr). För koncernen uppgår resultatet till 6,0 mkr vilket
är 12,4 mkr sämre än motsvarande period 2016.
Kommunens brutto- och nettoinvesteringar i fastigheter, anläggningar och inventarier uppgår för
perioden till 24,7 mkr vilket är lägre än föregående år då nettoinvesteringarna för motsvarande
period uppgick till 30,9 mkr.
Totalt för kommunen pekar prognosen i den skattefinansierade verksamheten på ett årsresultat på
1,4 mkr vilket är 1,1 mkr sämre än budget. I prognosen har det medräknats intäkter för
exploaterings-verksamhet och övrig fastighetsförsäljning med 3,9 mkr.
Årets budgeterade resultat uppgår till 2,5 mkr för den skattefinansierade verksamheten.
Den egentliga nämndverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med 5,2 mkr. Större
delen av avvikelsen, 6,9 mkr, är hänförligt till omsorgsnämnden verksamhet, äldreomsorg och köpta
platser inom invid- och familjeomsorgen.
Prognosen för 2017 innebär ett förväntat överskott. Enligt balanskravsutredning uppgår överskottet
till 0,2 mkr. Resultatnivåer överstigande 1 procent av skatter och utjämning kan enligt kommunens
riktlinjer avsättas till en resultatutjämningsreserv. 1 procent av skatter och utjämning uppgår till 5,1
mkr vilket innebär att det inte är möjligt att göra någon avsättning till resultatutjämningsreserven
2017.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-08-21
Delårsrapport januari-juni 2017
Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår att nämnderna ska vidta åtgärder för att nå en budget i balans och
redovisa dessa skriftligt för kommunstyrelsen.
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Forts. KSAU § 140

Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per juni 2017 samt prognos 2017 och uppmanar alla
nämnder att vidta åtgärder för att nå en budget i balans och redovisa dessa skriftligt för
kommunstyrelsen.
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KSAU § 141

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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-07 § 118 att återremittera ärendet för ytterligare
beredning och bjuda in sökanden för att få ytterligare information i ärendet.
Vid dagens sammanträde medverkar sökanden och lämnar ytterligare information i ärendet.
Beslutsunderlag

Ansökan från Föreningen GeoParken Bohusgranit
Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande 2017-05-24
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-06-07 § 118
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bjuda in företrädare för Föreningen Granitkusten för
ytterligare information i ärendet.
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