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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, onsdagen den 29 januari 2019 kl 08:30-16:00. 
Sammanträdet ajourneras kl 12.10-13.10. 
 

Beslutande 
 
Mats Abrahamsson (M) ordförande   
Olof Börjesson (C) §§ 1-5, 7-30 
Mikael Sternemar (L) §§ 6 
Roland Mattsson (M) 
 
 
 

 
Birgitta Albertsson (S) 
Lars-Erik Knutsson (S)  
 

Närvarande 
ersättare 

 
Mikael Sternemar (L) §§ 1-5, 7-30 
 

 
 

Övriga deltagare 
 
Eveline Savik, förvaltningschef § 2-4, 24-25 
Lisbeth Olsson, förvaltningschef § 3 
Linda Sahlström, folkhälsostrateg § 14-16 
Pia Bergenholtz, hållbarhetstrateg § 16 
Eva-Lott Grafman, tf. förvaltningschef § 17 
Ronald Hagbert, ordf. Sotenäsbostäder AB § 18 
Jörgen Lidholm, tf. VD Sotenäsbostäder AB § 18  
Niklas Nilsson, MEX-ingenjör § 21-23 
 
 

 
Sandra Andersson, drift- och projekt § 26 
Martin Andersson, drift- och projekt § 26 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 27 
Petra Hassellöv, controller § 27 
Erika Hassellöv, personalchef § 28 
Maria Vikingsson, kommunchef  
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

Justerare Birgitta Albertsson (S) 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen den 31 januari 2019 kl. 10.00. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund    
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Birgitta Albertsson (S) 
 
 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-01-31 – 2020-02-22. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund    
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KSAU § 1   

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med att följande ärenden utgår: 
 

• Avtal Folkets Hus – Parkgatan Hunnebostrand 
• Ungdomspolitiskt program 
• Inrättande av ungdomsråd och reglemente 

 
samt att följande punkt läggs till: 
 

• Policy och ägardirektiv för bolag 
• Utreda och effektivisera administrationen 
• Utreda samarbete mellan IFO och Arbetsmarknadsenheten 
• Översyn av tomtkön 
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KSAU § 2 Dnr 2019/001526 

Boende inom industriområden 

Sammanfattning  

Ärendet avser uppdrag att utreda och åstadkomma rättelse beträffande olovligt boende inom 
industriområden i syfte att säkerställa att fara för liv och hälsa inte uppstår. 

Bakgrund  

Räddningstjänsten har enligt lag om skydd mot olyckor gjort en inventering av hur vanligt det är att 
det förekommer boende på industrimark. Skälet är att byggnader på industrimark inte uppfyller de 
säkerhetskrav som ställs när bygglov ges för boende och att det därmed föreligger säkerhetsrisker 
med sådant boende. Av inventeringen framgår tydliga tecken på att det förekommer övernattningar 
och tillfälliga vistelser inom ett antal industriområden.  
 
Kommunen ansvarar för att räddningstjänsten planeras och organiseras så att räddningsinsatserna 
kan påbörjas inom godtagbar tid samt genomföras på ett effektivt sätt. Att utföra livräddande 
åtgärder genom rökdykning i byggnader som inte är dimensionerade för boende är mycket 
komplext och kan få förödande konsekvenser.  
 
Utöver detta är en del av de inventerade områdena försedda med grindar/ staket som ställer till 
bekymmer med såväl framkomlighet som möjlighet att genomföra en snabb och effektiv 
räddningsinsats.  
 
Till byggnadsnämnden har det vidare inkommit såväl anonyma som andra anmälningar för tillsyn 
gällande boende på inom industriområden. I annan byggnad än sjöbod/magasin finns 22 ärenden om 
olovligt boende. För sjöbodar finns 11 tillsynsärenden. För en del av dessa ärenden har ansökan om 
planbesked lämnats in och för några finns pågående detaljplanearbete. 
 
Härtill kommer att kommunen träffat arrendeavtal där mark upplåts för olika ändamål, men att det 
finns uppgifter om att byggnader på sådan mark används för annat ändamål än det som angetts i 
avtalet.   

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk  
Jordabalken  
Plan- och bygglagen 
Lag om skydd mot olyckor 
 
Byggnadsnämnden har antagit en prioritering av tillsynsärenden där ärenden om pågående arbete 
riskerar att orsaka olyckor mm samt ärenden som kräver tillsynsåtgärder i syfte att motverka risker 
för människors hälsa och säkerhet är högst prioriterade. 
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Forts. KSAU § 2 

 
I arrendeavtal har kommunstyrelsen angett på vilka villkor mark upplåts till arrendatorer. I villkoren 
ingår vilken användning som tillåts på marken. Kommunen har en antagen sjöbodspolicy som 
stipulerar att boende i sjöbodar inte är tillåtet.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2019-10-08 
Ärendelista Byggnadsnämnden 2019-11 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Mats Abrahamsson (M) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att 
genomföra tillsyn enligt arrendelagstiftningen och räddningstjänstens lagstiftning. 
Olof Börjesson (C) föreslår bifall till Lars-Erik Knutssons (S) och Mats Abrahamssons (M) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
arbetsutskottet antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen antecknar att Byggnadsnämndens uppdrag omfattar tillsyn enligt 
bygglagstiftningen. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att genomföra tillsyn enligt arrendelagstiftningen och 
räddningstjänstens lagstiftning. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 3 Dnr 2019/001439 

Organisation av bostadsanpassningsverksamheten  

Sammanfattning 

Det föreslås att bostadsanpassningsverksamheten flyttas från Omsorgsnämnden och rehabenheten, 
till Byggnadsnämnden och Bygg- och GIS-enheten. 
 
Under 2017 organiserades tjänsten för bostadsanpassning om i Lysekil och Munkedal och återfinns 
numera under dessa kommuners samhällsbyggnadsnämnder (SBN). Detta gjordes inte i Sotenäs.  
 
Sedan tjänsten överflyttades till Samhällsbyggnadsnämnderna har arbetssättet för uppdraget 
utvecklats. Det är samma medarbetare som handlägger bostadsanpassningsärenden i de tre 
kommunerna enligt samverkansavtal. Vederbörande är anställd i Lysekils kommun. Från 
handläggaren har framkommit önskemål om att ha motsvarande organisatoriska tillhörighet även i 
Sotenäs kommun. Förändringen väntas ge möjlighet till bättre styrning och ledning samt bättre 
ekonomisk uppföljning då kompetens om tillgänglighetsfrågor finns på en byggenhet. Av samma 
skäl får handläggaren möjlighet till överläggning med chef och kollegor med likartad kompetens.  
 
Förändringen förutsätter att Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglementena för 
Omsorgsnämnden och Byggnadsnämnden samt att ramanslag flyttas.  
 
En risk- och konsekvensbedömning har genomförts och frågan behandlas samverkansgruppen den 2 
december 2019. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Omsorgsnämndens ramanslag föreslås sänkas och Byggnadsnämndens ökas i motsvarande mån. 
Från Omsorgsnämnden förs över 2 246 tkr varav; 

- 1 960 tkr motsvarar 2019 års budgetram för bidrag och handläggare + KPI-uppräkning,  
- 34 tkr ökade personalkostnader enligt nytt samarbetsavtal som förhandlas av ON 2019 samt, 
- 252 tkr motsvarande hälften av de tre senaste årens underskott avseende bidragen.  

 
Tanken är att nämnderna delar på effektiviseringsbehovet utifrån att budget för utbetalade bidrag 
inte kunnat hållas.  
 
För Omsorgsnämnden innebär förslaget ett effektiviseringskrav om 421 tkr dels avseende KPI-
uppräkning och ökad lönekostnad som inte tagits in i budget 2020, dels hälften av de senaste tre 
årens underskott i utbetalade bidrag. Sparkravet kommer att hanteras inom Omsorgsnämndens 
åtgärdsplan. 
 
För Byggnadsnämnden innebär förslaget ett effektiviseringskrav om 252 tkr motsvarande hälften av 
de senaste tre årens underskott i utbetalade bidrag. Effektiviseringskravet väntas kunna mötas med 
förbättrad styrning och ledning utifrån att bostadsanpassningsverksamheten är närmare förknippad 
med det verksamhetsområde Byggnadsnämnden i övrigt ansvarar för. 
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Forts. KSAU § 3 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2020-01-21 
Reviderat reglemente för Omsorgsnämnden, 2019-11-13 
Reviderat reglemente för Byggnadsnämnden, 2019-11-13 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag finner att arbetsutskottet antar 
detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att; 
- från den 2 maj 2020 flytta bostadsanpassnings-verksamheten från Omsorgsnämnden till 

Byggnadsnämnden. 
- antar justering av reglementen för Omsorgsnämnden och Byggnadsnämnden till den del som 

avser bostadsanpassning. 
- att flytta ramanslag om 2 246 tkr på årsbasis från Omsorgsnämnden till Byggnadsnämnden. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2020-01-29 §§ 1-30 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 8(57)
 

 
 

KSAU § 4 Dnr 2019/001583 

Revidering av reglemente för Utbildningsnämnden och 
Byggnadsnämnden, adressättning och namngivning av gator 

Sammanfattning  

I Byggnadsnämndens delegationsordning, punkt 10.1 och 10.2 finns delegation för att ta beslut på 
att fastställa nya adresser eller lägenhetsnummer. 
 
Enligt Lagen (2006:378) om lägenhetsregister, LOL, ska kommunen bland annat fastställa 
belägenhetsadresser för varje entré och lägenhetsnummer för varje lägenhet. I nuvarande 
reglemente för Byggnadsnämnden anges inte denna arbetsuppgift. 
 
Beslut om namngivning av gator tas idag av Utbildningsnämnden som i sin tur samråder med 
samhällsbyggnadsförvaltningen vid framtagning av förslag. Denna arbetsuppgift saknas dock i 
Utbildningsnämndens reglemente. 
 
För att förtydliga och anpassa dessa reglementen efter nuvarande arbetssätt behöver dessa därför 
revideras. 

Beslutsunderlag 

Byggchefens tjänsteutlåtande 2020-01-10 
Reglemente Byggnadsnämnden revidering 2020-01 
Reglemente Utbildningsnämnden revidering 2020-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige antar reviderade reglementen för Byggnadsnämnden och 
Utbildningsnämnden daterade 2020-01 som avser adressättning och namngivning av gator. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 5 Dnr 2019/001394 

Motion – ökad demokrati 

Sammanfattning  

Therese Mancini (S) föreslår i en motion att en kommunmedborgare ska ges möjlighet att få ställa 
en fråga på allmänhetens frågestund om denna lämnats in skriftligt senast två dagar före mötet, att 
en frågeställare ska ges möjlighet att ställa en följdfråga för att få ett precisare svar, samt att 
informationen om hur allmänhetens frågestund går ut till våra kommunmedborgare ses över. 
 
Motionären skriver att det i Sotenäs finns flera sätt för kommunmedlemmarna att påverka politiken 
lokalt. Mellan valen finns möjligheten att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det 
finns också möjlighet för kommunmedlemmarna att ställa frågor under allmänhetens frågestund i 
kommunfullmäktige. Tidigare kunde man komplettera sin fråga om svaret inte var tydligt nog. 
Numera finns ingen möjlighet till uppföljningsfråga.  

Beskrivning av ärendet 

Sveriges kommuner och Regioner, SKR, skriver i Arbetsordning till Kommunfullmäktige, ett 
underlag för lokala bedömningar, reviderad i mars 2019, följande;  
 
Enligt 5 kap. 40 § KL får fullmäktige bestämma att också andra än ledamöter ska ha rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. I förarbetena sägs att regeln ger fullmäktige full frihet att råda 
över deltagandet i överläggningarna. Samtidigt sägs att meningen inte är att fullmäktige ska 
tillämpa den så att en för vid krets av personer tillåts att yttra sig på sammanträdena, t.ex. 
närvarande kommunmedlemmar eller representanter för massmedia (prop. 1990/91:117 s. 181).  
 
I Kommunallagen finns en särskild regel om att fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa 
frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde (8 kap. 16 § KL).  
 
Dessa regler ger fullmäktige utrymme för att i viss omfattning införa någon form av "allmänhetens 
frågestund” vid ett eller flera sammanträden.  
 
För de kommuner eller landsting som avser att utnyttja denna möjlighet redovisar SKR ett förslag 
till lösning. I vilken ordning och i vilka former sådana frågestunder bör läggas upp får utarbetas 
efter lokala förutsättningar.  
 
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande 
sammanträden med fullmäktige:  

1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen  
2. när fullmäktige behandlar budgeten  
3. vid … 

 
Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten 
får förekomma.  
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 
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Forts. KSAU § 5 

SKR anger vidare att en alternativ lösning är att fullmäktige för varje särskilt fall beslutar att 
allmänhetens frågestund ska få förekomma vid ett kommande sammanträde.  
SKR:s förslag innebär att man fixerar rätten för allmänheten att ställa frågor till vissa ärenden, t.ex. 
årsredovisningen eller budgeten. Också andra ärenden kan vara av större intresse för allmänheten, 
t.ex. behandlingen av revisionsberättelsen. Frågan om i vilken omfattning man bör införa 
allmänhetens frågestund bör bedömas lokalt. 

Lokala regler 
Kommunfullmäktige har antagit lokala regler i ”Kommunfullmäktiges arbetsordning” för 
Allmänhetens frågestund enligt följande;  
 
Allmänhetens frågestund  
§ 36 Allmänheten kan i samband med fullmäktiges ordinarie sammanträden beredas tillfälle att 
ställa skriftliga frågor (allmänhetens frågestund). I kallelsen ska anges att allmänhetens frågestund 
ska förekomma.  
 
Allmänheten ska lämna in en skriftlig fråga minst tre dagar innan sammanträde.  
Allmänhetens frågestund hålls vanligen innan fullmäktige behandlar frågorna på dagordningen.  
 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden hur frågestunden ska genomföras, om 
frågestunden istället ska hållas i anslutningen till något särskilt ärende samt låter kalla de 
förtroendevalda eller anställda som behövs för att lämna upplysningar under den.  
 
Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma 

Demokrati 

Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick 
där den politiska makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, 
oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament (representativ demokrati). 
 
Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att de allra 
flesta som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur 
landet ska styras, till exempel genom regelbundna val. 

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk  
Kommunallagen 5 kap  
 
Rätt och skyldighet för andra än ledamöterna att medverka 
39 §   En förtroendevald som anges i 4 kap. 2 § första stycket och som inte är ledamot i fullmäktige 
har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. Sådan förtroendevald får delta i överläggningar  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2020-01-29 §§ 1-30 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 11(57)
 

 
 

Forts. KSAU § 5 

och framställa förslag men inte delta i besluten. 
 
40 §   Fullmäktige får bestämma att också andra än ledamöter och de som anges i 39 § ska ha rätt att 
delta i överläggningar men inte i besluten. 
 
Kommunallagen 8 kap 
 16 § Fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett 
sammanträde med fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning  
§ 36 om Allmänhetens frågestund. 

Analys 
Demokrati innebär att en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av 
förtroendevalda representanter till dess parlament (representativ demokrati).  
 
SKR föreslår att man ska begränsa utomståendes medverkan till exempel att allmänheten får ställa 
frågor om årsredovisningen eller budgeten, och hänvisar till KL 8 kap § 16 att Fullmäktige får 
bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med 
fullmäktige men att frågan bör bedömas lokalt. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-11-26 
Sidor ur SKR, Arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala bedömningar, rev i mars 2019. 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Motion om ökad demokrati 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till förslaget.  
Birgitta Albertsson (S) föreslår att motionen ska bifallas. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) och Olof Börjessons (C) förslag, mot 
Birgitta Albertsson (S) förslag finner att arbetsutskottet antar Roland Mattssons (M) med fleras 
förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad genom att motionärens förslag får 
utvärderas i samband med den översyn av hela arbetsordningen som är planerad i syfte att anpassa 
den till SKR:s rekommendationer. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 6 Dnr 2019/001402 

Motion om passivt tiggeri 

Sammanfattning  

Veronica Johansson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) föreslår i en motion att Sotenäs kommun 
undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, ICA 
Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop Hunnebostrand. 
 
Motionärerna menar att människor i Sotenäs kommun inte ska behöva tigga sig till försörjning och 
att tiggeri under de senaste åren har blivit synligt vid levande stråk, vanligtvis utanför 
systembolaget och lokala mataffärer i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

Tiggeri eller ”insamling av pengar” kan regleras i kommunens Lokala ordningsföreskrifter.  
 
Lokala ordningsföreskrifter kan instiftas som en förstärkning av Ordningslagen. Föreskrifterna 
reglerar lokala förutsättningar för en offentlig plats som inte regleras tillräckligt i ordningslagen. En 
lokal ordningsföreskrift får inte stå i kontrast mot en nationell lag. Föreskriften kan gälla i hela 
kommunen eller endast i en del av den.  
 
Sotenäs kommun uppdaterade Lokala ordningsföreskrifter 2017-02-16 § 15 och då togs § 12 bort 
som handlar om ”insamling av pengar”. 
 
Sveriges kommuner och landsting SKL har en rekommendation hur ”insamling av pengar” kan 
utformas i Cirkulär 1995:41 enligt följande;  
Insamling av pengar 12 §  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När 
insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Andra kommuner 
Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift har vunnit 
laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 kommuner följt Vellinge och 
antagit samma lydelse.  
 
Insamling av pengar 
11. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden (som framgår av Bilaga D i 
relaterade dokument nedan.) 
Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses; 
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1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. 

 
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller tillståndsplikt 
(§12) avseende insamling av pengar. 

Regelverk  
Ordningslagen; Lokala föreskrifter m. m. 
8 §   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare 
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. 

Slutsats 

Vellinge kommun och Munkedals kommun har valt två olika vägar för att reglera ”insamling av 
pengar”. I Vellinge är det förbjudet på vissa platser medan det i Munkedal är en tillståndspliktig 
verksamhet. 
Sammanfattningsvis är det möjligt att reglera formerna för ”insamling av pengar”. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-11-26 
SKL Cirkulär 1995:41 
Gällande Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 
Motion Passivt tiggeri 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) och Roland Mattsson (M) föreslår att motionen ska bifallas.  
Birgitta Albertsson (S) föreslår att motionen ska avslås. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att 
arbetsutskottet antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 7 Dnr 2019/000257 

Utredning Motion – Digitala möten 

Sammanfattning 

Mathias Bruno (M) lämnade en motion som fick bifall i Kommunfullmäktige. Fullmäktige lämnade 
i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten och kostnaden för att införa digital votering 
samt eventuella tilläggstjänster.  
 
En arbetsgrupp bildades bestående av samtliga nämndsekreterare i kommunen. Dessa har genomfört 
utredningen gemensamt. 

Beskrivning av ärendet 

Motionären anser att ordningen i samband med kommunala sammanträden är gammalmodig. Vid 
voteringar och beslutsfattande skall samtliga ledamöter svara muntligt ja eller nej på frågorna och 
föreslår därför att;  
 

1. Införande av digitalt voteringssystem införs.  
Mobila appar används så att ledamöterna kan begära ordet,  
replik, rösta i voteringar etc. Direkt efter votering kan samtliga ledamöter se ett tydligt resultat. 
Även talarlistan uppdateras digitalt utifrån hur ledamöterna begär ordet.  
 
Det finns ytterligare tjänster att eventuellt kunna koppla på, såsom 
  

2. Dokumenthantering för smidig distribution och lagring av alla handlingar. 
Genom att övergå till digital votering kan också en större digitalisering ske även vid 
dokumenthantering, internkommunikation och  
 

3. Förtroendemannaregister – det skapas effektivare och avsevärt säkrare processer i det 
demokratiska arbetet.  

Riskerna för missförstånd och felaktiga beslut minskas avsevärt och det går även, om så önskas att 
förtydliga voteringen i protokoll genom att sekreteraren enkelt kan infoga voteringsresultatet i 
protokollet. Det blir då, om de förtroendevalda så önskar, tydligt i protokollet hur respektive 
ledamot röstat. Att införskaffa ett mobilt voteringsverktyg innebär också en större flexibilitet och 
möjliggör också användning i såväl Folkets Hus som i kommunhusets olika sammanträdesrum utan 
nya installationer. 

Utredning 

De olika system som har ingått i utredningen är; 
Ciceron Assistent, Netpublicator Elected, Netpublicator Docx, Digidozer, Plenum,  
Quickchannel. 
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Digitala voteringssystem 

Plenum 
Region Västernorrland och Västra Götalandsregionens regionfullmäktige använder systemet 
Plenum (www.qenter.se) för att hantera möten digitalt. Regionfullmäktiges presidium kan själva 
lägga till ärenden under mötets gång och ledamöterna kan begära ordet, lägga repliker och votera i 
systemet. Det går att ta ut voteringslistor som tillförs protokollet. Systemet kan inte hantera 
möteshandlingar.  
 
Kostnad 168 996 kr per år och minsta avtalstid 2 år. 

Digidozer 
Digidozer erbjuder en möteshantering för kommunfullmäktige med votering, sluten votering, 
närvaro, föredragningslista, acklamation. 
Systemet kan inte hantera möteshandlingar, men det är möjligt att via systemet hänvisa till en länk 
där möteshandlingarna är publicerade. 
 
Digidozer Pro App & Pro är en renodlad molntjänst och kräver internetuppkoppling.   
Presidiet hanterar hela mötet själva med molntjänsten "Pro". Presidiet loggar in och klickar i 
närvaro, ledamöterna själva kan begära ordet, votera och så vidare. 
Presidiet måste ha dator med fast internetuppkoppling och använda webbläsaren Google Chrome 
för att hantera appen.  
Idag har inte presidierna datorer, utan endast läsplattor. Kostnad för dator tillkommer vid 
användning av Digidozer. 
 
Ledamots-appen är en enklare webbapplikation och kan användas via iPad iOS ≥12 via trådlös 
WiFi förutsatt att nätverket klarar av att hantera alla inloggade ledamöter samtligt. 
IT-avdelningen har lämnat information om att de flesta ipads som delades ut i första omgången (4 år 
sedan) troligtvis har en äldre version än 12.x av iOS och kan därför ha problem med att hantera 
systemet. 
 
Kostnad för Digidozer Pro App 2 996:-/mån.  
Tillägg för Kommunstyrelsemöte 500:-/mån 
Totalt 3 496:-/mån. Totalt 42 000 kr/år. 

Quick Chanel  
Quick Chanel erbjuder Meeting Plus, Voting och Broadcast (webbsändning) via webbläsare. Med 
Quickchannel Meeting Plus så är det möjligt att lägga till agenda, hantera talare, votera, titta och 
ladda ner mötesstatistik. Quickchannel Meeting Plus är webbaserat och kan ses via valfri digital 
enhet. Ledamöterna kan begära ordet och votera med systemet och det som sker under mötet kan 
exporteras och läggas till i ett protokoll. Det krävs att en person är med på mötet och styr 
sändningen. 
Inga handlingar/dokument kan visas i Quickchannel system. 
Deras olika system är gjorda att passa ihop och Broadcast (webbsändning) är inte aktuellt just nu, 
då kommunen har en annan upphandlad leverantör. 
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Quickchannel Meeting Plus, (innehåller funktioner för att tex begära ordet, yrkande, reservation, 
ordningsfråga, autoersättning av ledamöter). 
Total kostnad 75 600 kr exkl. moms.  

Digital dokumenthantering 

Netpublicator Docs 
Netpublicator Docs erbjuder digital distribution av handlingar till möten.  
Västra Götalandsregionens Regionfullmäktige håller på att införa digitala möteshandlingar med 
hjälp av Netpublicator Docs, fram till nu har regionen skickat ut pappershandlingar. Andra 
organisationer och kommuner som använder systemet är SKL, Göteborgs stad, Tanums kommun, 
Mölndal.  
Tanums kommun anser att Netpublicator Docs är enkelt och användarvänligt både för 
nämndsekreterare och förtroendevalda.  
 
Integration kan ske mot flera ärendehanteringssystem, men tyvärr inte mot Ciceron eller Vision som 
idag används i Sotenäs kommun.  
 
Det är möjligt att ha olika nivåer på behörigheterna och på så sätt uppnå ett fullgott skydd för 
sekretesshandlingar. Skyddet är godkänt av Datainspektionen. 
Sekretesshandlingar kan hanteras via tvåfaktorinloggning via Ipad eller windows-appen, 
handlingarna är krypterade och servrarna finns i Sverige. Rekommendationen är att använda ipad 
för sekretesshandlingar, systemet är utvecklat för ipad, inte för android läsplatta. 
 
Kostnaden för Netpublicator Docs är ca 50 000 kr i inköp och en årlig kostnad på ca 120 000 kr. 

Ciceron Assistent  
Ciceron Assistent är en annan lösning som kan hantera digitala sammanträdes-handlingar. Med 
systemet är det också möjligt att få en enkel och snabb distribution av mötesdokument. Ciceron 
Assistent finns att avropa som option i befintligt avtal och kostar 75 000 kr i engångskostnad och 
18 750 kr/år. Kostnad för utbildning och för praktiskt stöd vid installation tillkommer. 

Adobe Reader - nuläge 
Sotenäs kommun tillhandahåller gratisprogrammet Adobe Reader till förtroendevalda för att läsa 
handlingar i läsplattan. 
Nämndsekreterarna använder Adobe Standard för att sätta ihop handlingar så att de blir hanterbara.  

Digitalt förtroendemannaregister 

Netpublicator Elected 
Netpublicator Elected innehåller ett förtroendemannaregister kopplat till folkbokföringen och 
Valmyndigheten. Här kan den förtroendevaldas uppdrag hanteras och tillsammans med 
Netpulibcator Docx skapas en digital möteshantering inklusive tillgång till möteshandlingar och 
närvaroregistrering.  
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Systemet är under utveckling och utveckling sker för arvodeshantering, votering och begära ordet. 
Närvaroregistrering och arvodeshantering planeras lanseras till sommaren 2020. 

TROMAN 
Sotenäs kommun har ett förtroendemannaregister idag som heter TROMAN. Detta är webbaserat 
och finns publicerat på hemsidan. Systemet kan inte hantera möteshandlingar. Systemet är under 
utveckling och under nästa år ska systemet vara så utvecklat att arvodeshanteringen ska kunna göras 
i systemet. 
 
Västra Götalandsregionen använder en äldre variant av TROMAN och till denna finns en 
arvodesdel. I praktiken så innebär denna att den förtroendevalde fyller i en blankett och sänder via 
e-post till VGR-lönesupport som sedan matar in uppgifterna i Heroma (personalsystem) för 
utbetalning av lön. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
IT-avdelningen har lämnat information om att de flesta av nuvarande läsplattor är äldre och bör 
bytas ut för att säkerställa att nya program kan installeras och fungera på rätt sätt. 
Av totalt 71 läsplattor är ca 60 läsplattor äldre och bör bytas ut st. Medel bör avsättas för detta. Alla 
datorer och ipads ska leasas.  
 
Kostnaden är idag (dec 2019): 
48 mån leasing: Månadskostnad ca 120 kr + 85 kr i serviceavgift, totalt 205 kr/månad 
36 mån leasing: Månadskostnad ca 165 kr + 85 kr i serviceavgift, totalt 250 kr/månad 
 
Följande medel bör avsättas; 
Medel till 71 läsplattor i driftbudget. 2 460 kr per verktyg x 71 = 175 000 kr per år. 
(120 kr leasingkostnad, servicekostnad 85 kr per månad, totalt 205 kr x 12 x 71)  
Medel till 2 ordförandedatorer för möteshantering, kostnad (205 kr/mån x 12 x 2) 
Ev. 5 tkr/st. för fler accesspunkter i möteslokaler 
50 000 kr för ett digitalt voteringssystem 
50 000 kr inköp av digital dokumenthantering för distribution av handlingar,  
120 000kr/år i årlig kostnad 

Slutsats 
Marknaden erbjuder inte ett system som innehåller alla funktioner, utan för att uppnå de 
efterfrågade funktionerna behöver flera system användas. 
 
Införande av ett digitalt voteringssystem är möjligt för Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
har 31 ledamöter, att jämföra tex med Västra Götalandsregionen som har 149 ledamöter. Under 
2018 hölls en omröstning i Kommunfullmäktige. Under 2019 har hittills tre omröstningar hållits. 
Om systemet skulle användas under Kommunstyrelsens sammanträden också ger det en större 
användning. Under 2018 hade Kommunstyrelsen sju omröstningar och under 2019 två  
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omröstningar. Det är ordföranden/presidiet som hanterar mötet i systemet och lägger till ledamöter 
som kommer eller går med mera.  
 
Dokumenthantering för lagring av alla handlingar - finns redan. 
Förtroendemannaregister - finns redan. 
 

En utvecklad digital distribution av handlingar till möten kan ske med ett nyare system. 
 
Beräkning av kostnaden är utförd i december 2019 och förslaget är att ta höjd i kommande budget 
för en kostnadsökning. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-10-23 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Roland Mattsson (M) och Birgitta Albertsson (S) föreslår att digitala 
verktyg ska utredas vidare. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag finner att 
arbetsutskottet antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att i nuläget inte avsätta medel för digitala verktyg.  
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att under våren 2020 anordna en workshop för 
en mindre grupp förtroendevalda för att få möjlighet att prova olika verktyg inför upphandling av 
system.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 8 Dnr 2019/001403 

Motion tillgänglighetsanpassning av våra KF-sammanträden 

Sammanfattning 

Annica Erlandsson (S) föreslår i en motion att en utredning inleds för att undersöka kostnad för att 
tillgänglighetsanpassa Kommunfullmäktiges möten och att därefter upphandla det bästa alternativet. 
 
Motionären menar att det idag inte finns bra och likvärdiga möjligheter för alla ledamöter i 
Kommunfullmäktige att aktivt delta i debatter och inlägg, med hänvisning till personer som har 
svårt att förflytta sig till talarstolen och föreslår att ett system med mikrofoner samt knappar för att 
begära ordet/replik skulle vara ett bra sätt att möjliggöra för alla att delta aktivt. 

Beskrivning av ärendet 

En utredning genomfördes nyligen för motionen att införa digitala möten. Utredning visar att 
kostnaden för att införa ett digitalt system som hanterar begära ordet mm hamnar på följande 
kostnader;   
 
Plenum: Kostnad 168 996 kr per år och minsta avtalstid 2 år. 
Quick Chanel: Kostnad 75 600 kr ex. moms.  
Digidozer: Kostnad är 42 000 kr. 
 
Det noterades i utredningen att Kommunfullmäktige endast har 31 ledamöter, att jämföra tex med 
Västra Götalandsregionen som har 149 ledamöter. Antal omröstningar i Kommunfullmäktige under 
år 2018 var 1. Under 2019 har hittills 3 st omröstningar hållits. Om man också skulle använda 
systemet under Kommunstyrelsens sammanträden så ger det en större användning. Under 2018 
hade Kommunstyrelsen 7 omröstningar och under 2019 hittills 2 omröstningar. 
 
Hanteringen av systemet under sammanträdet sköts av presidiet som får lägga till ledamöter som 
kommer eller går mm. 
 
Vid införande av webbsända möten så försvann möjligheten att sitta kvar på sin plats och göra ett 
anförande med en trådlös mikrofon pga att webbsändningen inte sker ute i lokalen av olika skäl.  
 
Skälen är dels att kameror installeras före mötet och ställs in för att bara visa talarstolarna och 
presidiebordet. Webbsändningen ska kunna skötas av en person. 
 
Ett annat skäl är att dataskyddsförordningen inte tillåter att man filmar personer som befinner sig i 
lokalen om de inte gett samtycke till detta och att Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för 
allmänheten. En ny rutin har därför införts att alla som vill uttala sig i talarstolen, som inte är 
politiker, får skriva under ett samtycke till ”personuppgiftsbehandlingen”. En person som inte 
samtycker kommer inte att filmas och då stängs webbsändningen av under tiden som personen 
befinner sig i talarstolen.  
 
Ett sätt att öppna upp för att personer ska kunna sitta kvar på sin plats och ändå kunna delta i 
debatten kan vara ett tillköp av trådlös mikrofon som finns tillgänglig under mötet. Dock kommer  
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inte filmningen hänga med, då det inte finns möjlighet att filma ute i lokalen. Kostnaden för att hyra 
en trådlös mikrofon är 500 kr per tillfälle.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-11-21 
Motion gällande tillgänglighetsanpassning 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till att Kommunfullmäktige 
besvarar motionen med att en utredning i samma ärenden nyss genomförts och slutsatser från den 
kan användas även i denna motion varför motionen kan anses vara bifallen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag finner att 
arbetsutskottet antar detta.      

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att en utredning i samma ärenden nyss genomförts och 
slutsatser från den kan användas även i denna motion varför motionen kan anses vara bifallen. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Motion om ny vision för Sotenäs kommun  

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att Sotenäs kommun arbetar fram en ny vision för 
Sotenäs kommun, som sträcker sig 10-15 år framåt i tiden och uppdateras varje mandatperiod. 
Visionen bör vara baserad på nulägesanalys och framtidsprognoser från SCB. Visionen behöver 
utgå från de lokala möjligheterna och utmaningar som är kända, med strävan om en hållbar 
utveckling med minskat miljö och klimatavtryck.  

Bakgrund 

Motionären skriver att en ny arbetsmarknad med ett förändrat näringsliv växer fram, mer inriktat på 
miljö, tjänstesektorn och besöksnäring och mindre på de traditionella näringarna och att kommunal 
verksamhet kommer att digitaliseras med nya arbetssätt som följd. Klimatförändringar och 
demografiska förändringar kommer att påverka ekonomi och samhällsplanering. Med 
kunskap/insikt om alla de förändringar, utmaningar och möjligheter som kommunen står inför 
föreslås att ett visionsarbete startar, tex innehållande workshops, föreläsningar, besök, 
omvärldsbevakning m.m.  Lämpligt arbetssätt kan vara genom en beredning med bred 
representation.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunen startar arbetet med att ta fram en ny ÖP (översiktplan) under 2020.  
 
Översiktsplanen redogör kommunens viljeinriktning för den långsiktiga användningen av mark- och 
vattenområden med utgångspunkt i kommunala, visioner, mål och strategier. I detta arbete kommer 
kommunens vision att revideras. 
 
ÖP-arbetet kommer att inledas med workshops med politiken, för att förankra och få en samsyn 
kring olika frågor. I processen med att ta fram en ny ÖP ingår också att ha samråd i olika steg, dvs 
ett brett förankringsarbete kommer att ske. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-12-18 
Motion Vision 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att arbetet med en ny Vision för Sotenäs kommun 
kommer att ingå i arbetet vid framtagandet av en ny översiktsplan.  
Motionen anses härmed besvarad.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 10 Dnr 2020/000028 

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-07 § 110 att ställa sig bakom ”Styrdokument för 
krisberedskap Sotenäs kommun 2019-2022”. 
 
Vid denna revidering fanns en formulering med som inte stämmer överens med nuvarande 
”Reglemente för Krisledningsnämnden”, att kommunchefen ska besluta om ”Ledningsplan vid 
extraordinära händelser”. Ledningsplanen är av mer operativ karaktär och anger hur beslut tas inom 
tjänstemannaorganisationen varför det föreslås att reglementet anpassas till Ledningsplanen. 
 
Nuvarande skrivning: 
Vid en extraordinär händelse får nämnden fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden för övriga nämnder och de styrelser i den utsträckning som är nödvändig med 
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.  
”Nämnden ska verka för att kommunfullmäktige” i början av varje ny mandatperiod tillställs ett 
förslag till ledningsplan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. 
 
Förslag på revidering i reglementet;  
§ 3 
Vid en extraordinär händelse får nämnden fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden för övriga nämnder och de styrelser i den utsträckning som är nödvändig med 
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.  
 
”Krisledningsnämnden delegerar till kommunchefen” att revidera ”Ledningsplan vid extraordinär 
händelse”. Planen ska revideras i början av varje ny mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-01-07  
Reviderat reglemente Krisledningsnämnd daterat 2020-01-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förlag  

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Reglemente för Krisledningsnämnden enligt förslag 
daterat 2020-01-07. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 11 Dnr 2019/001685 

Västtrafik angående linje 869 ”campingbussen” 

Sammanfattning 

Västtrafik har vid dialogmöte med Sotenäs kommun 2019-10-10 informerat om att 
”Campingbussen” linje 869 låg som en option för att möjliggöra tillköp i upphandlingen av trafiken. 
Västtrafik utlöste optionen inför sommaren 2019 eftersom dialog med kommunen under 
upphandlingsfas och etablering kring denna missades. Bivab konstaterar att resandet var bra på 
linjen nu i somras. Även bra för att avlasta Smögen/Kungshamn med biltrafik. Turerna i somras har 
körts med KRS (kundräkningssystem) vilket gör att Bivab (bussleverantören) kan titta på hur 
resandet sett ut i detalj. Västtrafik kommer återkomma med underlag (kostnader, resande osv) till 
kommunen gällande denna trafik. Kommunen flaggar dock för att man redan har åtstramningar på 
gång och ser inte att man kan ta ökade kostnader i form av ett tillköp. 
 
Västtrafik har nu återkommit med en offert för ett tillköp av linjen. 
 
Sotenäs kommun har i dialog med Västtrafik ifrågasatt varför kommunen ska avsätta medel till en 
kollektivtrafiklinje som fanns med vid skatteväxlingen. 
 
Västtrafik menar att man i samband med skatteväxlingen inte gjorde några justeringar eller 
anpassningar av trafiken utan den trafik som kördes lokalt i kommunerna skatteväxlades över till 
regionen. Därefter har anpassning av trafiken i hela regionen skett, dels i de årliga trafikplanerna 
som efterföljt samt i samband med att trafiken upphandlas, detta i syfte att likrikta kollektivtrafiken 
i hela regionen och att anpassa efter regionens ambitionsnivå gällande allmän kollektivtrafik. 
 
Västtrafik upphandlade den lokala trafiken i Sotenäs kommun med trafikstart för det nya avtalet i 
juni 2019. I samband med upphandlingen gjorde Västtrafik ett ställningstagande kring att 
campingbussen (linje 869) inte skulle ingå i den upphandlade trafiken (utifrån strategier och 
riktlinjer för vilken trafik Västra Götalandsregionen tar ansvar för generellt i regionen). Däremot 
lades den med i upphandlingen som en möjlig option som kunde utlösas om t.ex. kommunen ville 
att trafikeringen skulle fortsätta genom tillköp. I projektet kring upphandlingen och även 
etableringen missades dock att kommunicera detta med Sotenäs kommun vilket gjorde att Västtrafik 
inför sommaren 2019 utlöste optionen och körde trafiken under sommaren men med ambitionen att 
lyfta frågan med Sotenäs kommun om tillköp inför kommande period, vilket gjordes på dialogmötet 
2019-10-10.  
 
Västtrafik vill ha svar senast 7 februari om trafiken ska köras genom ett tillköp av kommunen och 
att kommunen övertar underskottsfinansieringen genom tillköp. 
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Resandestatistik  

  

Beslutsunderlag 

Offert om Tillköp av Trafik – Västtrafik 2019-12-09 
Skrivelse Västtrafik-Sotenäs kommun 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår att ett tillägg görs att campingbussen transporterar besökande på 
campinganläggningarna och är därmed inte ett transportmedel för invånarna i Sotenäs.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjesson (C) förslag och finner att arbetsutskottet antar 
detta.      

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra sig till Västtrafik att kommunen inte är beredd att 
överta underfinansieringen av linje 869. Linjen ingick i avtalet vid skatteväxlingen och det åligger 
Västra Götalandsregionen att genomföra den trafik som avtalats.  
 
Campingbussen linje 869 transporterar besökande på campinganläggningarna och är därmed inte ett 
transportmedel för invånarna i Sotenäs.  
 
Pacta sunt servanda, dvs ingångna avtal ska hållas är en grundläggande regel inom avtalsrätt och 
denna regel åberopas. 
 
 

Skickas till 

Västtrafik 
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KSAU § 12 Dnr 2019/001614 

Motion – om förbättringar i kollektivtrafiken i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Birgitta Albertsson (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion att Sotenäs kommun 
gentemot Västtrafik och VGR driver på för en förändring i enlighet med nedanstående förslag och 
att kommunen utreder möjligheten till en lämpligare placering av den centrala busstationen i 
Kungshamn. 

Bakgrund 

Motionärerna skriver att Sotenäs har två busslinjer (860, 862) som går mellan Smögen/Kungshamn 
och Hallinden. Linje 860 går mellan Smögen och Trollhättan över Hallinden och Uddevalla medan 
862 går mellan Smögen och Hallinden. Sotenäs kommuns innevånare bor till störst del i samhällena 
Smögen, Kungshamn, Väjern, Hunnebostrand och Bovallstrand. 

Buss 860 går 18 turer var väg över Nordens Ark och Hovenäset, en sträcka som motionärerna 
menar, inte är den där man når flest potentiella resenärer. Buss 862 går  
12 turer var väg genom samhällena Väjern, Hunnebostrand, och Bovallstrand, samt Brygge, där 
många av de som besöker Gerlesborgsskolan kliver på och av. Detta är den linje som flest 
innevånare har nära till. 

Motionärerna föreslår att man ändrar på turtätheten inom kommunen så att den buss som flertalet 
Sotenäsbor har möjlighet att åka med går med tätast turer, dvs. buss 862. Alla bussar går från och 
till Kungshamn/Smögen, turtätheten blir inte sämre för de som åker buss 860 idag. En annan 
möjlighet är helt enkelt att de två linjerna byter sträckning med varandra. Hur detta praktiskt löses 
är en fråga för Västtrafik men motionärerna anser att arbetspendlarnas möjlighet att åka direktbuss 
ska vägas in. Som de ser det finns det inga förlorare i en sådan förändring, bara vinnare. Förslaget 
är även kostnadsneutralt i förhållande till nu gällande ordning. 

Motionärerna anser att en flytt av busstationen vid Bäckevikstorget i Kungshamn bör övervägas. Är 
dagens placering den lämpligaste logistiskt och i förhållande till de boende i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 

Linje 860 och 862 fick sin nuvarande sträckning efter en översyn som genomfördes av Västtrafik 
för ca 16 år sedan. Västtrafik valde då att lägga om ”stråken” och syftet med detta var bland annat 
att elever skulle kunna resa från Kungshamn till Trollhättan då Högskolan Väst skulle inrättas där.  
Även större infrastruktursatsningar genomfördes mellan Trollhättan-Göteborg, den sk ”Bana väg i 
Väst” med utbyggnad av både dubbelspårig järnväg med 5 nya hållplatser och en ny motorväg. 
Denna infrastruktursatsning skulle ge Göteborg möjlighet att växa norrut längs Göta Älvdalen. 
Innan omläggningen gick bussen som linje 861 nu går sommartid;  
Smögen – Hunnebostrand – Munkedal – Torp – Göteborg.  
 
Sotenäs kommun är också en inpendlingskommun och ca 1100 personer som dagligen pendlar till 
Sotenäs. Sotenäs har flera stora beredningsindustrier för marina produkter och dessa är belägna runt 
Smögen och Kungshamn. 
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Samtidigt pendlar ca 1200 personer ut från Sotenäs dagligen. (2018 års siffror). 
 
Restiden för resa Hunnebostrand- Nils Ericsonsplatsen för vardagar är ca 2.23. 
Restiden för resa Kungshamn- Nils Ericsonsplatsen för vardagar är ca 2;19. 
 
Västtrafik kommer installera ett nytt kundräkningssystem i alla bussar, KRS, som kommer göra det 
möjligt att framgent kunna ta del av en mer utvecklad resandestatistik med både påstigande av 
avstigande. 
 
Kommunen har fått hjälp av Västtrafik som redovisar hur resandestatistiken ser ut för in- och 
utpendling från kommunen.  Västtrafiks resandestatistik visar att antal resande för linje 862 är ca 
250 personer varje vardag måndag till torsdag och att ytterligare 68 personer är påstigande i 
Hallinden. Antalet resande för linje 860 är ca 150 personer och att ytterligare 97 personer är 
påstigande i Hallinden.   

Analys 

Det är svårt att dra några slutsatser av resandestatistiken, då den endast redovisar antalet påstigande, 
den redovisar inte var man går av eller byter buss. 
 
Statistiken ger in indikation på att ca 100 personer byter från linje 862 till 860 i Hallinden. Om detta 
stämmer så skulle 100 personer gynnas om linjen lades om, medan 150 personer skulle missgynnas 
(av de som reser med buss idag). 
 
Västtrafik menar att det totala reseunderlaget, inkluderat med de som pendlar på annat sätt, visar vid 
en snabb analys på att en omläggning av kollektivtrafiken till navet vid Torp via Hunnebo/Bovall 
skulle missgynna en potential av ca 500 personer (detta gäller för de som pendlar, inte 
nödvändigtvis med buss) som får en längre resväg eller ett byte, än idag, medan ca 250 personer i 
Hunnebo/Bovall skulle gynnas av en omläggning. 
 
Västtrafik har också lämnat information om att det kring hållplatsen vid Kungshamns busstation bor 
489 personer inom 400 m, medan det runt Hälsans Hus bor 859 personer inom samma radie.  
Antalet sysselsatta i närheten av busstationen är 144 och runt Guleskär ytterligare 114. Detta 
indikerar att många som arbetspendlar till Kungshamn får längre till jobbet om man flyttar 
busstationen. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-01-10 
Statistik påstigande 860 och 862 
Tidtabell buss 860 
Tidtabell buss 862 
Resandestatistik 
Motion om förbättringar inom kollektivtrafiken i Sotenäs kommun 
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Forts. KSAU § 12 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Birgitta Albertsson (S) föreslår att motionen ska bifallas och att 
kommunen tillsammans med Västtrafik ska utreda en jämnare turtäthet mellan linje 860 och 862 
samt utreda den mest optimala placeringen av hållplatsen i Kungshamn, i dialog med det lokala 
näringslivet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och Birgitta Albertssons 
(S) förslag och finner att arbetsutskottet antar detta.      

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att tillsammans med Västtrafik utreda en 
jämnare turtäthet mellan linje 860 och 862 samt utreda den mest optimala placeringen av hållplatsen 
i Kungshamn, i dialog med det lokala näringslivet. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 13 Dnr 2019/001695 

Motion - Energisymbios planera för landbaserad vågkraft 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (C) lämnade in en motion 2019-12-12 där han föreslår att kommunen ska i 
pågående översiktsplan arbete studera möjliga platser för utbyggnad av förnybara energisystem. Ta 
fram lämpliga platser där sol-, vatten-, vind- och vågkraft med syfte att öka den lokalproducerade 
elen.  
 
I samband med pågående översiktsplan arbete kommer kommunen studeras och resultera i en karta 
som föreslår hur vatten och mark ska användas. Denna karta kommer sedan vara vägledande i all 
planering till och med att en ny översiktsplan tas fram. Att studera lämpliga platser för utbyggnad 
av förnybara energisystem i den pågående översiktsplanen är lämpligt eftersom kommunen får 
möjlighet att studera frågan ur ett helhetsperspektiv och samtidigt föra en dialog med medborgare 
om utvecklingen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande – svar på motion 2020-01-02 
Motion energisymbios 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att arbetsutskottet 
antar detta.     

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att studera platser för förnybara energisystem i 
pågående ÖP-arbete.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 14 Dnr 2019/001433 

Remiss - Handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland 2020 – 
2025 

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen har remitterat Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020 
– 2025. I Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 anges målet; Nollvision om 
suicid i Västra Götaland. I och med denna länsgemensamma handlingsplan för suicidprevention 
anger VGR att antal suicid ska minska med 40% till 2025.  För att nå målet om att minska antalet 
suicid i länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i ordinarie verksamhet i såväl kommunernas 
som regionens alla verksamheter. I handlingsplanen anges sex aktiviteter som ska ses som 
övergripande styrande aktiviteter som sedan varje aktör behöver anpassa efter sin specifika 
organisation och verksamhet och skapa en lokal handlingsplan utifrån detta. 
 
En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för att ta fram den länsgemensamma handlingsplanen. 
Processledare från VästKom och VGR utsågs att leda arbetet gemensamt. Kommunerna ska lämna 
yttrande till kommunalförbunden senast den 14 februari 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Västra Götalandsregionen har remitterat Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020 
– 2025. Den nationella visionen för suicidprevention innebär att ”ingen människa ska behöva 
hamna i en sådan utsatt situation att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål ska kunna 
nås krävs insatser på såväl individ- som på befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt. I Västra 
Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 anges målet; Nollvision om suicid i Västra 
Götaland. I och med denna länsgemensamma handlingsplan för suicidprevention anger VGR att 
antal suicid ska minska med 40% till 2025.  För att nå målet om att minska antalet suicid i länet 
krävs ett långsiktigt arbete som integreras i ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som 
regionens alla verksamheter. I handlingsplanen anges sex aktiviteter som ska ses som övergripande 
styrande aktiviteter. Varje aktör behöver sedan anpassa handlingsplanen och aktiviteterna efter sin 
specifika organisation och verksamhet. Denna handlingsplan på länsnivå ska därmed utgöra en 
gemensam grund för Västra Götalandsregionens och kommunernas suicidpreventiva arbete för att 
sedan ligga till grund för ett framtagande av delregionala/lokala handlingsplaner.  
 
I och med kommunens antagna mål om nollvision ses den länsövergripande handlingsplanen som 
ett komplement för att förstärka arbetet med suicidprevention. I och med att Sotenäs innehar en 
lokal handlingsplan för suicidprevention redan kan denna behöva uppdateras framöver för att få en 
röd tråd med den länsgemensamma handlingsplanen, något som då kan stärka arbetet mot vår 
nollvision ytterligare. 

Konsekvensbeskrivning 

Barnperspektiv 
Suicid, suicidförsök samt psykisk ohälsa generellt bland närstående påverkar barn i allra högsta 
grad. Det är därmed av vikt att jobba med frågan för att minska suicid samt suicidförsök i 
kommunen för att minska det mänskliga lidandet för såväl personen själv som sina närstående,  
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Forts. KSAU § 14 

 
inkluderat barn. Det förekommer även skillnader inom suicid då bland annat unga tjejer är en 
riskgrupp för suicidförsök, det bör därmed även prioriteras riktade insatser för att minska suicid i 
såväl kommunen som regionen och nationen i stort.  

Medborgarperspektiv 
Genom handlingsplanen kan vi stärka vår lokala handlingsplan för suicidprevention som kan bidra 
till att medborgarna bland annat får rätt stöd och hjälp i rätt situation för att motverka suicid.  

Jämställdhetsperspektiv 
Det förekommer en ojämställdhet mellan män och kvinnor inom suicid och suicidförsök, där 
suicidstatistik visar att män fullbordar i högre grad suicid medan det är högre andel kvinnor inom 
suicidförsök. Detta behöver därmed identifieras och utarbetas för att minska suicid och 
handlingsplanerna kan därmed bidra till det arbetet.  

Beslutsunderlag 

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2020-01-09 
Handlingsplan för suicidprevention Västra Götaland 
Protokollsutdrag Rådet för hållbarhet och hälsa 2020-01-15 § 8 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta ”Rådet för hållbarhet och hälsa” yttrande att 
planen är fullgod och kan antas i sin helhet.  
 

Skickas till 

Kommunalförbundet Fyrbodal 
Rådet för hållbarhet och hälsa 
Närings- och utvecklingschef 
Folkhälsostrateg 
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KSAU § 15 Dnr 2019/001677 

Medborgarlöfte 2020 

Sammanfattning 

Medborgarlöften är en del i Polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. 
 
Medborgarlöftet utgår från en kartläggning kring trygghet som lokalpolisområde Västra Fyrbodal 
tillsammans med Sotenäs kommun genomfört under 2019. Efter sammanställning av polisens 
trygghetsenkät, kommunens och polisens aktuella lägesbild samt aktuella data för området har 
medborgarlöften formulerats. 

Bakgrund 

Medborgarlöften är en del i Polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet och kommunen deltar i en studie genomförd av Brottsförebyggande rådet 
kring införande av medborgarlöften. 
 
Som ett led i arbetet med att ta fram underlag till medborgarlöften har dialog förts med medborgare 
genom en trygghetsenkät. Polisens och kommunens kunskap och kännedom om brottslighet och 
trygghetsskapande åtgärder ligger tillsammans med statistik och ovan nämnda trygghetsenkät till 
grund för framtagna medborgarlöften. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsmodellen med medborgarlöften syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i 
lokalsamhället. Medborgarlöften är en del i Polisens och kommunens samverkan i det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.  
Medborgarlöftet utgår från en kartläggning kring trygghet som lokalpolisområde Västra Fyrbodal 
tillsammans med Sotenäs kommun genomfört under 2019. Efter sammanställning av polisens 
trygghetsenkät, kommunens och polisens aktuella lägesbild samt aktuella data för området har 
följande medborgarlöften formulerats:  
 

- Polisen kommer att utföra minst 20 trafikkontroller riktade mot hastighet och rattfylleri i 
Sotenäs kommun. 

- Det mobila poliskontoret ska besöka Kungshamn och Hunnebostrand varje vecka på en fast 
lista med start 2020-01-09. 

- Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland 
ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt erbjuda stöd och hjälp till ungdomar med 
problem. 

- Vid minst två tillfällen ska invånarna bjudas in till informationsträffar om båt- och 
grannsamverkan och på så sätt uppmuntras till att starta nya föreningar. Kontaktombuden i 
befintliga grannsamverkansföreningar ska bjudas in till informationsmöten om aktuell 
lägesbild, brottstrender mm. 
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Beslutsunderlag 

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2019-12-11 
Medborgarlöften i Sotenäs 2020 
Protokollsutdrag Rådet för hållbarhet och hälsa 2020-01-15 § 7 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med ”Rådet för hållbarhet och hälsa” att ställa 
sig bakom Medborgarlöfte 2020.  
 

Skickas till 

Polisen 
Folkhälsostrateg 
Rådet för hållbarhet och hälsa 
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KSAU § 16 Dnr 2020/000030 

Prioritering av mål i hållbarhetsstrategin 

Sammanfattning 

Som en del i arbetet med framtagande av hållbarhetsstrategi rekommenderar ”Rådet för hållbarhet 
och hälsa” 2019-12-10 §56, att kommunstyrelsen prioriterar 4 av de totalt 17 globala målen;  
3. Hälsa och välbefinnande, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och 
produktion, 14. Hav och marina resurser.  
Med en prioritering av de globala målen, tillsammans med underlaget efter hållbarhetsworkshopen 
2018, så finns ett klarare underlag och prioritering för framtagandet av en hållbarhetsstrategi.   

Beskrivning av ärendet 

Den 22 februari 2018 biföll kommunfullmäktige en motion angående utveckling av Sotenäs 
kommuns hållbarhetsarbete (se dnr 2017/001776, § 14). Motionen innebar framtagande av 
hållbarhetsstrategi där bland annat hänsyn tas till omvärlden genom FNs globala hållbarhetsmål.  
En hållbarhetsworkshop genomfördes 2 maj 2018 för att identifiera vad hållbarhet kan vara för 
Sotenäs kommun, och skulle ses som startskottet på arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi. 
På workshopen deltog både politiker och tjänstepersoner inom kommunen. Vid workshopen 
framkom att de globala mål som deltagarna ansåg att Sotenäs behöver prioritera är; 3.Hälsa och 
välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet (hållbar VA utveckling), 10. Minskad ojämlikhet, 11. 
Hållbara städer och samhällen (samhällsplanering/ÖP), 12. Hållbar konsumtion och produktion 
(symbioscenter), 14. Hav och marina resurser (plast och nedskräpning/strandstädning), och 15. 
Ekosystem och biologisk mångfald. 
Inför 2019 skapas Rådet för hållbarhet och hälsa i Sotenäs kommun och tjänsten som 
hållbarhetsstrateg tillsätts i juni 2019.  
Den 10 december 2019 beslutar rådet för hållbarhet och hälsa (§56), utifrån ovan bakgrund, att 
rekommendera kommunstyrelsen att prioritera 4 av nämnda globala mål; 3. Hälsa och 
välbefinnande, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav 
och marina resurser.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Ingen påverkan. Syftet med förslaget blir att åtgärder inom hållbarhetsområdet kan prioriteras för att 
bli mer effektiva. 

Regelverk  
Sotenäs kommun arbetar idag med alla de globala målen, mer eller mindre, inom sina ordinarie 
verksamheter, vilket kommer att fortsätta. Genom att prioritera 4 av de globala målen i kommunens 
hållbarhetsstrategi så ska de vara vägledande och profilerande vid satsningar och aktiviteter inom 
hållbarhetsarbetet.  
De fyra målen; 3. Hälsa; 11. Hållbara städer och samhällen; 12. Hållbar konsumtion och 
produktion; 14. Hav och marina resurser, har tydliga kopplingar till de nationella miljömålen och 
Sveriges ekokommuners hållbarhetsprinciper, som också ska tas hänsyn till i hållbarhetsstrategin. 
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Organisation och personal  
En hållbarhetsstrategi kommer under 2020 tas fram under ledning av kommunstyrelseförvaltningen. 
Med en prioritering av de globala målen, tillsammans med underlaget efter hållbarhetsworkshopen 
2018, så finns ett klarare underlag och prioritering för framtagandet av en hållbarhetsstrategi. 

Barnperspektiv 
Hållbar utveckling syftar till att skapa en utveckling som inte äventyrar kommande generationers 
möjligheter till utveckling, utifrån socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Genom att 
prioritera hållbarhetssatsningar kan dessa få större genomslagskraft till gagn för barn och 
kommande generationers möjligheter att leva och verka i Sotenäs kommun i framtiden. 

Medborgarperspektiv 
De föreslagna prioriteringarna av globala mål kopplar väl till medborgarperspektivet och det 
individuella ansvaret för hållbar utveckling, i synnerhet mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, 
som bland annat innefattar individuella konsumtionsmönster och avfallsfrågor. Genom att ha ett 
aktivt hållbarhetsarbete kan kommunen inspirera våra medborgare med att göra egna hållbara val i 
vardagen. 

Jämställdhetsperspektiv 
Genom aktivt hållbarhetsarbete kan jämställdheten i kommunen också stärkas då det är en 
integrerad del av arbetet med ett hållbart samhälle.  

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsstrategs tjänsteutlåtande 2020-01-16 
Protokollsutdrag Rådet för hållbarhet och hälsa 2019-12-10 § 56 
Sammanfattning hållbarhetsworkshop 2 maj 2018 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) bifall på förslaget. 
Olof Börjesson (C) föreslår ytterligare ett mål; att bekämpa klimatförändringarna. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag mot Olof Börjessons (C) förslag  
och finner att arbetsutskottet antar Mats Abrahamssons (M) förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med Rådet för hållbarhet och hälsas rekommendation, att 
prioritera fyra globala mål vid framtagande av hållbarhetsstrategi; 

1. Hälsa och välbefinnande 
2. Hållbara städer och samhällen 
3. Hållbar konsumtion och produktion 
4. Hav och marina resurser 
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Reservation 

Olof Börjesson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 17 Dnr 2019/001026 

Motion om gratis lusmedel till barn och unga i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Therese Mancini (S) och Sanna Lundström Gustafsson (S) har inkommit med en motion om 
lusmedel till barn och unga i Sotenäs kommun. Motionärerna skriver att det är en klassfråga i 
dagens samhälle om man har råd att avlusa sina barn eller inte. 
Enligt skollagen ska det för elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola finnas elevhälsa. 
Att köpa in och distribuera preparat så som lusmedel ingår inte i skolans/elevhälsans uppdrag. 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
Uppdraget är främst förebyggande och hälsofrämjande. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UN 2019-12-05 §85 
Tjänsteutlåtande Förvaltningschef 2019-11-11 
Skrivelse angående fritt lusmedel 
Motion lusmedel 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Olof Börjesson (C) föreslår att motionen ska avslås. 
Birgitta Albertsson (S) föreslår att motionen ska bifallas. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattsson (M) med fleras förslag mot Birgitta Albertssons 
(S) förslag och finner att arbetsutskottet antar Roland Mattsson (M) med fleras förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 18 Dnr 2020/000048 

Ansökan från Sotenäsbostäder om att försälja fastigheten Finntorp 
2:285 i Bovallstrand 

Sammanfattning 

Ordförande och tf VD i Sotenäsbostäder AB lämnar information om att ansökan om att försälja 
fastigheten Finntorp 2:285 i Bovallstrand. 

Bakgrund 

Sotenäsbostäder AB har under senaste åren genom strategiskt detaljplanearbete skapat möjligheter 
att exploatera flera områden för att kunna bygga upp till ca 120 nya hyresrätter och exploatera ca 20 
villatomter för försäljning via kommunens tomtkö. Samtidigt har bolaget noterat ett ökat söktryck 
de senaste åren och trots att bolaget har byggt nya hyresrätter har inte detta söktryck minskat. 

Aktuella projekt för exploatering 
De projekt som utan inbördes ordning är möjliga att förverkliga, har nu lagakraftvunna detaljplaner 
och utgörs av: 
 

• Ekelidberget, Bovallstrand med 24 hyresrätter och 4 villatomter 
• Bankeberg, Hunnebostrand med 25 - 27 hyresrätter 
• Förålarna, Väjern med 50 - 70 hyresrätter och 15 villatomter 

 
Förverkligande av dessa tre projekt har översiktligt kalkylerats till att kräva investeringar om totalt 
150 - 175 Mkr. Prioritering och takten för genomförande av dessa projekt är beroende av att klara 
finansiering samt om fortsatt högt tryck kommer att råda på efterfrågan av nya lägenheter. Det 
senast byggda projektet Mjölskär på Väjern var uthyrt på få veckor två månader före inflyttning. 

Finansieringsalternativ 
Det finns tre sätt att finansiera nybyggnation: 

• Eget kapital 
• Lån hos Kommuninvest med kommunal borgen 
• Försäljning av tillgångar 

Försäljning av fastigheten Finntorp 2:285, Bovallstrand 
För att generera kapital och snabbt kunna bygga nya hyresrätter har styrelsen för Sotenäsbostäder 
beslutat att inleda en försäljningsprocess gällande fastigheten Finntorp 2:285, Munkebergsgatan, 
Bovallstrand. Denna fastighet innehåller 20 hyresrätter samt ett oexploaterat område där möjlighet 
skapas att exploatera 6 nya villatomter. Försäljningskapitalet avses i sin helhet användas för att 
finansiera bygge av nya hyresrätter. 
 
Den tänkte köparen är en lokal fastighetsägare, som har hyresfastigheter i Sotenäs kommun och i 
våra grannkommuner. Dennes ambition är att fortsätta att förvalta fastigheten som hyresrätter samt 
på sikt exploatera de sex tomterna till åretruntboende. 
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Godkännande av kommunfullmäktige 
Efter samråd med ägaren har det överenskommits att en försäljning av fastigheten Finntorp 2:285, 
Bovallstrand är av sådan vikt att den skall prövas av kommunfullmäktige. 
 
Styrelsen för Sotenäsbostäder AB ber härmed kommunfullmäktige i Sotenäs om godkännande av 
försäljning av fastigheten Finntorp 2:285, Munkebergsgatan, Bovallstrand.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Sotenäsbostäder AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Sotenäsbostäder AB försäljer fastigheten Finntorp 
2:285, Munkebergsgatan i Bovallstrand. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 19 Dnr 2020/000149 

Utreda och effektivisera administrationen 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att se över och effektivisera 
de övergripande administrativa processerna, inklusive nämndsprocessen, i kommunen. 
 

Skickas till 

Kommunchefen 
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KSAU § 20 Dnr 2020/000150 

Utreda samarbete mellan IFO och Arbetsmarknadsenheten 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att utveckla samarbetet 
mellan IFO och AME för att få fler ut i arbete och självförsörjning. 
 

Skickas till 

Kommunchefen 
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KSAU § 21 Dnr 2020/001404 

Motion - Planera för, exploatera och försälja kommunala villatomter 
via Sotenäsbostäder AB 

Sammanfattning 

Daniel Nordström (M) lämnade in en motion 2019-11-05 där han föreslår att ge kommunen i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge Sotenäsbostäder AB utökat uppdrag och ägardirektiv 
avseende planering, exploatering och försäljning av kommunala villatomter. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunala småhustomter säljs via kommunens tomtkö. I dagsläget finns drygt 200 personer i kön. 
 
Sedan hösten 2017 exploaterar Sotenäsbostäder AB de tomter som senare säljs av kommunen via 
tomtkön. För att reglera förhållandet mellan Sotenäsbostäder AB och kommunen upprättades 2017 
en affärsöverenskommelse. Avsikten med överenskommelsen är att fler småhustomter ska kunna 
erbjudas allmänheten via den kommunala tomtkön. Priset för tomterna fastställs av kommunen efter 
förslag och i samråd med Sotenäsbostäder. Tomtkön administreras av kommunen. 
 
I nuläget är försäljningsförfarandet att Sotenäs kommun förvärvar de exploaterade tomterna av 
Sotenäsbostäder samtidigt som kommunen upprättar köpekontrakt med intressent från tomtkön. 
Förfarandet innebär en extra försäljning mellan kommunen och Sotenäsbostäder vilket resulterar i 
administrativt merarbete och onödiga lagfartskostnader. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörs tjänsteutlåtande 2020-01-14 
KF §122 2019-11-07 
Motion – Planera för, exploatera och försälja kommunala villatomter via Sotenäsbostäder AB 
Överenskommelse mellan Sotenäsbostäder AB och Sotenäs kommun 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
arbetsutskottet antar detta.      

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att ge Sotenäsbostäder 
AB utökat uppdrag och ägardirektiv avseende planering, exploatering och försäljning av 
kommunala småhustomter. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 22 Dnr 2016/000962 

Ansökan om markköp del av Tången 42:1 samt tomträtten Tången 
42:140 

Sammanfattning 

Frasses Teknik och underhåll har hösten 2016 kommit in med en ansökan om att få köpa mark av 
Sotenäs kommun, del av fastigheten Tången 42:1 samt tomträtten Tången 42:140.  
 
Sökande önskar köpa tomträtten Tången 42;140. Sökande önskar eventuellt även att få köpa en del 
av marken som angränsar till tomträtten Tången 42:140, markområde är 96,5 kvm och ligger inom 
Tången 1:1 och 42:1. Sökande äger i dag tomträtten. 
 
Marknadsvärdet för Tången 42:140 Etthundra sjuttiotusen kronor (170 000 kr). Marknadsvärdet för 
Tången 42:140 inklusive tillskottsmark Tvåhundra sextiotusen kronor (260 000 kr). 

Beskrivning av ärendet 

Värdeutlåtandet skall avse ett marknadsvärde för marken inom Tången 42:140. Värdet bortser från 
byggnad och VA-anslutning. Värdeutlåtandet skall också ange ett värde för vad fastigheten med ett 
tillköp av mark om 96,5 kvm från Tången 1:1 och 42:1. Marknadsvärdet skall spegla det mest 
sannolika värde som marken betingar vid en frivillig försäljning på den öppna marknaden.   
 
Marknadsvärdet för Tången 42:140 bedöms avrundat till: 
Etthundra sjuttiotusen kronor (170 000 kr) 
Marknadsvärdet för Tången 42:140 inklusive tillskottsmark bedöms avrundat till: 
Tvåhundra sextiotusen kronor (260 000 kr) 
 
Marknadsvärdet för Tången 42:140 Etthundra sjuttiotusen kronor (170 000 kr). Marknadsvärdet för 
Tången 42:140 inklusive tillskottsmark Tvåhundra sextiotusen kronor (260 000 kr) 

Beslutsunderlag 

Tf. PLEX-chefs tjänsteutlåtande 2020-01-16 
Kartbilaga Tången 42:140 
Värdeutlåtande Tången 42:140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå förfrågan med hänvisning till antagen markpolicy 
att inte försälja sjönära mark. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott erbjuder sig att inlösa aktuell tomträtt till värderat värde. 
 

Skickas till 

Sökanden, inkl besvärshänvisning 
PLEX-chef 
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KSAU § 23   Dnr 2019/000786  

Information om Hunnebostrands camping 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2019-06-05 § 96 kommunchefen i uppdrag att utreda 
arrendeavtalet för Ellene 1:383 där Hunnebostrands camping bedrivs. 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att arrendeavtalet sägs upp för omförhandling. 
Olof Börjesson (C) föreslår bifall till Lars-Erik Knutsson (S) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
arbetsutskottet antar detta.      

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att säga upp arrendeavtalet 
för omförhandling för Ellene 1:383 Hunnebostrands camping.  

 

Skickas till 

Kommunchefen 
PLEX-chef 
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KSAU § 24 Dnr 2019/000784 

Detaljplan för Hovenäs 1:2 m.fl., Hogenäs industriområde 

Sammanfattning 

Det aktuella ärendet avser planbesked/uppdrag för industriområde Hogenäs på Hovenäset och har 
initierats genom beslut i kommunstyrelsen arbetsutskott 2019-06-05 §94. Beslut i KS 2019-09-11 § 
132 skal förvaltningen återkomma till kommunstyrelsen 2020-02-12 med ny bedömning och ny 
bedömning av Hogenäs Hamn förnärvarande inte ska ingå i ny bedömning. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge ett uppdrag att ta fram detaljplan Hogenäs industriområde 
väster om väg 872. Kommunstyrelsen föreslås även besluta om att finansiering ska ske inom ramen 
för investeringsbudget. 

Bakgrund  

Kommunchefen fick vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-05 i uppdrag att se 
över planlösningen för Hogenäsets industriområde, Hovenäset. I området finns det två olika planer. 
 
Hogenäs industriområde är utbyggt med infrastruktur (Gata VA, El). All mark är dock inte såld 
ännu, men det finns intressenter. De som etablerat sig i området har synpunkter på detaljplanens 
utformning. 
 
Detaljplaner 
För Hogenäs industriområde finns det idag två gällande planer spl 1427-P87/3 från 1987 och dp 
1427-P90/20 från 1990. Det finns i delar av planerna både naturmark och punktprickad mark längs 
industri- och lokalgator. Planbestämmelser bör ses över så de är samma för båda planerna även se 
över om mer mark ska planläggas i anslutning till de gällande planer. 
 
Översiktsplan  
Enligt översiktsplanen, ÖP 2010, är aktuellt område ett utvecklingsområde för 
industriverksamheter.  
U27 Hogenäs:  
Nyetableringar med krav på stora utrymmen, verksamheter som kan innebära en störning på 
omgivningen genom lukt och/eller buller samt transportintensiva verksamheter (inklusive 
verksamheter med transport av farligt gods) ska i första hand lokaliseras hit. 
  
Riksintressen  
I huvudsak hela Hovenäs omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv MB 4 kap 2§ 
respektive obruten kust MB 4 kap 3§.  
 
Strandskydd  
Strandskyddet är upphävt i gällande detaljplaner men återinträder när befintliga detaljplaner 
planläggs på nytt. Strandskyddsgränsen för det generella strandskyddet är 100 meter och det 
påverkas inte dessa planer. Strandskyddsgränsen för det utvidgade strandskyddet är det 300 m vilket 
i detta fall blir hela området delar av Hogenäs.  
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Särskilda skäl enligt miljöbalken (7 kap 18c§) kan eventuellt finnas för att bebygga industriområde 
eftersom den redan är ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets 
syften gäller främst Hogenäs.  

Konsekvensbeskrivning av ärendet  

Ekonomi  
Detaljplanearbetet bekostas av Sotenäs kommunen. Kostnaden för att ta fram denna detaljplan ca 
500 000 kr. 

Regelverk  
Planprocessen ska genomföras i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900, (SFS 2014:900).  
Planändringen medför stora förändringar jämfört med dagens användning och bedöms därför ha 
stort intresse för allmänheten. Planprocessen ska därför bedrivas med ett utökat förfarande. Detta 
innebär att planförslaget ska skickas ut på samråd och ställas ut för granskning innan planen kan 
antas av kommunen.  

Slutsats  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att få fram en detaljplan som ser över de gällande 
detaljplanebestämmelserna gällande främst punktprickad mark är av stor betydelse. Planläggning av 
ny mark för industriverksamhet bör utredas angränsande till nuvarande detaljplaner inom Hogenäs 
området. 
 
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: Buller från vägtrafik, upphävande av strandskydd. 

Beslutsunderlag 

Tf. PLEX-chefs tjänsteutlåtande 2020-01-14 
Plankostnader 
Karta planområde 
Protokollsutdrag KS 2019-09-11 §132 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Lars-Erik Knutsson (S) och Olof Börjesson (C) föreslår att området ska ses 
över och om möjligt utökas. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
arbetsutskottet antar detta.      

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ett positivt planbesked för att få fram en ny detaljplan för Hogenäs 
industriområde, planen bedöms kunna antas av kommunen inom 3 år från detta beslutsdatum.  
Planområdet ska ses över och om möjligt utökas. 
Finansiering sker inom investeringsbudget för 2021.  
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 25 Dnr 2020/000065 

Detaljplan industriområde Hogenäs Norra 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun avser att upprätta en ny detaljplan för nytt industriområde vid Hogenäs Norra. 
Ärendet initierades genom beslut i KSAU 2019-11-27 § 173. Området är till för etableringar vilka 
kräver stora markarealer. Kommunstyrelsen föreslås även besluta om att finansiering ska ske inom 
ramen för investeringsbudget.    

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag från KSAU 2019-11-27 § 173 att komma med 
underlag för nya industriområden som bör planläggas. Området för Hogenäs Norra är inte utpekat i 
ÖP från 2010, men är ett intressant område för att placera ett nytt industriområde för industrier som 
kräver stor etableringsyta. Aktuellt planområde ägs av Sotenäs kommun är ca 750 hektar varav 
verksamhetsyta bör hamna mellan 500-600 hektar. Ny infartsväg behövs till området från väg 171. 
Vägen går över andra fastigheter som inte ägs av Sotenäs kommun. 
 
Riksintressen 
I södra delen av området ca 15 hektar omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv MB 4 
kap 2§ respektive obruten kust MB 4 kap 3§.  
 
Strandskydd 
Strandskydd runt Stora Dalevatten finns i norra delen av området.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Investeringsutgift för detaljplanen uppgår till uppskattningsvis 2 600 000 kr. Det kommer belasta 
investeringsbudget. Inkomster kommer när mark inom området säljs till intressenter. Alternativ är 
om det kommer en intressent som kan ta kostnader redan när de uppstår är det en fördel för Sotenäs 
kommun. 

Beslutsunderlag 

Tf. PLEX-chefs tjänsteutlåtande 2020-01-14 
Plankostnader 
Protokollsutdrag KS 2019-09-11 §132 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att få fram en ny detaljplan för Hogenäs Norra 
industriområde, planen bedöms kunna antas av kommunen inom 1-1,5 år från beslutsdatum. 
Finansiering sker inom investeringsbudget 2020.   
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 26 Dnr 2018/000795 

Ombyggnation Hunnebohemmet 

Sammanfattning 

Arbetet för framtagning av underlag och kostnadsberäkningar i detta dokument har pågått under 
2019. Personalrepresentanter har fått deltaga i en designdialog som pågick under hösten 2019 som 
ledde fram till en programhandling där även en första kostnadsberäkning gjorts. I samband med 
projekteringen har även evakueringsbostäder för de boende utretts. 

Beskrivning av ärendet 

1. Programhandling Ombyggnation Hunnebohemmet 
Under hösten 2019 har en designdialog med representanter från olika verksamheter som arbetar på 
Hunnebohemmet genomförts. Vid tre tillfällen har gruppen, bestående av ca 10 personer, varit 
delaktiga i att utforma en ny planlösning för en ombyggnation av Hunnebohemmet. Ansvarig och 
drivande av denna designdialog har varit två upphandlade arkitekter som senare även skissat på den 
nya planlösningen. Parallellt med designdialogen har diskussioner och inventeringar utförts av 
andra upphandlade konsulter för att få fram underlag till den tidiga kostnadsbedömningen för 
ombyggnationen. 
 
I beräkningarna finns med att Hunnebohemmets 5350 m2 renoveras invändigt. Utförligare 
beskrivning om Ombyggnationen finns i den Programhandling daterad 2019-12-23 som samtliga 
konsulter varit med och tagit fram. 
 
Kalkylen visar på en ombyggnadskostnad på mellan 90 000 000 kr - 115 000 000 kr. Det ger ett 
kvm pris på ca 17 000 kr/m2 – 21 000 kr/m2 för att renovera de 5350 m2. Hunnebohemmet har en 
del eftersatt underhåll och uttjänad teknik. Nedan listas några av de större posterna för 
ombyggnationen: 
Enhet, arbete    Kostnad, cirka 
Nytt reservkraftverk   600 000 kr 
Nytt ställverk    1 200 000 kr 
Nytt ventilationsaggregat   1 200 000 kr 
Nytt kylaggregat för storkökskyla  1 000 000 kr 
Ny pelletspanna    1 500 000 kr 
Rivning mellanväggar och uppbyggnad nya 7 000 000 kr 
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Souterrängplan plan 1 
Idag är Hunnebohemmets souterrängplan delvis tomställt. I nuvarande planlösning finns utrymmen 
för personalomklädningsrum, tillagningskök, teknikutrymmen och hjälpmedelsförråd. 
 
Efter ombyggnationen föreslås följande utrymmen finnas i souterrängplan:  

• 14 st lägenhet för korttidverksamhet fördelat på en avdelning med tillhörande 
avdelningskök. Lägenheterna byggs fullt utrustade för möjlighet en ändrad inriktning i 
framtiden.  

• Tillagningsköket renoveras och får ny planlösning. Även tillhörande personalutrymmen till 
3 måltidenspersonalen görs om i direkt anslutning till tillagningsköket.  

• Rehab (Sjukgymnaster och Arbetsterapeuter) får kontor, metodrum och hjälpmedelsförråd i 
anslutning till lastkaj.  

• Personalomklädningsrum fördelat på två enheter.  
• Städcentral, återvinningsrum och soprum anordnas i anslutning till lastkaj.  
• Teknikutrymmen behålls i nuvarande lägen men uppdateras med delvis ny teknik.  

 
Entréplan plan 2  
På entréplan finns i nuvarande planlösning 4st avdelningar där 3st är avsedda för demensvård och 
1st för korttidsvård, totalt 30st platser för demensvård och 14st platser för korttidsvård. På detta 
våningsplan finns även idag dagverksamhet samt administrativa lokaler för rehab, enhetschefer och 
dagsjuksköterskor.  
 
Efter ombyggnationen föreslås följande utrymmen finnas i entréplan:  

• 4st avdelningar för demensvård fördelat på 10+8+10+8 totalt 36 platser. Planlösningarna är 
symmetriska så på ena vingen finns 2st avdelningar (10+8) som har gemensamt 
avdelningskök. Alla avdelningar ska ha nära att ta sig ut i de två trädgårdarna som anordnas.  

• Dagverksamhet får ändamålsenliga lokaler.  
• Kommunens samtliga sjuksköterskor får nya lokaler i nära anslutning till entrén.  
• Personalutrymmen samt administrativa lokaler såsom kontor, mötesrum mm.  
• Övernattningslägenhet för anhöriga som även kan nyttjas som vilrum för personal.  
• Rum för fot/hårvård samt sinnes/upplevelserum för de boende.  

 
2. Evakuering  

För att möjliggöra en ombyggnation kommer de som bor på Hunnebohemmet delvis behöva 
evakueras. Provborrningar har gjorts för att se bullernivåer och man tror att ett delvis kvarboende 
kan förekomma. Ombyggnationen kommer därmed behöva genomföras i etapper. Förslaget är att 
man under etapp 1 evakuerar halva Hunnebohemmet och har kvarboende i den andra halvan. När 
etapp 1 är avslutat flyttar de som bott kvar i sina lägenheter in i den nya iordningställda delen och 
etapp 2 startar.  
 
För att lösa evakueringen har man tittat på en lösning med moduler uppställda på en närliggande  
fotbollsplan. Det är kalkylerat med att under etapp 1 behöva 20st evakueringsbostäder och under 
etapp 2 10st evakueringsbostäder. Man räknar med att varje etapp kommer att pågå under ca 1 års 
tid, total byggtid om 2 år för att iordningställa lägenheterna.  
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En kostnadsuppskattning för modullösning är som följer och är beräknad på 20st 
evakueringsbostäder under år 1 och 10st evakueringsbostäder under år 2: 
 
Hyra och etablering  Ca 6 000 000 – 7 600 000 kr  
El, VA, Brandlarm, 
Fastighetstekniker 

Ca 800 000 kr  

TOTALT för 2 år  Ca 6 800 000 – 8 400 000 kr  
 

3. Nybyggnationen  
För att tillgodose ett framtida behov av fler omsorgsplatser har en process med att förända 
detaljplanen kring Hunnebohemmet startat för att möjliggöra en nybyggnation/tillbyggnation. Detta 
har även beaktats i programhandlingsskedet.  
 
För att lösa evakueringen under ombyggnationen av det befintliga Hunnebohemmet har en tidig 
kalkyl tagits fram. Detta för att se möjligheterna med en nybyggnation som sedan används för 
evakuering istället för förslaget med moduler under punkt 2.  
 
Nybyggnationen skulle således ske före renoveringen av det befintliga Hunnebohemmet sker.  
En tidig kostnadsuppskattning på en nybyggnation om ca 2500 m2 med totalt 30 stycken lägenheter 
fördelat på 3 stycken avdelningar i anslutning till Hunnebohemmet visar på en kostnad mellan  
80 000 000 – 100 000 000 kr. Observera att detta är en mycket tidig uppskattning och stor osäkerhet 
råder kring bland annat grundläggning och även andra tekniska lösningar inom byggnaden. 

Beslutsunderlag 

Drift & projekt tjänsteutlåtande 2020-01-07 
Presentation ONAU 2020-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 27  

Information om budget 2021 och budgetprocess 

Sammanfattning 

Information lämnas om budget 2021 och budgetprocess med tidplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 28 Dnr 2020/000080 

Löneöversyn 2020 

Sammanfattning 

Lönebildning och lönesättning ska bidra till att motivera medarbetarna så att arbetsgivaren når 
målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 
produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla 
uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar 
löne- och anställningsvillkoren. 

Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det 
positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog 
förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. 

Det är särskilt viktigt att lönen för medarbetare på alla nivåer tydligt avspeglar hur uppsatta mål 
uppfylls och de resultat som vederbörande uppnår.  
Chefer är arbetsgivarens företrädare och har ett stort ansvar för att löneprocessen genomförs på ett 
bra vis, att uppsatta mål kommuniceras och nås samt att uppföljning av resultat sker samt att man 
följer de riktlinjer och rutiner som finns kring lönesättning och löneprocessen.  

Struktursatsningar 
Av det totala löneutrymmet kan en del avsättas för strukturella satsningar. Dessa satsningar kan 
göras på grupper eller individer inom grupper som av olika anledningar hamnat fel i lön enligt 
rådande lönestruktur.  
 
Kommunchefens ledningsgrupp föreslår efter genomgång av 2019 års lönestruktur, den årliga 
lönekartläggningen samt förslag på struktursatsningar från förvaltningarna och fackliga 
organisationer att det bör ske en struktursatsning på följande grupper:  
Enskild rektor, lärare med lång erfarenhet, bygglovhandläggare/byggnadsinspektör, trafikingenjör, 
vissa undersköterskor hemtjänst, sjuksköterskor samt ungdomsutvecklare. 

Titeländringar 
För att befintlig titel ska harmonisera med innehåll i det huvudsakliga uppdraget föreslås följande 
titeländringar: 
Titelförändringarna medför ingen löneförändring.  
 
Receptionist till administratör, 1 administratör inom samhällsbyggnadsförvaltningen till 
nämndsekreterare, digitaliseringssamordnare till digitaliseringsstrateg, It- och biblioteksassistent till 
bibliotekssamordnare. 

Lönekartläggning 
Enligt diskrimineringslagen skall samtliga arbetsgivare genomföra en lönekartläggning varje år. 
Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.  
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Resultatet av årets lönekartläggning i Sotenäs kommun visar att det finns viss löneskillnad både 
inom lika grupper som inom likvärdiga grupper. Det berör grupperna fritidsledare, 
språkstödjare/studiehandledare, rektorer och arbetsmarknadssamordnare. Utifrån resultatet är 
förslaget att vissa åtgärder kommer att vidtas.  

Löneutrymmet 
För att få en samlad lönepolitik föreslås att oavsett facklig organisation ska löneutrymmet för den 
individuella prestationen ligga på ett utrymme om 2,5 procent samt central struktursatsning på 0,2 
procent och 0,2 procent till förvaltningsstruktur. Utöver det avsätts 0,1 procent centralt till 
oförutsedda löneförändringar.   
Totalt avsätts 3,0 procent för löneöversyn år 2020. 
 
2020 ska nytt centralt avtal tecknas med Fackförbundet kommunal vilket kan komma att påverka 
löneutrymmet som avsätts i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Personalchefs tjänsteutlåtande 2020-01-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott antar ovanstående förslag gällande avsättning för löneöversynen 
inkl. strukturåtgärder för löneöversyn samt justeringar enligt lönekartläggningen 2020.  

Skickas till 

Personalavdelningen 
Löneenheten 
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KSAU § 29 Dnr 2020/000151 

Översyn av tomtkön 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att göra en översyn av 
tomtköreglerna vad gäller tillämpning av reglerna och effektivisering av administration. 
 

Skickas till 

Kommunchefen 
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KSAU § 30 Dnr 2020/000152 

Styrgrupp för beredning av policy och ägardirektiv för bolag 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att en politisk styrgrupp tillsätts för att bereda policy och ägarstyrning 
av kommunala bolag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att arbetsutskottet antar 
detta.    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att utse 4 förtroendevalda att ingå i en styrgrupp för framtagande av 
policy och ägarstyrning av kommunala bolag. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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