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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, onsdagen den 12 februari 2020, kl 08:30-15:45. 
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00. 
 

Beslutande 
 
Mats Abrahamsson (M) ordförande   
Olof Börjesson (C) 
Roland Mattsson (M) 
 
 
 

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

Närvarande 
ersättare 

 
Mikael Sternemar (L)  
 

 
Therese Mancini (S) 

Övriga deltagare 
 
Johan Fransson, PLEX-chef § 32 
Tomas Larsson, näringslivsutveckl § 32 
Ann-Sofie Sjögren, PLEX-ingenjör § 32 
Leif Andreasson, projektledare § 33 
Carl Forsberg, kultursekreterare § 34 
Marina Bragd Karlsson, upphandlare § 35 
Pär Eriksson, tekniska utskottet § 36, 47 
Eveline Savik, samhällsbyggnadschef § 36 
 
 
 

 
Maria Fält, ekonom, § 36 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 35-44 
Åsa Andersson, besöksutveckl. § 45 
Lars Bäckström, Island of Light § 49 
Dulche Ahlberg, Island of Light § 49 
Maria Vikingsson, kommunchef  
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

Justerare Olof Börjesson (C) 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen den 13 februari 2020 kl. 09.30. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund    
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Olof Börjesson (C) 
 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-02-13 – 2020-03-06. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund    
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KSAU § 31   

Godkännande av dagordning 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om företaget Malmstolen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med att följande ärenden utgår: 
 

• Besökscentrum 
 
samt att följande ärenden läggs till; 
 

• Väg 171-projektet 
• Information om avtal för gymnasieverksamheten 
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KSAU § 32 Dnr 2019/000274 

Ansökan om arrende eller köp av mark på Vägga 2:262 

Sammanfattning 

Krickos Fastighetsförvaltning AB inkom 2019-02-22 med en ansökan om att få arrendera eller köpa 
mark från kommunens fastighet Vägga 2:262. Ändamålet med markköpet är att expandera och 
utveckla sina verksamheter inom kyltransport och maskinuthyrning.   
 
Verksamheterna omsätter idag omkring 50 000 000 kr/år samt har 25 anställda. Utvecklingen av 
verksamheterna kommer att bidra med 5-10 nya arbetstillfällen i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tf. PLEX-chefs tjänsteutlåtande 2020-01-21 
Köpekontrakt och kartbilaga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Krickos Fastighetsutveckling AB får köpa ca 6 800 
kvm av Vägga 2:262 för 285 kr/kvm. 
 

Skickas till 

Sökanden 
Tf PLEX-chef 
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KSAU § 33 Dnr 2019/000888 

Motion - Fimpen är skräpets värsting 

Sammanfattning 

Eva Abrahamsson (M), Helene Stranne (M) och Mats Abrahamsson (M) föreslår i en motion att 
Sotenäs kommun undersöker möjligheten att införa Fimpomater, med start på våra mest besökta 
platser och att kommunen undersöker möjligheten till delfinansiering för ovanstående investering i 
pågående eller kommande EU-projekt om vår havsmiljö, besöksnäring eller cirkulär ekonomi. 
 
Motionärerna menar att Sotenäs kommun, även kallad havets kommun, har en stark miljöprofilering 
och att i arbetet för ett renare hav är mikroplaster en av de viktigaste frågorna. Arbetet med cirkulär 
ekonomi där bl a handlingsplan för mikroplatser ingår är ytterst angeläget för våra invånare, 
besökare och näringsidkare och att Fimpen är skräpets värsting. Enligt beräkningar slängs en 
miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. Det motsvarar ungefär 108 ton plast, som 
hamnar i våra utemiljöer varje år. Cigarrettfiltret består till stor del av en slags plats cellulosaacetat 
som precis som annan plast bryts ner till mikroplast när den hamnar i miljön. Vad många inte vet är 
att fimpar är plast och kan ha en nedbrytningstid på minst 100 år.  
 
Studier visar att lakvatten från fimpar är akut giftiga för marina organismer. Fimparna ligger och 
skräpar överallt på bryggor, gator och torg, och slinker lätt ner i dagvattenbrunnar och vidare ut i 
havet. I EU-direktivet om åtgärder för vissa engångsprodukter av plast införs nu ett producentansvar 
för fimparna. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet   

Ekonomi  
Sotenäs kommun deltar i olika miljöfrämjande projekt och ett av dessa har en direkt koppling till 
lagda denna motion. Från april 2020 kommer Sotenäs kommun att erhålla medel för att samla in 
skräp och att marknadsföra sitt arbete med denna insamling. Inköpandet av ”Fimpomater” ligger 
helt i linje med projektets beslut. Projektet är 100% finansierat av Naturvårdsverket och kommer 
inte att belasta kommunens ekonomi. 

Organisation och personal  
Arbetet kommer att utföras via Sotenäs Symbioscentrum/Arbetsmarknadsenheten i ovan angivet 
projekt.   

Beslutsunderlag 

Projektledarens tjänsteutlåtande 2020-01-22 
Motion 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till motionen och noterar att 
Kommunfullmäktige tidigare har bifallit 2016-09-23 § 93 en motion om Ett renare Sotenäs dnr 
2016/000185 och att de båda motionernas verkställighet i tillämpliga delas ska samordnas. 
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Forts. KSAU § 33 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och noterar att Kommunfullmäktige tidigare har 
bifallit 2016-09-23 § 93 en motion om Ett renare Sotenäs dnr 2016/000185 och att de båda 
motionernas verkställighet i tillämpliga delas ska samordnas. 
 
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att inom aktuellt projekt köpa in 
”Fimpomater” samt utplacera dessa på lämpliga ställen i kommunens orter. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 34 Dnr 2020/000154 

Kulturprojekt 2020 

Sammanfattning  

Översyn av större kulturprojekt och verksamheter i Sotenäs kommun 2020 med förslag till stöd från 
kommunstyrelsen.     

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har de senaste åren fått flera kulturprojekt och verksamheter som etablerat sig i 
kommunen. Stöd till dessa verksamheter har tidigare fördelats från kommunstyrelsens ofördelade 
medel men det har saknats ett etablerat ansökningsförfarande. Detta har medfört att det blivit svårt 
för kommunstyrelsen att prioritera bland inkomna förslag. Genom att behandla alla större 
kulturverksamheter som tidigare fått stöd från kommunstyrelsen samtidigt så blir det lättare att få en 
överblick och prioritera kommunens begränsade medel. 
 
Tre större kulturverksamheter som också får stöd av kommunen förtjänar att nämnas: Swedish 
Wildlife Film Festival (Naturfilmarna), Granitkusten och Kulturhuset Hav och Land. Stöden till 
dessa verksamheter hanteras av utbildningsförvaltningen, förutom förlusttäckningsbidraget till 
Kulturhuset Hav och Land som regleras i avtal och hanteras förvaltningsövergripande. 
 
Udden skulptur 
Udden skulptur är en skulpturutställning på Udden i Hunnebostrand. Utställningen pågår från juni 
till september och är öppen för allmänheten utan inträde, dygnet runt. Skulpturutställningen i 
Hunnebostrand firar 10 år i år och är därmed den verksamhet av de större kulturprojekten som varit 
verksamt längst. Etableringen av Udden skulptur har också varit en förutsättning för arbetet med 
Stenens Hus. Utställningen fick förra ett nytt huvudmannaskap genom KKV Bohuslän. Av de 
projekt som föreslås beviljas är Udden skulptur det med mest ansträngd budget och projektet löper 
viss risk att inte kunna genomföras. 
 
Stallebrottet 
Stallebrottet är en scen för teater och musik i ett nedlagt stenbrott på Malmön. Stallebrottet har för 
perioden 2019-2021 fått ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd av Västra Götalandsregionen på 
400.000 kr per år för sin teaterverksamhet. Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas med 
motiveringen att föreningen driver ett omfattande ideellt arbete som garanterar både delaktighet och 
fina kulturupplevelser på Malmön. 
 
Island of Light 
Ljuskonstfestivalen Island of Light genomfördes för första gången 2018 på Smögen. Föreningen 
Smögen Art ansöker nu om att få genomföra festivalen för tredje gången. Turistrådet Västsverige 
beräknar att ca 30-40.000 människor under fyra dagar besökte festivalen förra året, trots dåligt 
väder. Arrangemanget 2019 hade på ett betydande sätt förstärkt sina insatser kring säkerhet och 
logistik. Den ansökan som är inlämnad till kommunen gäller endast stöd till organisationen bakom 
festivalen, inte till stöd för konstnärerna som medverkar. Kostnaden för deras medverkan är svår att 
beräkna men torde uppgå till 1-2 miljoner kronor. 
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Forts. KSAU § 34 

Konsekvensbeskrivning 

I denna ansökningsomgång ansöker tre aktörer om att genomföra kulturverksamhet i Sotenäs under 
2020: Smögen Art Light Festival, Stallebrottet och KKV Bohuslän. Jämfört med förra årets 
ansökningsomgång har alla kommunala bidrag i form av tjänster till Smögen Art Light Festival 
räknats om till pengar. Detta dels för att lättare kunna jämföra de olika ansökningarna och dels för 
att underlätta planeringen och möjligheten att följa budget för våra förvaltningar. En separat 
genomgång av de stöd som festivalen söker och vad de kostar finns bifogad. 
 
I bedömningen av hur mycket stöd varje organisation bör beviljas i stöd har förvaltningen utgått 
från fyra faktorer: 

1. Verksamhetens relevans och kvalitet 
2. Grad av medfinansiering 
3. Skapat mervärde för kommunens invånare 
4. Behov av stöd 

Beslutsunderlag 

Kultursekreterararens tjänsteutlåtande 2020-01-31 
Ekonomisk översikt över större kulturprojekt i Sotenäs 
Ansökan Stallebrottet 
Budget Stallebrottet 2020 
Bokslut Stallebrottet 2019 
Ansökan Udden skulptur 
Budget Udden skulptur 2020 
Ansökan Island of Light 
Kort rapport om Island of Light 2019 
Kommunala stöd som söks av Island of Light 
Exponering i nationell och internationell media 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och beslutar att ta upp frågan på 
kommande sammanträde. 
 

 

Skickas till 

KSAU 
Kultursekreterare 
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KSAU § 35 Dnr 2019/001680 

Kommunfullmäktiges program för privata utförare 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 3§ ska kommunfullmäktige anta ett program för privata utförare som 
utför kommunala angelägenheter, varje mandatperiod. Detta är det första programmet som tas fram 
för Sotenäs kommun. Programmet följer kommunens antagna styr och ledningssystem vilket 
innebär att mål, riktlinjer och uppföljning är den samma oavsett om det är kommunens egen 
förvaltning eller en privat utförare som utför tjänsten.  

Beskrivning av ärendet 

Kommuner och regioner har ett ansvar att kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal 
lämnats över till privata utförare. Det är samma ansvar som för egen förvaltning, kommunala bolag, 
förbund, stiftelse eller gemensam nämnd. 
 
Programmet omfattar alla verksamhetsområden så som vård och omsorg, hälso- och sjukvård, 
kultur och fritid, gator, parker och fastigheter, kommunikationer och annan infrastruktur.  
 
Formellt överlämnas verksamhet genom avtal, efter en offentlig upphandling. Det kan finnas andra 
upplåtelseformer så som partnerskap med civilsamhället. De mål och krav som anges i programmet 
kommer att ge genomslag på de upphandlingar avtal som tecknas efter programmets antagande. 
 
Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor då de är egna huvudmän och reglerad 
genom tillståndsgivning. 
 
Kommunfullmäktiges program fastlägger omfattning, ansvar och återrapportering. 

Beslutsunderlag 

Upphandlarens tjänsteutlåtande 2020-02-05 
Förslag till Fullmäktiges Program för privata utförare 
fullmäktige men att frågan bör bedömas lokalt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige antar Program för privata utförare. 
 
Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunchefen att revidera angränsande policys.    

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2020-02-12 §§ 31-49 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 10(30)
 

 
 

KSAU § 36 Dnr 2019/000001 

Bokslut kommunstyrelsen 2019 

Sammanfattning 

Rapporten avser kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsens verksamheter visar på en 
positiv prognos på +8,0 mkr.  
 
Måluppfyllelsen för kommunstyrelsens verksamheter ser positiv ut. Hälften av målen är helt 
uppnådda och endast två mål har ett resultat som inte har uppnåtts alls. Det handlar om 
sjukfrånvaron som ökat och målet att driva hamnverksamheten via ett hamnbolag. 
 
Sjukfrånvaron för hela perioden är högre än 2018. Genomförande av personalvårdsronder och 
arbete för att minska ohälsotalen pågår kontinuerligt.  

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2020-02-06  
Bokslut för Kommunstyrelsens verksamhet 2019 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget och föreslår som tillägg att bokslutet revideras; 
att måttet för narkotika för högstadienivå och sjukfrånvaro ska göras rödmarkerade. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bokslutet revideras; att måttet för narkotika för 
högstadienivå och sjukfrånvaro ska göras rödmarkerade. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2019. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 37 Dnr 2020/000105 

Möjlighet att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst, TFV, är ett kommunalförbund och har som ändamål för sin verksamhet att 
tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. TFV har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 
40 medlemmar. Medlemmarna är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad samt 38 kommuner i 
Västra Götalands län.  
 
Förbundet erbjuder språktolkning och översättning av text på fler än 100 olika språk. Förbundet har 
skickat ut förfrågningar om medlemskap till resterande kommuner i Västra Götalands län. Nya 
medlemmar kan ansöka om medlemskap och tillträda som nya medlemmar i förbundet from 1 
januari 2021.  
 
Det är väsentligt för verksamheterna i Sotenäs att erhålla auktoriserade tolkförmedlingstjänster. 
Kommunen upphandlar idag tjänsterna men att kunna upphandla och tillhandahålla tjänster som 
omfattar behovet är svårt. Förvaltningen föreslår att Sotenäs Kommun ingår medlemskap i 
Tolkförmedling Väst from 2021-01-01.    

Beskrivning av ärendet 

Ekonomi  
Vid inträde erlägger kommunen andelskapital om 1 krona per kommuninvånare beräknat på 
befolkningsantalet den 31 december 2019. För Sotenäs innebär det beräknat på folkmängd per 1 
november 2019 (statistik per 31 december 2019 ej klar) är 9 044 invånare. Det innebär en 
engångsinsats 9 044 kr. Varje ny medlem ska därtill lägga en administrativ engångsavgift på 25 tkr 
för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya medlemmar.  
 
Kommunens kostnader för tolktjänster har de senaste två åren uppgått till ca 160 tkr och fördelar sig 
enligt nedanstående.  

 
 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefs tjänsteutlåtande 2020-01-24 
Information om TFV 
Förbundsordning 
Tidsplan 
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Forts. KSAU § 37 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) förslår bifall till förslaget. 
Roland Mattsson (M) föreslår att kostnaderna ska belasta Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjesson (C) mot Roland Mattsson (M) förslag och finner 
att arbetsutskottet antar Roland Mattssons (M) förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs kommun ingår medlemskap i Tolkförmedling Väst. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att andelskapital på 1 krona per kommuninvånare och den 
administrativa engångsavgiften på 25 tkr belastar finansförvaltningen. 
 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 38 Dnr 2020/000096 

Redovisning av erhållet partistöd 2019 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska partier som är 
representerade i fullmäktige.  
Mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, till Sotenäs kommun lämna en  
skriftlig redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 
2 kap. 9 § första stycket kommunallagen.  
 
Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild 
granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser.  
 
Enligt 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen ges partistöd för att ”stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin”.  
Kommentar från Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  
Lagstiftningen är utformad så att det ålägger en kommun som avser att lämna partistöd att ställa 
krav på redovisning av stödets användning. Om några krav på redovisning inte ställs, eller om 
kraven utformas på ett sätt som strider mot bestämmelserna i kommunallagen, innebär det att 
partistödet inte är kompetensenligt. Fullmäktige får, under vissa förutsättningar, besluta att stöd inte 
ska betalas ut. Det följer av 2 kap. 11 § tredje stycket kommunallagen.  
 
Närmare om innehållet i redovisningen. Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge 
både allmänhet och media möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och 
deras redovisning. Den närmare utformningen av redovisningen är dock inte lagreglerad. I 
propositionen1 finnsföljande vägledande uttalande:  
 
”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av 
hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det 
partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt 
sparats från tidigare år.” 
 
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande om att stödet har använts för att stärka 
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken 
mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, 
samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefs tjänsteutlåtande 2020-01-24 
Redovisning av partistöd, inkl blankett  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att partierna ska inkomma med granskningsrapporter 
senast den 23 april till ekonomiavdelningen för Redovisning av erhållet partistöd 2019. 
   
 

Skickas till 

Gruppledare för partier i Kommunfullmäktige 
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KSAU § 39 Dnr 2019/000001 

Budget 2020 - flerårsplan, investeringsbudget, skattesats 

Sammanfattning 

Nämnden tilldelas ett kommunbidrag (budgetram) av kommunfullmäktige för verksamheten. 
Nämndens uppgift under året är att inom kommunbidragets ram bedriva verksamhet enligt 
beslutade mål, strategier och verksamhetsplan. Kommunbidraget inkluderar även kapitalkostnader. 
 
Enligt styrprinciperna ska nämnder presentera styrande verksamhetsmål och internbudget för 
kommunstyrelsen senast i november varje år. Återrapport skedde till kommunstyrelsen 2019-11-20 
§ 192. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna återrapport avseende nämndernas internbudgetar. 
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera styrande verksamhetsmål 2020 för att revidera 
måldokumentet. En uppdatering av måldokumentet har nu skett.    

Beslutsunderlag 

Ekonomichefs tjänsteutlåtande 2020-01-22 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål samt nämndernas styrande verksamhetsmål 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen från nämnderna avseende styrande 
verksamhetsmål 2020 i måldokumentet. 
   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 40 Dnr 2019/001581 

Samordningsförbundet Väst, Verksamhetsplan, budget 2020 med 
verksamhetsinriktning 2022 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med verksamhetsplan med budget 2020, med 
verksamhetsinriktning tom 2022, vilken antogs av styrelsen 2019-11-25.  
Verksamhetsplanen innefattar fortsättning med verksamhetsutveckling i syfte att möta aktuella 
behov och med att ta fram en modell vilken synliggör och systematiserar deltagarens väg genom 
Samordningsförbundet Västs insatser.   

Ekonomi  
Totalt budgeteras kostnader för 13,846 mnkr under 2019. Bidraget från medlemmarna 2019 
beräknas uppgå till 9,402 mnkr och intäkt från ESF på 2,4 mnkr Samordningsförbundets budget 
visar på ett underskott för respektive av de kommande åren 2019 - 2021. Se tabell nedan. Det 
innebär att förbundet kommer att använda det egna kapitalet under 2019 för budgetbalans och för de 
kommande budgetåren. 
 
Medlemsbidraget fördelas med att Försäkringskassan och Arbetsförmedling finansierar 50 procent. 
Västra Götalandsregionen finansierar 25 procent och kommunerna står för resterande 25 procent. 
För Sotenäs del uppgår avgiften till 144,706 tkr för 2020.    
 
Budget enligt samordningsförbundet mnkr 2020 2021 2022 
Intäkter medlemsbidrag 9,358 10,000 10,000 
Intäkter ESF 0,245 0 0 
Egna upparbetade medel 2,499 0,454 0,281 
Kostnader -11,648 -10,173 -10,193 
Netto 0,454 0,281 0,088 
Utgående eget kapital 0,454 0,281 0,088 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-01-21  
Verksamhetsplan med budget 2022 med verksamhetsinriktning tom 2022 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) förslag och finner att arbetsutskottet antar 
detta. 
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Forts. KSAU § 40 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan med budget 2020 med 
verksamhetsinriktning t.o.m. 2022 från Samordningsförbundet Väst. 
   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 41 Dnr 2020/000040 

Revidering av ekonomiska styrprinciper 

Sammanfattning 

Uppdatering av styrprinciperna framförallt avseende budgetuppföljning. Uppföljningen föreslås att 
omfatta helårsprognos för drift- och investeringsanslag i förhållande till budget. Uppföljningen 
genomförs månadsvis under perioden februari - juni samt augusti - november. Senast den 10:e (eller 
närmast följande vardag om 10:e infaller på helgdag) efter uppföljningsmånaden ska uppföljningen 
publiceras.  
 
Endast månadsuppföljningar med negativa helårsprognoser behandlas/beslutas av nämnd. 
 
Dokumentet har också uppdaterats med avsnitt avseende investeringar.    

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-01-07  
Ekonomiska styrprinciper, förslag 2020-01-29   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige beslutar godkänna ekonomiska styrprinciper, enligt förslag 2020-01-29. 
   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 42 Dnr 2020/000005 

Behandling av resultatöverföring av investeringar i bokslutet 2019 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställer överföring av investeringsanslag till kommande verksamhetsår.   

Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag 
Investeringsbudgeten uppgick för 2019, inklusive resultatöverföring från 2018, till 39,679 mnkr. 
Bruttoinvesteringar uppgick för året till 34,877 mnkr och försäljningsinkomster inklusive 
investeringsbidrag till 3,837 mnkr. Därmed fortsätter budgeterade försäljningsinkomster att minska. 
 
Enskilt största investeringarna under 2019 avsåg inköp av brandbil samt bidrag till 
Kungshamnsvallen 2.0. 
 
Kommunstyrelsen beslutade om att budgetera anslag till anläggningsstöd Kultur och fritid till ett 
belopp om 1,0 mnkr. Bifogat finns förslag till finansiering av detta genom omfördelning av medel 
från projekt som avslutas under 2019. Innan äskande av resultatöverföring föreslås en omfördelning 
för att inte föra över negativa anslag till 2020. Omfördelningen föreslås i första hand inom 
respektive verksamhetsområde/nämnd.  
 
Därtill äskas om resultatöverföring av anslag för samtliga nämnder till 8,638 mnkr. I bifogad bilaga 
framgår för vilka projekt som omfördelning samt resultatöverföring föreslås. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-01-07  
Investeringsredovisning 2019 (2020-02-05) 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ytterligare medel (152 tkr överförs från förbättr/plan underhåll 
parker) ska överföras till torget i Bovallstrand.  
Olof Börjesson (C) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Lars-Erik Knutsson (S) förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 152 tkr ska överföras från konto förbättr/plan underhåll 
parker) till konto torget i Bovallstrand.   
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Forts. KSAU § 42 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna; 
• Omfördelning av investeringsbudget för 2019    
• Överföring av investeringsanslag med 8,368 mnkr till 2020  
• I övrigt godkänna investeringsredovisningen 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 43 Dnr 2019/001579 

Ang lån till föreningen Tõllar õ Seiel 

Sammanfattning 

Föreningen Töllar och Seiel har inkommit med ansökan om förlängning och förnyelse av räntefritt 
lån. Föreningen har sedan 1999-03-04 ( KF DNR 98/729 § 08) haft ett räntefritt lån hos kommunen. 
En förutsättning för lånet var att föreningen ställde ”Sippans Bu” som säkerhet samt att föreningen 
under åren 1998 – 2007 avstod från kulturstöd. Lånet har nu amorterats av och sista inbetalningen 
gjordes december 2019. Föreningen har inte under åren 1998 – 2007 erhållit kulturstöd. Däremot 
har föreningen de senaste fem åren erhållit anläggningsstöd. 
 
Föreningen söker förlängning och förnyelse av detta lån i samband med omfattande renoveringar på 
Asta. Syftet med renoveringen av Asta är att hon kan fortsätta att fungera som arbetslivsmuseum 
och som ett kulturminne för kommunen. 
 
Finansiering av renovering av Asta har kunnat genomföras tack vare medlemmarna i föreningen 
samt bidrag. Trots det har föreningen arbetat upp en skuld på 250 tkr.  
 
Med utgångspunkt från ovan beslut söker nu föreningen Töllar och Seiel hos kommunen om ett 
räntefritt lån på 250 tkr.  
 
Enligt kommunallagen ska kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl 
för något annat KL 2 kap 3 §. Övriga föreningar i kommunen som inkommit för att få ekonomiskt 
stöd har erbjudits kommunal borgen.  
Förvaltningen föreslår att föreningen Töllar och Seiel erhåller kommunal borgen och därmed själva 
svarar för sitt lån och därmed erhåller samma villkor som övriga föreningar.    

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-01-21  
Ansökan om räntefritt lån föreningen Töllar och Seiel 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Föreningen Töllar och Seiel 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 250 tkr, jämte löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.   
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 44 Dnr 2020/000156 

SML-IT bokslut 2019 

Sammanfattning 

Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner har sedan 2014-01-01 haft en gemensam IT-nämnd med 
tillhörande förvaltningsorganisation. Samgåendet syftade till att i huvudsak till att skapa 
förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet, ökad effektivitet, 
optimerat resursutnyttjande med hög kompetens och service. 
 
Tidigare överenskommelse om gemensam nämnde har från och med 2019-01-01 med 
avtalssamverkan. I avtalet framgår bl a att budget- och målstyrning sker enligt värdkommunens 
principer. Värdkommunen fastställer årlig drift- och investeringsbudget efter samråd med 
samverkande kommuner. Budget för nästkommande år ska presenteras till samverkanskommunerna 
senast 30 april varje år. Värdkommunen ansvarar vidare för att rutinerna kring budgetprocessen 
fungerar. I avtalet avtalssamverkan § 7 Insyn, framgår att enligt värdkommunens styrmodell ska 
varje tertial redovisas kostnads- och verksamhetsutveckling.  
 
Som komplement till samverkansavtal finns antagen handling avseende samordning och styrning av 
gemensamma nämnder och avtalssamverkan. I denna beskrivs bl a att till delårsbokslut i april och 
augusti ska rapportering ske avseende avvikelser från budget, måluppfyllelse, uppdrag mm.  
 
17 januari 2020 inkom Lysekils kommun med resultatet för SML-IT för 2019 vilket uppgick till ett 
underskott på 263 tkr/kommun. Under året har styrgruppsmöten ägt rum enligt antagna 
styrdokument. Ekonomiska rapporter enligt styrdokumenten har inte presenterats vid dessa möten. 
Däremot har kortare information inom enstaka områdena skett. Ekonomiska rapporter har inte 
expedierats till samverkanskommunerna under 2019.   

Beskrivning av ärendet 

Under året har styrgruppsmöten ägt rum enligt antagna styrdokument. Ekonomiska rapporter enligt 
styrdokumenten har inte presenterats vid dessa möten. Däremot har kortare information inom 
enstaka områdena skett. Ekonomiska rapporter har inte expedierats till samverkanskommunerna. 
 
17 januari 2020 inkom Lysekils kommun med resultatet för SML-IT för 2019 vilket uppgick till ett 
underskott på 263 tkr/kommun. Den 21 januari inkom kompletterande information om orsak till 
underskott - se text nedan. 
 
Text från IT  
SML: Budgetering av e-tjänsteplattformen  
Enligt ISG 2019-04-24:5 har SML-IT påbörjat arbetet med att införa och förvalta e-
tjänsteplattformen Artvise. Ur protokollet: "IT-avdelningen tar kostnaden för ArtVise och 
kommuncheferna är överens om att eventuellt underskott delas mellan kommunerna". 
 
Ökade licenskostnader 
I samband med den årliga licensöversynen under sommaren 2019, så ökade volymen av licenser 
och därmed kostnaden. 
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SML: Övergång från tre internet-förbindelser till en  
Omvärlden har blivit osäkrare utifrån ett IT- och informationssäkerhetsperspektiv. Detta har gjort 
att SML-IT accelererat säkerhetsarbetet med att byta ut uttjänt kommunikationsutrustning och infört 
en ny gemensam internet-förbindelse med inbyggt och förbättrat skydd. På grund av olika 
uppsägningstider för avtalen och konsult-brist i semestertider har detta lett till kostnader för dubbla 
internet-förbindelser under året vilka upphör under december 2019. Effekten i år är av 
engångs/omställningskaraktär. 
 
Detta har trots åtgärder under 2019 renderat i ett negativt resultat om -788 tkr, vilket ger 
nettokostnad per kommun om -262 tkr. 
 
Ovanstående text beskriver underskottet, däremot saknas fördelning inom de olika områdena. 
En kompletterande förklaring till underskott har informerats vid möte med administrativa tjänster.  
Budget 2020 för SML-IT tillsändes kommunen 9/5–19. Någon uppdaterad budget har ännu inte 
inkommit efter det.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-02-03  
IT - Uppföljning 4 år 2019, avseende januari-december 
IT – Bokslutsrapport 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att SML-IT vidtar åtgärder för att nå budgetbalans och att 
dessa återredovisas till Sotenäs kommun senast under kvartal 1 år 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare att rapportering från SML-IT ska följa av antagna 
styrdokument både avseende budget och delårs/årsbokslut.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare att uppdaterad detaljbudget för 2020 ska tillsändas 
Sotenäs kommun.   
   

Skickas till 

SML-IT 
Samhällsbyggnadschef Lysekils kommun 
Ekonomiavdelningen 
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KSAU § 45 Dnr 2020/000160 

Kommunikationsplan besöksnäringen 

Sammanfattning 

Enligt Strategi för besöksnäringen, antagen av Ks 171122, Dnr 2016/711 ansvarar kommunens 
besöksnäringsverksamhet för destinationsutveckling och marknadsföring för att stärka Sotenäs 
primärt som besöksmål. Sekundärt kan även marknadsföringen syfta till att stärka förutsättningarna 
för företagsetablering, företagsutveckling, inflyttning samt en attraktiv kommun att verka och bo i. 
Sotenäs kommuns verksamhet för besöksnäringsutveckling är att verka som samordnare och 
drivande part för en hållbar destinationsutveckling, i samverkan med näringen. 
    
En kommunikationsplan för besöksnäringen tydliggör kommunens uppdrag kring kommunikation 
och marknadsföring för besöksnäringen. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun ansvarar för marknadsföring och turistbyråverksamhet, genom Sotenäs 
Turistinformation som är auktoriserad genom branschorganisationen VISITA med 
besöksmottagning sommartid samt genom telefon/mail och hemsida övrig tid på året, samt 
ansvarig/support för Infopoints. 
 
Sotenäs kommun ansvarar för webbplatsen www.vastsverige.com/sotenas vilken fungerar som en 
digital turistbyrå och marknadsför destinationen Sotenäs som besöksmål. Sökväg även 
www.sotenas.se/turism  
 
Sotenäs kommuns besöksnäringsverksamhet är även samverkanspartner till Turistrådet Västsverige 
och övriga nationella/regionala initiativ gällande besöksnäringen. 
 
I Strategi för besöksnäringen framgår att såväl den kommunala verksamheten för 
besöksnäringsutveckling och näringslivets verksamhet ska utveckla, samordna och stärka en hållbar 
besöksnäring i Sotenäs kommun i enlighet med antagen vision, mål och syfte. Detta sker genom ett 
arbete kring i första hand fyra fokusområden: Vandring, havsupplevelser, måltid och granit. 
    
Sotenäs Turistförening representerar det lokala näringslivet/besöksnäringens aktörer. Ansvarar för 
marknadsföring genom besöksmagasinet Smögen& samt facebooksidan Smögen&. 
 
Kommunikationsplanen för Sotenäs kommuns besöksnäringsverksamhet tydliggör rollerna mellan 
kommunen och näringens aktörer. 
 
Målet för en kommunikationsplan är ett långsiktigt varumärkesbyggande som leder till att Sotenäs 
blir förstahandsvalet för besökare som vill ha havsnära upplevelser hela året (ur Strategi för 
besöksnäringen). Genom att strukturera kommunikationen i en tydlig plan säkerställs att kommunen 
ansvarar för att tillhandahålla relevant, heltäckande och opartisk, lättillgänglig information till 
besökare och invånare. 
 

http://www.vastsverige.com/sotenas
http://www.sotenas.se/turism
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Beslutsunderlag 

Besöksnäringsutvecklarens tjänsteutlåtande 2020-02-07  
Kommunikationsplan Besöksnäringen 2020- 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunikationsplan för besöksnäringen.   
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 46 Dnr 2020/000202 

Tillsättande av politisk ÖP-grupp 

Sammanfattning 

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.  
 
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, ett 
förankringsarbete kommer att ske. 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att en politisk ÖP-grupp tillsätts med uppgift att förankra och 
bereda frågor. Max 10 personer föreslås ingå i gruppen. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en politisk ÖP-grupp med max 10 personer. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2020-02-12 §§ 31-49 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 28(30)
 

 
 

KSAU § 47 Dnr 2019/000248 

Projekt Väg 171 

Sammanfattning 

Information lämnas om infrastrukturgruppens arbete med väg 171. En utredning kommer att starta i 
februari med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 29(30)
 

 
 

KSAU § 48 Dnr 2019/001690 

Avtal för gymnasieverksamheten 

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående diskussioner kring avtal för gymnasieverksamheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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Sida: 30(30)
 

 
 

KSAU § 49 Dnr 2020/000154 

Information om Island of Light 

Sammanfattning 

Lars Bäckström och Dulche Ahlberg lämnar information om ljusfestivalen Island of Light. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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