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Plats och tid Distans och i Tryggö kommunhuset, Kungshamn, onsdagen den 25 augusti 2021, kl 08.30 -15.30. 
Sammanträdet ajourneras kl 11.50 - 13.00. 

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

 
Therése Mancini (S)  
Lars-Erik Knutsson (S) deltar på distans   
 

Närvarande 
ersättare 

 
Jeanette Loy (M) deltar på distans  
Mikael Sternemar (L) deltar på distans  

 
Birgitta Albertsson (S) deltar på distans   

Övriga deltagare 
 
Marina Bragd Karlsson, upphandlare § 128 
Joakim Linder, ungdomsutvecklare § 131 
Louise Staxäng Torbäck, utvecklare § 132 
Leif Andreasson, utvecklare § 132 
Per Svensson, närings- o utv.chef § 132-133, 143 
Emelie Andersson, MEX-ingenjör § 134 
Celine Hennström, MEX-ingenjör § 135-137 
Eveline Savik, samhällsbyggnadsc § 134-137,  
143-146 
Ann-Katrin Stranne, miljö §§ 138-139 
Jeanett Andersson, AME-chef § 140 
 
 

 
Erika Hassellöv, HR-chef § 140, 143 
Lennart Andersson, tf ekonomichef § 141 
Petra Hassellöv, controller § 142-143 
Fredrik Handfast, näringslivsutv § 144-146 
Pär Eriksson, KSTU § 145-146 
Jan-Olof Larsson, KSTU § 145-146 
Ulf Blomquist, utbildningschef § 146 
Maria Vikingsson, kommundirektör 
Anna-Lena Höglund, sekreterare  
 

Justerare Therése Mancini (S) 

Justering Protokollet justeras den 26 augusti kl 14.00 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund    
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Therése Mancini (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-25 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-08-26 – 2021-09-17. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KSAU § 127  

Godkännande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen. 
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KSAU § 128 Dnr 2020/000875 

Utreda tolkförmedlingstjänster 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 102 att godkänna förbundsordning för Tolkförmedling 
Väst, daterad 2020-03-27, under förutsättning att övriga medlemmar gör detsamma, att gälla från 
och med 2021-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutade också att nyttan av ett medlemskap, för Sotenäs kommun, i 
Tolkförmedling Väst skall utvärderas inför verksamhetsåret 2022. Sotenäs kommun ifrågasätter om 
det behövs en politisk överbyggnad, i form av ett Kommunalförbund för att samverka kring 
tolkförmedlingstjänster. 
 
Kommunfullmäktige beslutade också att utse Kajsa Åkesson (M) till ledamot och Gerardo Alas (S) 
till ersättare till Tolkförmedling Väst direktion, under mandatperioden tom 2022. 
 
Här redovisas en utredning om nyttan av ett medlemskap kring tolkförmedlingstjänster. 

Beskrivning av ärendet 

Västra Götalandsregionen (VGR) gjorde en utredning i frågan om lämplig organisationsform inför 
bildandet av kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. VGR:s utredning år 2010 kom fram till att 
ett kommunalförbund var bästa organisationsformen för tolkförmedlingstjänster.  
 
Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i 
kommunallagen. Härigenom har möjligheter till samverkan för kommuner och regioner förbättrats. 
Upphandlingslagstiftning är inte ändrad. Det innebär att eventuell upphandlingsskyldighet gäller på 
samma sätt som före lagändringen. 
 
Samverkansrelationer påverkas även fortsättningsvis av ett antal olika rättsliga och praktiska 
parametrar som samarbetspartnerna måste beakta och hantera, däribland: 

• information och samråd 
• dokumenthantering och personuppgiftsbehandling 
• offentlighet och sekretess 
• arbetsrätt och arbetsmiljö 
• uppföljning och uppsikt 

 
Ett uttalat motiv för en utbyggd generell avtalssamverkan är att gemensamma nämnder och 
kommunalförbund ofta skapar en omfattande administrativ överbyggnad. Ofta inrättas en nämnd för 
hantering av relativt få ärenden, vilket ibland leder till att kostnaderna överstiger nyttan.  
 
Avtalssamverkan är ett mer flexibelt sätt att ta del av den kompetens som finns i andra kommuner, 
utan att för den skull ändra huvudmannaskapet. Den föreslagna regeln om avtalssamverkan innebär 
att en kommun får träffa avtal om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. 
Regeln ger också möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden.   
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Forts. KSAU § 128 

 
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos Kommunstyrelsen. För att möta 
kraven på demokratisk insyn ska styrelsen i sin tur rapportera till Kommunfullmäktige i vilka 
avtalssamverkan kommunen ingår.  

I avtalssamverkan enligt Kommunallagen kan en kommunal uppgift utföras av en annan kommun 
eller region, dock får den inte strida mot upphandlingslagstiftningen. I rättspraxis för 
upphandlingslagstiftningen kan det finnas en möjlighet till undantag om man har ett samarbetsavtal 
för offentliga tjänster så kallat Hamburgundantaget. Det har kommit flera EU-domar men 
rättspraxisen är fortfarande oklar. Tolkförmedlingstjänster skulle högst troligt ses som en stödtjänst, 
inte som en offentlig tjänst. Det innebär att vid en rättslig prövning skulle kommunen få det svårt att 
leda i bevis att ett undantag från upphandlingslagstiftningen råder i detta fall.  

Konsekvensbeskrivning 

Hållbar utveckling 

Ur ett hållbarhetsperspektiv bör kommunen avstå från att ingå i avtalssamverkan, då rättspraxis 
fortfarande är oklar.  
 
Västra Götalandsregionens utredning visar att ett kommunalförbund är den bästa 
organisationsformen att samverka för tolkförmedlingstjänster.  

Beslutsunderlag 

VGR utredning Samverkan kring språktolkverksamhet 
VGR beslut RF 2011-11-29 § 196 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-24 § 102   
Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-08-09 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige tar del av utvärdering av samverkan kring tolkförmedlingstjänster och beslutar 
att fortsätta som medlem i Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 129 Dnr 2021/000614 

Sammanträdestider 2022 

Sammanfattning   

Kansliavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag på sammanträdestider 
för 2022. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska 
tidplanen och för att minska handläggningstiden.   
 
Under år 2022 ska allmänna val förrättas den 11 september och förslaget är framtaget med hänsyn 
till detta. 

Bakgrund  

Ett förslag på sammanträdestider för 2022 är framtaget för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 
och dess utskott. Förslaget är anpassat efter regler i kommunallagen och den ekonomiska tidplanen 
samt samordnade för att minska handläggningstiden i så stor utsträckning som möjligt. Enligt 
gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Under år 2022 ska allmänna val förrättas den 11 september och förslaget är framtaget med hänsyn 
till detta. Enligt Kommunallagen (KL kap 5, § 9) så väljs nya ledamöter och ersättare till 
fullmäktige för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret.  
 
Eftersom Kommunalförbundet Fyrbodal har sammanträden på torsdagar och därmed ofta samma 
dagar som fullmäktige, så föreslås att fullmäktige istället hålls på onsdagar. 
 
Västra Götalandsregionens Regionfullmäktige har möten på måndagar och tisdagar. 
Förvaltningarna har ofta egna interna möten då.  
 
Sammanträden är främst inplanerade på onsdagar och torsdagar, men en anpassning har gjorts av 
sammanträdesplanen till den ekonomiska årsprocessen, detta har inneburit att nämnderna måste 
hålla möten samma vecka. Med anledning av detta och för att det är viktigt att sekreterarna vid 
behov ska kunna ersätta varandra vid eventuell frånvaro, har några nämnder och utskott möten även 
på tisdagar.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har sina möten på tisdagar, liksom även Utbildningsnämnden.  
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har mötesdag på onsdagar, medan Omsorgsnämnden och 
Byggnadsnämnden brukar förlägga sammanträden för nämnd och arbetsutskott på torsdagar.  
 
Tid för facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd/kommunstyrelse. Tid för beredning 
är inte inlagt i schemat då det framgår av reglementena hur långt i förväg kallelsen ska skickas samt 
då detta samordnas mellan ordförande, förvaltningschef och sekreterare.  
 
Den ekonomiska tidplanen måste respekteras och sammanträdena anpassas efter Kommunstyrelsens 
och Kommunfullmäktiges sammanträden.    
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Forts. KSAU § 129 

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider 2022 
Regionfullmäktiges sammanträdestider 2022 
Kommunalförbundet Fyrbodals årshjul  
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-08-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen 2/2, 9/3, 13/4, 
1/6, 14/9, 5/10, 9/11, 30/11 samt för utskotten; 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott; 19/1, 23/2, 30/3, 18/5, (25/5), 8/6, 31/8, 21/9, 26/10, 16/11, 7/12 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott; 18/1, 22/2, 29/3, 17/5, 7/6, 30/8, 20/9, 25/10, 15/11 
 
Nämnderna uppmanas, med hänvisning till gällande reglemente, att fastställa sammanträdestider i 
enlighet med förslaget. Nämnderna ska också lägga fast tider för facklig samverkan mellan utskott 
och nämnd.  
 
Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdestider år 2022;  
16/2, 23/3, 27/4, 15/6, 28/9, samt för nya fullmäktige preliminära datum 19/10, 23/11, 14/12. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 130 Dnr 2021/000619 

Revidering av dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen, som är kommunens arkivmyndighet, antog 2020-10-28 § 176 Riktlinjer för 
ersättningsskanning att gälla från 2021-01-01, som möjliggör för kommunen att digitalisera 
ärendehanteringen och på så sätt effektivisera arbetssätt och processer. Ersättningsskanning innebär 
att merparten av alla pappershandlingar som inkommer till kommunen skannas in. Den digitala 
versionen ersätter därefter pappershandlingen som i sin tur gallras. 
Dock får inte en handling, oavsett format, gallras om inte ett gallringsbeslut finns och det är 
dokumenthanteringsplanen som fungerar som nämndens gallringsbeslut. 
 
Kommunstyrelsens nu gällande dokumenthanteringsplan behöver därför revideras för att gallring av 
pappershandlingar inkomna från och med 2021-01-01 som tillhör ärenden upprättade 2021 och 
senare ska kunna genomföras. 
 
En handlingstyp kan dessutom ha olika dignitet och värde beroende på dess informationsinnehåll 
och det kan röra sig om både högt och lågt informationsvärde inom respektive handlingstyp och 
kategori. Exempelvis bör avtal, kontrakt och överenskommelser som är verksamhetskritiska eller 
som i övrigt har stor ekonomisk eller juridisk betydelse inte ersättningsskannas.  
 
I den reviderade dokumenthanteringsplanen framgår det i vilket format som respektive handling ska 
finnas i. Detta tydliggör vilka handlingar som ska finnas på papper och digital, endast digitalt eller 
endast på papper. Anges endast format digitalt är det likställt med gallringsbeslut för en eventuell 
pappershandling. 
 
Ersättningsskanning gäller enbart handlingar som tillhör ärenden upprättade 2021 och senare. Detta 
framgår i inledningen av dokumenthanteringsplanen under rubriken Ersättningsskanning. För 
handlingar tillhörande ärenden upprättade 2020 eller tidigare gäller dokumenthanteringsplan 
antagen av Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 70.   

Beslutsunderlag 

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen förslag 2021-07-08 
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2021-07-09 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-08-25 §§ 127-146 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 9(33)
 

 
 

Forts. KSAU § 130 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplan daterad 2021-07-08 för Kommunstyrelsens 
verksamhetsområde och beslutar att allmänna handlingar ska gallras i enlighet med denna från och 
med 2021-01-01. 
 
Kommunstyrelsen förtydligar att ersättningsskanning av handlingar och gallring av de samma 
endast får göras om dessa tillhör ärenden upprättade 2021 och senare. För gallring retroaktivt, och 
av handlingar som inte dokumenterats i dokumenthanteringsplanen, krävs separata gallringsbeslut.    
   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 131 Dnr 2021/000696 

Ungdomspolitiskt program 

Sammanfattning 

Utifrån ett förslag från Förnyelseberedningen om att anta ett ungdomspolitiskt program gav 
Kommunfullmäktige 2017-06-01 § 71 Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
ungdomspolitiskt program.  
 
Arbetet med att ta fram programmet påbörjades hösten 2017 med genomförandet av LUPP-
undersökningen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Resultatet sammanställdes våren 2018 
till en rapport som legat till grund för detta program.  
 
På uppdrag av Utbildningsnämnden 2021-04-05 § 40 har programmet reviderats vad gäller ansvar, 
åtgärdsplan och finansiering.   
 
Med utgångspunkt i LUPP identifierade en ungdomsgrupp tillsammans med ungdomsutvecklaren 
tre utvecklingsområden. Dessa är: Ungas delaktighet och inflytande, ungas trygghet och hälsa, samt 
flickors fritid. Utvecklingsområdena gäller under en mandatperiod och revideras inför varje ny 
period genom att LUPP-undersökningen genomförs och ligger till grund för framtida 
utvecklingsområden. 

Beslutsunderlag 

Ungdomspolitiskt program, upprättat 2021-05-04 
Ungdomsutvecklares tjänsteutlåtande 2021-05-04 
Utbildningsnämndens protokoll 2021-06-01 § 46 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar det ungdomspolitiska programmet och dess fokusområden samt beslutar 
att programmet ska revideras inför varje ny mandatperiod med utgångspunkt i LUPP-rapporten som 
genomförs och presenteras våren före valet. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 132 Dnr 2021/000695 

Information från Sotenäs Symbioscentrum 

Sammanfattning 

Louise Staxäng Torbäck, Leif Andreasson och Per Svensson lämnar information om pågående 
projekt och aktuell verksamhet hos Sotenäs Symbioscentrum,  bland annat; 

• Insamling av plast i haven 
• Industriell symbios 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Näringsliv- och utvecklingschef 
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KSAU § 133 Dnr 2021/000613 

Samarbetsavtal med The Perfect World Foundation 

Sammanfattning 

The Perfect World Foundation (TPWF) år en välgörenhetsorganisation vars ändamål är att sprida 
medvetenhet och kunskap om utrotningshotade djurarter och naturområden och verka för dess 
fortlevnad, att verka för att stoppa den illegala handeln med djur- och naturprodukter, att stötta 
krisdrabbade områden inom djur- och naturfrågor genom att sprida information, dels via fysiska 
event, men även genom spridning på internet via olika sociala medier, att stötta och främja 
organisationer ekonomiskt och i deras verksamhet på plats i dessa krisdrabbade områden, att samla 
in medel med syftet att främja arbetet med att bevara jordens djur och natur.  
 
TPWF vill stödja Sotenäs kommuns Marina Återvinningscentral genom att skriva ett 
samarbetsavtal. Samtal har pågått det senaste året om formulering av avtal. Avtalet som tagits fram 
av TPWF och Sotenäs kommun följer de riktlinjer för sponsring som Sotenäs kommun tagit fram.  

Bakgrund  

Våren 2020 besökte representanter från TPWF Sotenäs marina återvinningscentral och uttryckte 
kort därefter en vilja att samarbeta och hjälpa kommunen att få in extra medel för att kunna utveckla 
och driva verksamheten, i komplement till de medel verksamheten idag får in. Sponsringen går ut 
på att företag/aktörer sponsrar i första hand TPWF som i sin tur är sponsor till den marina 
återvinningscentralen och Sotenäs kommun. 

Beskrivning av ärendet 

TPWF vill stödja Sotenäs kommuns Marina Återvinningscentral genom att skriva ett 
samarbetsavtal. Samtal har pågått det senaste året om formulering av avtal, detta i samråd med 
advokatbyrå Gärde&Partners. Avtalet som tagits fram av TPWF och Sotenäs kommun följer de 
riktlinjer för sponsring som Sotenäs kommun tagit fram.  
 
Bakgrundskontroll har gjorts genom att kommunen har gått igenom deras årsredovisning för 2019 
samt tagit del av den information som finns i organisationen 90 konto som även utför årliga 
kontroller och granskningar.  

Beslutsunderlag 

Bakgrundskontroll på TPWF 
Samarbetsavtal TPWF och Sotenäs kommun 
Årsredovisning TPWF 2019 
TPWF Ghost Net Zero 
Riktlinjer för sponsring 
Näringslivs- och utvecklingschefens tjänsteutlåtande 2021-06-23 
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Forts. KSAU § 133 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom om att Sotenäs kommun tecknar ett 
samarbetsavtal med The Perfect World Foundation, TPWF. 
 
 

Skickas till 

Näringslivs- och utvecklingschef 
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KSAU § 134 Dnr 2017/000848 

Ansökan om markköp Långevik 1:69 tillskott till Långevik 1:60 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna av Långevik 1:60 har ansökt om att köpa till ca 70–80 kvm mark till sin fastighet 
för att nyttja marken som uteplats. Sökande anser att marken mot berget faller sig naturligt att 
tillhöra fastigheten.   
 
Markområdet som önskas köpas är inom strandskyddat området och beläget ca 10 m från havet. 
Den kommunala marken är idag redan ianspråktagen som uteplats. 
 
Priset för köp av mark i området är 250 kr/kvm enligt gällande marktillköpstaxa.  

Beslutsunderlag 

Karta 
MEX-ingejörens tjänsteutlåtande 2021-08-11 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ansökan avslås och överlämnas tekniska utskottet för att utreda 
om ett arrendeavtal kan ges fastighetsägaren och att det i avtalet säkras att allmänheten har tillträde 
till strandnära mark. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan om tillköp av tomtmark till Långevik 1:60 i 
strandnära läge. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till tekniska utskottet för att utreda om ett 
arrendeavtal kan tecknas med fastighetsägaren och att det i avtalet säkras att allmänheten har 
tillträde till strandnära mark. 
 

Skickas till 

Sökanden inklusive besvärshänvisning 
Tekniska utskottet 
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KSAU § 135 Dnr 2013/000049 

Ansökan om markköp, tillskott från Hunnebo 1:647 till Askums-
Anneröd 1:10 

Sammanfattning 

Ägaren till Askums-Anneröd 1:10 har inkommit med en ansökan att köpa till cirka 550 kvm mark. 
Området är i översiktsplanen utpekat som utredningsområde för bostäder. Förvaltningen bedömer 
att en mindre bit mark kan säljas, men att en sådan försäljning är av principiell betydelse. Därav 
hänskjuts ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Fastighetsägaren till Askums-Anneröd 1:10 önskar köpa ca 550 kvm kommunal mark i syfte att 
bygga ett till garage, där sökande kan ställa in båt och dylikt. Aktuellt markområde är utpekat som 
utredningsområde för bostäder i gällande översiktsplan, ÖP2010, därav anses ärendet vara av 
principiell betydelse.  
 
I samrådshandlingarna för detaljplanen Hällebo 2 från 2013 föreslog man att reglera cirka 745 kvm 
till Askums-Anneröd 1:10. I nuvarande granskningshandlingar är området undantaget. 
 
Förvaltningen har lämnat ett grannemedgivande för en komplementbyggnad en meter från den 
aktuella gränsen. Komplementbyggnaden uppförs i linje med befintligt garage på tomten, se bifogad 
fil, karta 3.  
 
Ur ett strategiskt perspektiv är det mindre lämpligt att sälja mark som i översiktsplanen är utpekad 
som utredningsområde för bostadsändamål, då en sådan försäljning kan begränsa möjligheterna att 
ändra markanvändningen vid ett framtida detaljplanearbete. Kommunen bör därför vara restriktiv 
att sälja sådan mark innan ett samlat grepp tagits i ett planarbete. I detta fall skulle dock en 
försäljning av cirka 80 kvm enligt bifogad karta 2 innebära att ny gräns på ett naturligt sätt följer 
omgivningen, varför det trots allt kan vara motiverat att sälja denna bit mark.  
 
Inom aktuellt område är kommunens marktillköpstaxa 250 kr/kvm. Köparen står för 
förrättningskostnaderna vid eventuell försäljning. 

Beslutsunderlag 

Karta med önskat område från sökanden  
Karta 2, cirka 80 kvm 
Karta 3 över komplementbyggnad 
MEX-ingejörens tjänsteutlåtande 2021-08-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja cirka 80 kvm mark från fastigheten Hunnebo 
1:647 till fastigheten Askums-Anneröd 1:10, för att anpassa fastighetsindelningen till omgivningen 
på ett naturligt sätt. Markförsäljningen sker enligt beslutad taxa om 250 kr/kvm. Mark- och 
exploateringsingenjören får i uppdrag att ta fram och underteckna erforderliga handlingar.  
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Skickas till 

Sökanden inklusive besvärshänvisning 
MEX-ingenjör 
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KSAU § 136 Dnr 2021/000363 

Ansökan om köp av mark Ellene 40:1 

Sammanfattning 

Förvaltningen har fått in en ansökan om köp av mark från den kommunala fastigheten Ellene 1:383 
till fastigheten Ellene 40:1, tillhörande Sotenäsbostäder. Fastigheten är uppdelad i två skiften och 
ansökan berör tillskott av mark till båda skiftena. Syftet med fastighetsregleringen är att göra 
fastighetsbildningen lämpligare.   
Förvaltningens förslag till beslut är att genomföra fastighetsregleringen och sälja marken till 
Sotenäsbostäder.   

Bakgrund  

På fastigheten Ellene 40:1, skifte ett, finns det ett lägenhetshus med ca 14 parkeringar. Utanför 
fastigheten, mot Simonshagen, finns det 8 sneda parkeringar som har nyttjats utav hyresgästerna 
sedan långt tillbaka och de anses tillhöra Sotenäsbostäders fastighet. Inga handlingar har hittats som 
styrker att parkeringarna tillhör Ellene 40:1 förutom äldre, muntliga överenskommelser.   
I detaljplanen för fastigheterna Ellene 40:1 och Ellene 1:208 finns det med ett Tp-område, vilket 
betyder att området får användas endast för parkeringsändamål. Enligt planbeskrivningen har 
bilplatsbehovet beräknats för en total våningsyta av ca 1600 kvm till 22 bilplatser. Räknar man de 
parkeringar som finns inne på Ellene 40:1 samt de sneda parkeringarna som idag är belägna på den 
kommunala fastigheten blir det ungefär 22 st. Därmed anser förvaltningen att det är rimligt att dessa 
parkeringar ska tillhöra Sotenäsbostäders fastighet och enbart nyttjas utav deras hyresgäster.   

Beskrivning av ärendet  

Ansökan berör Sotenäsbostäders önskan att köpa till mark för att skapa en bättre fastighetsbildning 
på sin fastighet Ellene 40:1. De nyttjar idag de sneda parkeringarna som är belägna på den 
kommunala fastigheten Ellene 1:383 vid Simonshagen.   
Sotenäsbostäder önskar även köpa marken som går emellan deras två fastigheter Ellene 40:1 och 
1:208. Efter samtal med sökanden konstaterades det att de önskar köpa till marken för att göra en 
lämpligare fastighetsbildning mellan fastigheterna. Genom att köpa till marken mellan fastigheterna 
blir det mer enhetligt och i linje med gällande detaljplan och användningssätt.   

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Karta över markområde 
MEX-ingejörens tjänsteutlåtande 2021-08-09 

Yrkande 

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att godkänna ansökan om markköp från den kommunala 
fastigheten Ellene 1:383 till Sotenäsbostäder AB:s fastighet Ellene 40:1, enligt beslutad taxa om 
870 kr/kvm.  
 
Mark- och exploateringsingenjören får i uppdrag att upprätta en överenskommelse om 
fastighetsreglering.     
 

Skickas till 

Sökanden   
MEX-ingenjör 
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KSAU § 137 Dnr 2017/000281 

Ansökan om köp av mark, Hovenäs 1:13 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Hovenäs 1:13 har ansökt om att köpa mark av kommunen.  

Beskrivning av ärendet 

Ägaren till Hovenäs 1:13 har ansökt om att köpa cirka 70 kvm kommunalägd mark för att anpassa 
fastighetsgränserna till hur marken används idag. Marken kommer i så fall att regleras till Hovenäs 
1:13 som i nuläget är 61 kvm. 
 
Marken är planlagd för bostadsändamål i byggnadsplan 14-HOV-5 från 1949. Någon byggrätt 
tillfaller inte Hovenäs 1:13, inte ens för komplementbyggnader.  
Förvaltningen har låtit en fastighetsvärderare värdera marken. Enligt bifogat värdeutlåtande är 
marken värd 300 000 kr. 
 
Då marken är planlagd för bostadsändamål bedömer förvaltningen att avsikten sedan 
planläggningen varit att den ska säljas, och så därför bör ske, eftersom det blir en naturlig 
tomtindelning. Kommunen har ingen nytta av marken. 

Beslutsunderlag 

Karta 
Bilder 
Värdeutlåtande  
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-07-23 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för att klarlägga/utreda 
fastighetsgränserna.  
Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Lars-Erik Knutssons (S) förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar återremittera ärendet för att klarlägga/utreda 
fastighetsgränserna. 

Skickas till 

Sökanden   
MEX-ingenjör 
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KSAU § 138 Dnr 2021/000697 

Införlivning i verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten för 
fastigheterna Uleberg 6:1 och Uleberg 6:2 i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Den 14 april 2021 inkom en ansökan om enskilt avlopp för fastigheterna ULEBERG 6:1 och 
ULEBERG 6:2. Fastigheten har i bygglovsansökan fått besked från Västvatten att de inte har 
några synpunkter på till- och ombyggnad samt ny byggnation av enbostadshus på ULEBERG 
6:1 då fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp även om det inte syns på 
kommunens kartverktyg Geosecma. Fastigheten har i efterhand avstyckats och vid kontakt 
med Västvatten har den nya fastigheten ULEBERG 6:2 nu blivit nekade till att koppla in sig 
det kommunala verksamhetsområdet som avtalskund. 
Miljöenhetens samlade bedömning är att fastigheten inte ska ha enskilt vatten och avlopp då 
fastigheten är omgiven av ett verksamhetsområde. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten har i kontakt från Västvatten fått information om att fastigheterna kommer 
anvisas en förbindelsepunkt när beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp finns. 
Det innebär att de kommer ta betalt och skickar en karta med anslutningspunkter till 
fastighetsägarna och fastighetsägarna kommer att få betala för anslutningspunkten oavsett om 
de har enskilt avlopp eller ej vilket medför att Västvatten föreslår att vi avslår ansökan om 
enskilt avlopp. 
Västvatten yrkar på kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut MIMB daterat 2021-08-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att införliva fastigheterna Uleberg 6:1 och Uleberg 6:2 i det allmänna 
verksamhetsområdet för vatten, avlopp och dagvatten. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 139 Dnr 2021/000698 

Införlivning i verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten för 
fastigheterna Ellene 2:35, Ellene 2:90, Ellene 2:91, Ellene 2:92, Ellene 
2:43 och Ellene 24:2 i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Miljöenheten har utfört en skrivbordstillsyn gällande enskilda avlopp inom ett område i 
Hunnebostrand beläget i närheten av Hunnebostrands idrottshall. 
Vid sammanställningen har miljöenheten tittat på 13 fastigheter som kan anses ingå i en 
samlad bebyggelse och miljöenheten anser att kommunen behöver ordna med vatten, avlopp 
och dagvatten då dessa fastigheter ingår i ett större sammanhang och av den orsaken besluta 
att de fastigheter som inte ingår i det befintliga verksamhetsområdet ska införlivas det 
kommunala verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten mottog från Sotenäs kommun, Bygg och GIS en remiss gällande 
förhandsbesked. Yttrande önskades för avstyckning och nybyggnad av tre 
enbostadshusavstyckning på fastigheten ELLENE 2:38 då fastigheterna hade fått nej till att 
ansluta sig till det kommunala verksamhetsområdet som avtalskunder. 
Miljöenheten bedömde vid ett platsbesök att det skulle gå att lösa avloppshanteringen på 
fastigheten men det behövdes en utredning över vattenbrunnar och vattenflöde i område. 
Miljöenheten kunde vid platsbesöket se att det gick en bäck in i området, men det fanns inga 
möjligheter att följa flödet ut från området. En bättre utredning till vart vattnet leder för att 
kunna utröna vilka fastigheter som möjligtvis skulle påverkas av ett enskilt avlopp skulle 
behövas. 
Tre fastigheter från fastigheten ELLENE 2:38 har därefter avstyckats, ELLENE 2:90, 
ELLENE 2:91 och ELLENE 2:92. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut MIMB daterat 2021-08-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att införliva fastigheterna Ellene 2:35, 2:90, 2:91, 2:92, 2:43 och 24:2 
i det allmänna verksamhetsområdet för vatten, avlopp och dagvatten. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 140  Dnr 2021/000699 

Skador efter skyfall på leder och motionsspår 

Sammanfattning 

Information lämnas om de skador som uppkommit på motionsspår och leder efter skyfallet som 
skedde på natten till fredag den 30 juli med ca 60 mm regn i Sotenäs. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Lars-Erik Knutsson (S) och Therese Mancini (S) föreslår att det ska tas fram 
en underhållsplan och investeringsplan för motionsspår och leder, vidare att medel avsätts till att 
återställa motionsspåren, medel avätts till återställningarbeten 420 tkr, inl åtgärder planerade under 
2022 Sandöslingan Smögen, total kostnad 770 tkr och att medel tas ur kommunstyerlsens 
ofördelade medel. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela medel avätts till återställningarbeten 420 tkr, inl åtgärder 
planerade under 2022 Sandöslingan Smögen, total kostnad 770 tkr under år 2021. 
Medel tas ur kommunstyerlsens ofördelade medel. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Arbetsmarknadsenheten, i samverkan med Kultur och 
Fritidsenheten, att ta fram en underhållsplan och investeringsplan för motionsspår och leder. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 141  Dnr 2021/000004 

Budgetuppföljning och prognos helår 2021 efter maj och juni 

Maj 

Ekonomiavdelningen har i samråd med verksamheterna upprättat uppföljning för perioden januari 
till maj med helårsprognos för 2021. Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för 
nämnden månadsvis. Rapporten utsändes till kommunstyrelsen 2021-06-10. Helårsresultatet 
prognosticeras till +14 mnkr, vilket är 8,5 mnkr bättre än budgeterat helårsresultat.  
 
De större resultatavvikelserna på helåret är: 
- Sammantaget beräknas skatteintäkter och kommunal utjämning öka med cirka 17 mnkr jämfört 
med budget 2021. 
- Beroende på ändrade redovisningsprinciper kostnadsförs cirka 9 mnkr utöver budget avseende   
översiktsplaner / detaljplaner.  
 
Större prognosavvikelser helårsresultatet jämfört med tertialrapport per april är: 
- Minskade arbetsgivaravgifter och pensionskostnader (+1,5 mnkr). 
- Ökade driftsbidrag Hav och land (-0,7 mnkr). 

Juni 

Ekonomiavdelningen har i samråd med verksamheterna upprättat uppföljning för perioden januari 
till juni med helårsprognos för 2021. Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för 
nämnden månadsvis. Rapporten utsändes till kommunstyrelsen 2021-07-09. Helårsresultatet 
prognosticeras till +15,6 mnkr, vilket är 10,1 mnkr bättre än budgeterat helårsresultat.  
 
De större resultatavvikelserna på helåret är: 
- Sammantaget beräknas skatteintäkter och kommunal utjämning öka med cirka 17 mnkr jämfört 
med budget 2021. 
- Beroende på ändrade redovisningsprinciper kostnadsförs cirka 9 mnkr utöver budget avseende   
översiktsplaner / detaljplaner.  
 
Prognosen helårsresultat per juni är ca 1,6 mnkr bättre jämfört med prognosen per maj. Avvikelser 
helårsresultatet jämfört med lämnad prognos per maj är främst: 
- Omsorgsnämnden prognosticerar förbättrat resultat (+1,1 mnkr). 
- Gemensam verksamhet. Resultat för fastighetsförsäljningar beräknas öka med +0,4 mnkr,    

Beslutsunderlag 

Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. maj, daterad 2021-06-10. 
Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. juni, daterad 2021-07-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljning per maj och juni och helårsprognosen. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 142  Dnr 2021/000281 

Svar till revisionens grundläggande granskning 2020 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport till kommunens styrelse och nämnder.  
Kommunrevisionen har i granskningen identifierat förbättringsområden för kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, miljönämnden samt utbildningsnämnden. 
 
Ekonomiavdelningen har beskrivit revisionens frågeställningar och övergripande för samtliga 
nämnder samordnat svaren på samtliga frågeställningar. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport till kommunens styrelse och nämnder. Revisionen 
skriver att syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövning genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och 
god revisionssed. Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 
 

• Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt?  

• Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunens styrmodell?  

• Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i 
kommunallagen samt kommunens styrmodell.  

 
Revisionens samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt följer de 
anvisningar som finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende styrning och arbete med 
kommunfullmäktiges mål. Revisonen bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna delvis 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Granskningen visar att kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, miljönämnden och utbildningsnämnden inte följt upp ekonomin månatligen i 
enlighet med de ekonomiska styrprinciperna vid nämndssammanträde. Därtill är det revisionens 
samlade bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna i stort följer de anvisningar som finns 
avseende arbetet med intern kontroll. Revisionen noterar dock att utbildningsnämndens arbete med 
riskanalys kan utvecklas. 
 
Kommunrevisionen har i granskningen identifierat förbättringsområden för kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, miljönämnden samt utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Svar till revisionens grundläggande granskning av kommunens styrelse och nämnder år 2020, 
daterad 2021-07-07 
Controllers tjänsteutlåtande 2021-07-07 
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Forts. KSAU § 142 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar och översänder svaret till revisionen. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 143  Dnr 2021/000669 

Grundläggande granskning 2021 

Sammanfattning  

Inför revisionens Grundläggande granskning 2021 och dess dialog med kommunstyrelsen den  
19 oktober önskar revisionen skriftliga svar på ett antal specifika frågor. Ärendet avser 
kommunstyrelsens svar på dessa frågor.   

Beslutsunderlag 

Svar till kommunrevisionens grundläggande granskning av kommunstyrelsen år 2021, daterad 
2021-08-05 
Tf ekonomichefs tjänsteutlåtande 2021-08-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att svara revisionen i enlighet med ”Svar till kommunrevisionens 
grundläggande granskning av kommunstyrelsen år 2021”, daterad 2021-08-05.  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 144  Dnr 2021/000522 

Sotenäs kommuns yttrande för samråd om en planerad vindkraftspark 
i Skagerrak mellan Sverige och Danmark 

Sammanfattning 

Företaget Hexicon planerar att ansöka om tillstånd för en havsbaserad vindkraftspark placerad i 
Skagerak på en total yta av 499 km2. Sotenäs kommun är ombett att inkomma med yttrande inför 
kommande miljökonsekvensbeskrivning som företaget avser att ta fram.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har inbjudits till avgränsningssamråd inför etablering av havsbaserad 
vindkraftspark vid namn Mareld S1 och är ombedda att komma med yttrande om vi anser att något 
saknas i samrådshandling för framtida miljökonsekvensbeskrivning. Sotenäs kommun är inte 
ombedda att göra egna utredningar eller ta ställning för eller emot en vindkraftspark. 
Bolaget Hexicon AB planerar att ansöka om tillstånd för vindpark Mareld till havs i södra delen av 
Skagerrak. Vindparken förväntas generera omkring 12 Terawattimmar (TWh) el per år.  
Vindkraftparkens yta är ca 499 km2. Vindparken planeras att bestå av max 230 vindkraftverk med 
en totalhöjd på max 350 meter.  Vindkraftverkens fundament är flytande och förankras till botten. 
 
Tillstånd för etablering av vindparken söks enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon 
samt om tillstånd för tillhörande internkabelnät enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Den 
planerade vindkraftsparken är belägen utanför territorialgränsen, i Sveriges ekonomiska zon. 
Tillståndsprövning görs av Regeringen eller den myndighet som Regeringen bestämmer. 

Yttrande Sotenäs kommun avseende vindkraftspark Mareld S1 

Sotenäs Kommun tar i nuläget varken ställning för eller emot vindkraftspark Mareld i Skagerak. 
Kommunen har blivit ombedda att inkomma med eventuella synpunkter på delar som saknas i 
samrådsunderlag inför kommande Miljökonsekvensbeskrivning och inkommer här med de 
synpunkter som hittills är identifierade. 

Fisket 
Fisket är en viktig näringsgren för Sotenäs och det är av yttersta vikt att man utreder konsekvensen 
för de svenska fiskarna och säkerställer att deras möjligheter till att långsiktigt kunna utöva sin 
profession inte försämras jämfört med nollalternativet. Sotenäs kommun uppmanar exploatören till 
att ha nära och tät dialog med fiskerinäringens intresseorganisationer för att säkerställa detta. 

Fisket, landningsbenägenhet 
Fiskebåtar landar idag fisk på båda sidor av Skagerak (dvs Danmark och Sverige). I Sverige finns 
två huvudhamnar på västkusten vilka är i Göteborg och Sotenäs som båda även har en fiskauktion. 
En risk med vindkraftsparken är att det blir mer komplicerat att som fiskare ta sig från västra sidan 
av parken till Sverige och därför minska landningsbenägenheten hos fiskare att landa fisken i 
Sverige. Detta bör utredas och synliggöra vilka konsekvenser det innebär för lokala näringar. Även 
aspekten om den nationella livsmedelsförsörjningen i Sverige bör belysas. Detta skulle rimligtvis 
även öka landbaserad transport av råvara från Danmark till Sverige med medföljande 
klimatpåverkan som också bör adresseras. 
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Forts. KSAU § 144 

Följdeffekter av ev minskad landningsbenägenhet i Sverige 
Exploatören bör även utreda effekter av eventuell minskad landningsbenägenhet i Sverige i 
nästkommande steg efter landningshamnar och auktioner. I Sotenäs och vissa andra kommuner i 
Bohuslän har vi en stor livsmedelsindustri som är beroende av råvara från havet. Det är viktigt att 
inkludera effekten av minskad landning för råvara som behövs till dessa industrier i svenska 
hamnar. Dels utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv (riskerar vi industrijobb?), dels utifrån ett 
miljöperspektiv (ökade landtransporter) samt utifrån ett nationellt försörjningsperspektiv. Sotenäs 
kommun uppmanar exploatören att arbeta med Fiskbranschens Riksförbund för att kunna 
kvantifiera möjliga konsekvenser. 

Effekten på levande organismer 
Enligt utsago från lokala fiskare uppstår i området för Mareld ett ”virvelfenomen” som skapar unika 
möjligheter för tex tillväxt av plankton. Det är således av stor vikt att utredningen inte begränsas till 
hur fiskar påverkas av vindkraftverken, fundament kablar etc utan att man analyserar hela 
ekosystemets eventuella påverkan. Drabbas fiskarnas föda negativt av vindkraftverken kommer 
även fiskebestånd att drabbas i steg två.  
Lokala organismer, t.ex. vissa snäckor, orienterar efter jordens magnetfält och kan därför påverkas i 
sitt födosök av elektromagnetiska fält från kablarna i området. Man bör se över kunskapsnivån om 
de arter som lever i området. 

Flyttfåglar 
Området är placerat över ett område där flyttfåglar enligt uppgift ofta flyger. 
Miljökonsekvensbeskrivningen bör utreda hur flyttfåglar kommer påverkas av vindkraftverken. 

Visualisering 
Då Sotenäs kommun har en unik miljö och är ett stort turistmål är det viktigt att den visuella 
påverkan blir minimal. Det är viktigt att visualisera effekten av vindkraftparken, både dag- och 
nattetid, från olika positioner efter kusten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande näringslivsutvecklare daterat 2021-07-02 
Samrådsunderlag Mareld Vindkraftspark daterat 2021-05-21 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Mats Abrahamsson (M) föreslår att förslag till yttrande avslås och ersätts 
med att parken avslås. 
Olof Börjesson (C) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till yttrandet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag mot Olof Börjessons (C) 
med fleras förslag och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Roland Mattssons (M) med 
fleras förslag. 
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Forts. KSAU § 144 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordförande fastställer följande omröstningsproposition, den som föreslår bifall till Olof Börjessons 
(C) förslag röstar JA, den som bifaller Roland Mattssons (M) förslag röstar NEJ. Omröstningen 
utfaller med 3 JA-röster mot 2 NEJ-röster. Se omröstningbilaga. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt tjänsteutlåtandet från näringslivsutvecklare 
daterat 2021-07-02 till Hexacon. 
 

Reservation 

Roland Mattsson (M) och Mats Abrahamsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Mattssons (M) med fleras 
förslag. 
 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Forts. KSAU § 144   Omröstningsbilaga 

 
 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
Roland Mattsson M  X  
Olof Börjesson C X   
Therese Mancini S X   
Lars-Erik Knutsson S X   
     
Mats Abrahamsson M  X  

Summa (5)  3 2  
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KSAU § 145  Dnr 2021/000519 

Avsiktsförklaring Guleskär 

Sammanfattning 

Ett företag inom sillberedningsindustrin har visat intresse att etablera sig på Guleskär i Kungshamn. 
Företaget för diskussioner med Kungshamnsfiskarna då man önskar bli hyresgäst till 
Kungshamnsfiskarna. En möjlig plats för etableringen har hittats och det är på kommunens mark 
där kommunen idag även har en byggnad som hyrs ut till flertalet hyresgäster. Marken är till största 
del planlagd för småindustri, viss del av marken är planlagd hamnverksamhet.  
 
En avsiktsförklaring är inte bindande utan anger riktningen för de fortsatta förhandlingarna och 
undertecknande av bindande avtal.  

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring Guleskär 
Bilaga 1 - Del av Gravarne 1:3 Sotenäs Juni 2021 (värdering) 
Bilaga 2 - Beskrivning av kajer 
Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2021-08-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta 
förhandla med parterna. 
 

Skickas till 

Sökanden  
Näringslivsutvecklare 
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KSAU § 146  Dnr 2020/000720 

Avtal Folkets Hus, Kulturhuset Hav och Land 

Sammanfattning  

Sedan kommunfullmäktige beslutat att säga upp ett avtal mellan Sotenäs kommun och 
Folketshusföreningen i Hunnebostrand inför att den 25-åriga avtalstiden skulle gå ut den sista 
december 2020. Medan diskussioner pågårmellan kommunen och föreningen har uppsägningstiden 
förlängts. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefers tjänsteutlåtande 2021-06-01 
Skrivelse från Folketshusföreningen 2021-06-30 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att ärendet återremitteras och att ärendet tas upp vid kommande möte 
med uppdaterade handlingar och att ordföranden i Folketshusföreningens kallas till mötet. 
Lars-Erik Knutsson (S) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet och att ärendet tas upp vid nästa 
sammanträde den 13 oktober med uppdaterade beslutshandlingar och att Folketshusföreningens 
ordförande bjuds in till mötet. 
Nuvarande avtal förlängs till 1 november 2021. 
 
 

Skickas till 

Folketshusföreningens ordförande 
Förvaltningschefer 
Kommundirektör 
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