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Plats och tid Distans och i Tryggö kommunhuset, Kungshamn, onsdagen den 20 januari 2021, kl 08.30-17.00. 
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00 och i § 19 kl 16.00-16.05. 
 

Beslutande 
 
Mats Abrahamsson (M) Ordförande   
Olof Börjesson (C) deltar på distans § 1-7, 9-22 
Jeanette Loy (M) deltar på distans § 8  
Roland Mattsson (M) deltar på distans 

 
Birgitta Albertsson (S) 
Lars-Erik Knutsson (S) deltar på distans § 1-8, 10-18, 
20-22 
Therese Mancini (S) deltar på distans § 9,19 
 

Närvarande 
ersättare 

 
Jeanette Loy (M) deltar på distans § 1-7, 9-22 
Mikael Sternemar (L) deltar på distans 

 
Therese Mancini (S) deltar på distans § 1-8, 10-18, 
20-22 
 

Övriga deltagare 
 
Jeanett Andersson, chef AME § 2 
Lisbeth Olsson, förvaltningschef § 2 
Ulf Blomquist, förvaltningschef § 2, 20 
Per Svensson, näringsliv o utv.chef § 2-3 
Linda Sahlström, folkhälsostrateg § 4 
Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg § 4 
Tomas Reuterberg, VD Sotenäsbostäder AB § 5 
Eveline Savik, förvaltningschef §§ 5-8 
Johan Fransson, MEX-ingenjör § 6-7 
Niklas Nilsson, MEX-ingenjör § 8 
 
 

 
Amanda Jansson, planarkitekt § 9, 11 
Elisabeth Fjellman, MEX-konsult § 9 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 10  
Ellen Jansson, MEX-ingenjör § 11 
Kalle Gustafsson, Rådhuset Arkitekter § 11 
Fredrik Torstensson, drift o projektchef § 
Philip Söderberg, digitaliseringsutvecklare § 
Erika Hassellöv, personalchef § 16-18 
Maria Vikingsson, kommundirektör  
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

Justerare Birgitta Albertsson (S) 

Justering Protokollet justeras på kommunkansliet 2020-01-21 kl 09.00. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Birgitta Albertsson (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-01-21 – 2021-02-12. 
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 ärende läggs till; 
 

• RAMBO, debiteringssystem och miljöstation  
• Personalärenden 
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KSAU § 2 Dnr 2021/000048 

Information om ny överenskommelse DUA, Delegationen för unga och 
nyanlända till arbete 

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående arbete med framtagande av ny DUA-överenskommelse, 
Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Detta är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen 
och kommunen med vissa arbetssökande som är i behov av insatser från båda parter. 
 
Information lämnas om hur arbetsmarknadsenheten idag arbetar med personer mellan 16-65 år som 
är i behov av insatser.  
 
En ny överenskommelse kommer tas fram under våren. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Näringsliv- och utvecklingschef 
AME-chef 
Förvaltningschef utbildning 
Förvaltningschef omsorg 
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KSAU § 3 Dnr 2020/000644 

Information från Symbioscentrum 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av lägesrapport från Sotenäs Symbioscentrum med bland 
annat om budget för Marina Återvinningscentralen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Näringsliv- och utvecklingschef 
 
 
 
 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-01-20 §§ 1-22 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 6(30)
 

 
 

KSAU § 4 Dnr 2020/000871 

Hållbarhetsstrategi 2030 

Sammanfattning 

Ett förslag till hållbarhetsstrategi tagits fram. Strategin har på uppdrag av Hållbarhetsrådet 
remitterats till nämnder, kommunala bolag och politiska partier med svar senast 20 november 2020.  
Hållbarhetsrådet har därefter justerat förslaget.  
 
Hållbarhetsstrategin ska verka för att genomföra Sotenäs vision om hållbar utveckling och 
kommunfullmäktiges mål om att Sotenäs ska främja en hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. Strategin syftar till att styra nämnder och bolag att utifrån 
fokusområdena ta fram mål och handlingsplaner inom hållbarhet som en del i styr- och 
ledningssystemet.   

Organisation och personal  
Alla kommunala förvaltningar och bolag kommer ha en roll i förvekligandet av 
Hållbarhetsstrategin. Hållbarhetsstrategin ska integreras i målstyrningsarbetet för att effektivt få 
genomslag samt underlätta uppföljningen. Som stödfunktioner finns dels Hållbarhetsrådet som 
politiskt och tvärsektoriellt sammansatt forum, dels en folkhälsostrateg och en hållbarhetsstrateg. 

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsstrategi 2030 – reviderat förslag 201126 
Remissvar Hållbarhetsstrategi 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2020-11-26 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att 
implementera Hållbarhetsstrategin och årligen uppdatera målen. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Hållbarhetsstrategi 2030. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att implementera Hållbarhetsstrategin och 
årligen uppdatera målen. 
  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 5 Dnr 2021/000070 

Information om koncernens fastighetsbestånd 

Sammanfattning 

Information lämnas om koncernens fastighetsbestånd, både kommunens egna verksamhetslokaler 
och Sotenäsbostäder fastigheter. 
 
Det föreslås att en utredning görs av möjliga samarbeten mellan Sotenäs kommun och 
Sotenäsbostäder. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom att en utredning görs av möjliga samarbeten 
mellan Sotenäs kommun och Sotenäsbostäder. 
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
VD Sotenäsbostäder AB 
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KSAU § 6 Dnr 2019/001441 

Information om industrimark Hogenäs hamn 

Sammanfattning 

Information lämnas om industrimark som kommunen äger i Hogenäs hamn, totalt 50 000 kvm.  
 
Förfrågningar har inkommit från företag om att etablera sig där. Området kan säljas som tomter till 
intressenter på olika sätt, antingen som tomtförsäljning eller som markanvisning. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att VA planering och genomförande hanteras i den fortsatta 
exploateringen. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att VA planering och genomförande hanteras i den 
fortsatta exploateringen. 
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
MEX-ingenjör 
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KSAU § 7 Dnr 2020/000756 

Ansökan om att köpa kommunal mark Hovenäs 1:3 tomt nr 2 för att 
bygga hall för industriverksamhet, Hogenäs industriområde 

Sammanfattning 

Lindalskogen Västra AB inkom 2020-08-03 med en ansökan om att köpa mark på Hogenäs 
Industriområde via sitt moderbolag Klevens Utveckling AB.  
 
Ett område om 5200-5500 kvm är tillgängligt för försäljning och föreslaget pris är 285 kr/kvm, 
enligt tidigare försäljningar på Hogenäs industriområde. Syftet med markförvärvet är att uppföra 
företagslokaler. Lokalerna kommer in första hand hyras ut inom sin koncern men även andra 
företag.   

Beskrivning av ärendet 

Efter att förvaltningen gått ut med intresseanmälan till de företag som lämnat ansökan om markköp 
på Hogenäs Industri har detta markområde ej varit aktuellt för något annat företag.  
 
Ett område om ca 5100 kvm är tillgängligt för försäljning och priset föreslås till 285 kr/kvm, enligt 
tidigare försäljningar på Hogenäs industriområde. Syftet med markförvärvet är att uppföra 
företagslokaler. Lokalerna kommer i första hand hyras ut inom sin koncern men även andra företag. 
 
Lindalskogen Västra AB omsatte 413 Tkr år 2019 och har inga anställda. Koncernen med 
moderbolag Klevens Utveckling AB. 
 
Försäljningen innebär en intäkt till kommunen på ca 1 400 000 kr. Försäljningen medför inga övriga 
utgifter för kommunen förutom handläggningstid. 

Beslutsunderlag 

Köpeavtal 
Karta 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2020-12-16 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare utredning av prissättning 
och förtydligande av för vilket ändamål marken ska användas.. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för ytterligare utredning av 
prissättning och förtydligande av för vilket ändamål marken ska användas. 
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Forts. KSAU § 7 

 

Skickas till 

Sökande 
Plan- och Byggenheten 
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KSAU § 8 Dnr 2019/000146 

Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för fastigheten Vägga 2:17 
m.fl. 

Sammanfattning 

För fastigheten Vägga 2:17 m.fl. pågår ett detaljplanearbete som planeras antas av 
byggnadsnämnden 4:e februari. För att reglera exploatörens och kommunens ansvar för åtgärder 
och kostnader vid genomförandet av detaljplanen har förvaltningen tagit fram ett förslag till 
exploateringsavtal. 

Beskrivning av ärendet 

Detaljplanen för Vägga 2:17 m.fl. har varit ute på granskning och planeras antas av 
byggnadsnämnden 4:e februari. Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus 
med plats för cirka 25-30 lägenheter. Befintlig byggnad som tidigare använts för handel är tänkt att 
rivas. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal som reglerar exploatörens och 
kommunens ansvar för åtgärder och kostnader vid genomförandet av detaljplanen.  
Exploateringsavtalet reglerar också marköverlåtelse av allmän platsmark och kvartersmark. 
 
Rambo har i planprocessen krävt att en parkeringsficka för sopbilen anordnas längs med Parkgatan. 
Exploateringsavtalet reglerar att exploatören anlägger och bekostar parkeringsfickan och dragning 
av ny trottoar. Parkeringsficka och trottoar överlämnas sedan till kommunen för fortsatt drift och 
underhåll. 
 
I norra delen av planområdet är tanken att kommunen avyttrar ett markområde om cirka 201 kvm 
avsett för parkering åt de boende. Markpriset som föreslås är 380 kr/kvm och grundas på 
marktillköpstaxan för småhus. Den mark som utgör allmän plats överlåter exploatören till 
kommunen utan ersättning. Exploatören bekostar erforderliga lantmäteriförrättningar. 
 
Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Avtalet måste 
upprättas innan detaljplanen antas av byggnadsnämnden. 
 
Mindre justeringar i exploateringsavtalet kan behöva göras till Kommunstyrelsen 3:e februari. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Exploatören står för samtliga kostnader vid genomförandet av detaljplanen. Förvaltningen bedömer 
att exploatörens åtaganden står i rimligt förhållande till dennes nytta av detaljplanen. 
 
Kommunen erhåller intäkt om cirka 76.000 kronor vid markförsäljning. 
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Forts. KSAU § 8 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-01-07 
Exploateringsavtal med bilagor 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtalet med bilagor för fastigheten Vägga 2:17 m.fl. 

Protokollsanteckning 

Olof Börjesson (C) deltar inte i handläggning av ärendet pga jäv. 
 

Skickas till 

Exploatören 
Mark- och exploateringsingenjören 
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KSAU § 9 Dnr 2014/000696 

Detaljplan för Gamla Hunnebo, Ellene 1:383, Hunnebo 1:647 m fl 
Hunnebostrand gamla delen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav 2010 förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Gamla 
Hunnebostrand. Området omfattar framförallt de äldre delarna av Hunnebostrands samhälle, 
lokaliserade kring den karaktäristiska hamnmiljön. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat granskningsutlåtande och antagandehandlingar för 
rubricerat område. Granskningshandling av detaljplanen daterade 2019-11-13 har varit utställda för 
granskning under tiden13 februari till 12 mars 2020. Området omfattar framförallt de äldre delarna 
av Hunnebostrands samhälle, lokaliserade kring den karaktäristiska hamnmiljön.  
 
Byggnadsnämnden föreslås att godkänna granskningsutlåtande samt antagandehandlingar och 
föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.   

Beslutsunderlag 

Granskningsutlåtandet daterat 2020-02-18  
Planbeskrivning daterade 2020-02-18 
Plankarta 1-4 daterade 2020-02-18 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2020-12-17 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-11-19 § 146 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår som tilläggsförslag att det ska föras en dialog med befintlig restaurang 
om de vill att fastigheten ska vara med i planen. 
Roland Mattsson (M) föreslår som tilläggsförslag att en konsekvensbeskrivning av vattenområde 
och begränsningar för befintliga restaurangers utbyggnadsmöjligheter. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en konsekvensbeskrivning görs av vattenområde och 
begränsningar för befintliga restaurangers utbyggnadsmöjligheter ska göras före ärendet behandlas i 
Kommunstyrelsen, samt att en dialog hålls med befintliga restauranger. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna antagandehandlingar daterat 2020-02-18 samt föreslår 
Kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 
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Forts. KSAU § 9 

Protokollsanteckning 

Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i handläggning av ärendet pga jäv. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 10 Dnr 2020/000583 

Vision 2032 för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 10 december 2020 om ny vision. Visionen sträcker sig till 2032 och 
börjar att gälla från och med budget 2022. Då visionen (tillsammans med programförklaringen) är 
utgångspunkten för kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning bör en 
översyn/uppdatering av dessa mål genomföras under våren 2021. För att säkerställa att visionen 
uppfylls och att skapa den röda tråden från vision till mål för god ekonomisk hushållning och vidare 
till styrande verksamhetsmål samt handlingsplan/aktiviteter.  
 
Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt Kommunstyrelsen att arbeta fram ett förslag till en tid- 
och implementationsplan för kommunkoncernen. Kommunfullmäktige beslutade vidare att uppdra 
åt Kommunstyrelsen att formge Vision 2032 i enlighet med kommunens grafiska profil 
 
Förslag till tids- och implementeringsplan är framtagen. Ett antal arbetsgrupper föreslås att bildas 
samt att en styrgrupp utses. Till styrgrupp förslås bolagsstyrningsgruppen, vilken också framöver 
kallas för koncernstyrningsgrupp. Styrgruppen ska senast 23/4-21 lägga fram förslag på 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning samt formgivning av Vision 2032.  

 Bilaga/Bilagor 

Tidsplan 
Vision 2032 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-01-11 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att alla partier i fullmäktige ska representeras i grupperna. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat tids- och implementeringsplan för Vision 2032. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse ”bolagstyrningsgruppen” till styrgrupp och att namnbyte av 
gruppen sker till ”koncernstyrningsgrupp”. 
 
Kommunstyrelsen godkänner arbetsgrupper enligt förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott, 
med representation av alla partier i fullmäktige i grupperna. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 11 Dnr 2019/000551 

Program för detaljplan Kleven 2:16 m fl., Smögen 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked 2019-05-29 §124, samt att planarbetet 
skulle inledas med ett planprogram där trafiksituation och VA- frågan studeras. Efter framtagande 
av handlingar avser kommunstyrelsen att ta beslut om planarbetet ska fortsätta eller avbrytas.  
 
Syftet med planprogrammet är att ändra nuvarande detaljplan med tillåten användning från 
småindustri till bostäder samt ej störande verksamheter. Bebyggelsen omfattas av 120-150 bostäder 
och föreslås att uppföras i flerbostadshus om tre våningar. Det aktuella området ligger på Kleven 
mitt emot bryggan på Smögen och omfattar fastigheterna Kleven 1:3, 2:14, 2:16 och 2:24. 
 
En programhandling, trafikutredning och en undersökning om den betydande miljöpåverkan har 
tagits fram och föreslås att godkännas av kommunstyrelsen för att sedan skicka ut för 
programsamråd.  

Beslutsunderlag 

Planprogram daterad 2020-12-29 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Trafikutredning Kleven, Smögen 2020-12-11 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2020-12-30 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Roland Mattsson (M), Lars-Erik Knutsson (S), Olof Börjesson (C) och 
Birgitta Albertsson (S) föreslår att ärendet remitteras till Byggnadsnämnden. 
Olof Börjesson (C) föreslår som tilläggsförslag att det ska framgå av programmet att det ska 
utformas för helårsboende. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och Olof Börjessons 
(C) tilläggsförslag finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det ska framgå av programmet att det ska utformas för 
helårsboende. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till Byggnadsnämnden.  
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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KSAU § 12 Dnr 2019/001220 

Information om ansökan om medel till cykelvägar 

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunens ansökningar till Trafikverket om de medel som finns avsatta 
för cykelvägar. 
 
Just nu har medel har sökts för 3 delsträckor  

1. Från Solvik till Lökholmen i Hunnebostrand 
2. Från Hunnebo lera till nya industriområdet 
3. Från Hovenäs till nuvarande Hogenäs industriområde 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Drift o projektchef 
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KSAU § 13 Dnr 2021/000059 

Information om publicerade e-tjänster 

Sammanfattning 

Information lämnas om publicerade e-tjänster på hemsidan www.sotenas.se 
 
Bland annat har följande områden e-tjänster; bygglov, mark och exploatering, miljö, 
medborgarförslag, ansökan om förskoleplats och skolskjuts mm.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Digitaliseringsutvecklare 
  

http://www.sotenas.se/
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KSAU § 14 Dnr 2020/000978 

Information om Västtrafiks besparingsåtgärder pga Corona och 
minskat resande 

Sammanfattning 

Information om Västtrafiks besparingsåtgärder pga Corona och minskat resande.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och lämnar information till Västtrafik att 
kommunen förväntar sig att Västtrafik inte drar ner någon trafik under sommartid. 
 
 

Skickas till 

Västtrafik AB  
Administrativ chef 
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KSAU § 15 Dnr 2020/001278 

Inför Leaderperiod 2023-2027 

Sammanfattning 

Inför Leaderperiod 2023-2027 så föreslås att kommunerna utser kontaktpersoner.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och uppdrar åt Kommundirektören att 
utse en tjänsteperson som ska vara kontaktperson mot Leader. 
 

Skickas till 

Kommundirektören 
Leader  
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KSAU § 16 Dnr 2020/001236 

Processledare för minskad sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och en 
attraktiv arbetsgivare  

Sammanfattning 

Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att 
rekrytera, behålla och utveckla personal. En del av att vara en attraktiv arbetsgivare är att erbjuda 
goda arbetsförutsättningar, en stabil organisation, säkerställa kompetensförsörjning samt att ha en 
långsiktigt låg sjukfrånvaron.   
 
Inom Sotenäs kommun har den totala sjukfrånvaron ökat under de senaste åren.  
Från 6,3 procent år 2018 till 7,2 procent år 2019. Prognosen för år 2020 visar en total sjukfrånvaro 
på cirka 9,0 procent. 2020 är på många sätt ett annorlunda år med tanke på den globala pandemin 
men även med den borträknad ökar kommunens sjukfrånvaro. 
Sotenäs kommun är en av de kommuner i Sverige som har högst sjukfrånvaro bland unga 
medarbetare under 29 år. 
 
Kommunrevisionen i Orust kommun, Sotenäs kommun, Strömstad kommun och Tanums kommun 
har genomfört en förstudie av arbetet för att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Med 
attraktiv arbetsgivare avses det arbete som bedrivs för att säkerställa kompetensförsörjning och 
minska sjukfrånvaron. Kommunrevisionen har i rapporten visat på följande risker gällande Sotenäs 
kommun; 
 

• Risk för en otydlig uppföljning av kompetensförsörjningsplan  
• Risk för att det förebyggande arbetet avseende sjukfrånvaron inte följs upp systematiskt  
• Risk för att arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare inte är tillräckligt 

organiserat  
• Risk för bristande samsyn kring arbetssätt avseende attraktiv arbetsgivare  

 
En av de åtgärder som föreslås för att arbeta med ovan utmaningar är att anställa en hälsoutvecklare 
- till en början på 3 år för att därefter utvärdera effekten. Om effekten är god arbetas tjänsten in i 
kommunens budget för åren som kommer. Rutin för sjukanmälan och framtagande av en handbok 
för rehabilitering ses över. En styrgrupp för hälsa bildas med förvaltningschef för bildning, omsorg 
och samhällsbyggnad. Gruppen leds av personalchefen. En sammanhållen strategi för hur 
kommunen ska arbeta för att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare tas fram, riktlinjer och 
rutiner för hur kommunen ska samarbeta och skapa samsyn kring arbetet med att stärka kommunen 
som en attraktiv arbetsgivare tas fram och presenteras för KS. 
 
Kostnaden är för en hälsoutvecklare är beräknad till 680 000 kr per år. En minskning av 
sjukfrånvaron med 1,3 procent, motsvarar 15 900 timmar och minskad sjuklön om 1,5 mkr.  
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Forts. KSAU § 16 

Beslutsunderlag 

Personalchefens tjänsteutlåtande 2020-12-21 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för att ta fram 
en arbetsbeskrivning, en plan för uppföljning med mätbara resultat, att processtiden ska vara 2 år 
med möjlighet att förlänga 1 år, att en omprioritering ska göras av Kommunstyrelsens befintliga 
budget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att ta fram en 
arbetsbeskrivning, en plan för uppföljning med mätbara resultat, att processtiden ska vara 2 år med 
möjlighet att förlänga 1 år, att en omprioritering ska göras av Kommunstyrelsens befintliga budget. 
 

Skickas till 

Personalchef 
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KSAU § 17 Dnr 2020/001243 

Resultat medarbetarundersökning 2020 för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun genomför vartannat år en medarbetarundersökning för samtliga medarbetare för 
att på så vis få en bild av hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation, kommunen som 
arbetsgivare och ledarskapet på olika nivåer inom organisationen. 
 
Medarbetarundersökningen har flera syften där det främsta är att bilda underlag till arbetsmiljö- och 
utvecklingsarbete på enhetsnivå. Enkäten är en undersökningsmetod kopplat till social, psykisk och 
organisatorisk hälsa och en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Under de tre senaste åren har det totala resultatet för Sotenäs kommun ökat inom samtliga delar i 
undersökningen.  
 
Varje ansvarig chef får i uppdrag att presentera resultatet i sin arbetsgrupp och arbeta fram en 
handlingsplan utifrån styrkor och svagheter med resultatet. Dessa handlingsplaner redovisas till 
överordnad chef och följs löpande upp vid arbetsplatsträffar med gruppen. 
 
Resultatet av medarbetarundersökningen ska vara en del av underlaget för inriktningsbeslut inom 
enheten, förvaltningen och kommunen för att stärka de delar som visar ett lägre resultat och behålla 
de delar som visar ett högt resultat.  En organisation med bra resultat visar på en verksamhet med 
goda arbetsförutsättningar, ett bra ledarskap, en hög förståelse för mål och inriktning samt 
engagemang och delaktighet vilket i sin tur leder till goda prestationer och hög måluppfyllelse.  

Beslutsunderlag 

Presentation av resultatet av medarbetarundersökning 2020 
Personalchefens tjänsteutlåtande 2020-12-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 18 Dnr 2020/001151 

Svar till Kommunrevisionen om förstudie avseende arbetet med att 
stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare  

Sammanfattning 

SKR prognostiserar att Sverige går in i en lågkonjunktur 2020 - 2021. Det i samband med vikande 
skatteunderlag, och starkt demografiskt tryck gör att de närmaste åren kommer innebära stora 
utmaningar för kommunernas ekonomi. För kommunerna blir det därmed allt viktigare att ses som 
en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa kompetensförsörjningen och sänka sjukfrånvaron.  
Kommunrevisionen i Orust kommun, Tanums kommun, Strömstads kommun och Sotenäs kommun 
har mot bakgrund av ovanstående anledning antagit en förstudie avseende arbetet med att stärka 
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Förstudien har genomförts av Ernst & Young på uppdrag av 
de förtroendevalda revisorerna.  
Förstudiens övergripande syfte har varit att kartlägga arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare i 
kommunen. Utifrån förstudiens resultat har ett antal risker identifierats inom Sotenäs kommun.  
 
• Risk för otydlig uppföljning av kompetensförsörjningsplanen 
• Risk för att det förebyggande arbetet avseende sjukfrånvaron inte följs upp systematiskt 
• Risk för att arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare inte är tillräckligt 

organiserat 
• Risk för bristande samsyn kring arbetssätt avseende attraktiv arbetsgivare 

 
Utifrån ovan risker föreslås åtgärder per område för att minimera eller eliminera risken och stärka 
Sotenäs kommuns arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsförutsättningar och en 
låg sjukfrånvaro.  

Beslutsunderlag 

Svar till kommunrevisionen gällande förstudie avseende arbetet med att stärka kommunen som 
attraktiv arbetsgivare 
Personalchefens tjänsteutlåtande 2020-12-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen antar de föreslagna åtgärderna för att eliminera eller minimera de risker som 
kommunrevisionen lyfter fram i sin förstudie. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 19 Dnr 2020/001227 

Uppdragsbeskrivning för Folketshusföreningen Hav och Land 2021-
2024 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade 2020-12-14 att anta en uppdragsbeskrivning för 
Folketshusföreningen Hav och Land och att det årliga uppdragsstödet ska vara 160 000 kr. 
Utbildningsnämnden beslutade också att rekommendera Kommunstyrelsen att utifrån kommunens 
förutsättningar anslå ytterligare medel för uppdraget till Folketshusföreningen Hav och Land.   
 
Uppdraget ersätter tidigare avtal med Sotenäs kommun.  

Beskrivning av ärendet 

Folketshusföreningen Hav och Land har sedan 1993 haft ett avtal med Sotenäs kommun där 
kommunen åtagit sig att täcka föreningens förluster som uppkommer i samband med föreningens 
service till ”förenings- och kulturliv, skola och allmänhet m.m.”. Avtalet löpte ut 2020 men har 
förlängts med fyra månader under det att förhandlingar med föreningen pågått. 2020 har Sotenäs 
kommun antagit ett reglemente för kulturstöd och det finns nu anledning att låta föreningen övergå 
till det nya systemet att fördela uppdragsstöd. 
 
Föreningens verksamhet och ambitioner har växt de senaste åren. Det återspeglas i de stora 
underskotten de senaste åren där det enskilt högsta varit 1,2 miljoner kronor. Med ett tydligt 
formulerat uppdrag med former för uppföljning och ett fastslaget årligt stöd kommer både 
föreningen och kommunen att veta vad som förväntas av motparten. 
 
Utbildningsnämndens budgeterade medel för uppdragsstöd motsvarar inte alls Folketshusföreningen 
Hav och Lands ambitioner för uppdraget. Under den tid som det tidigare avtalet med föreningen 
löpt har verksamheten utvecklats betydligt. Förslaget från förvaltningen är därför att 
Utbildningsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att skjuta till extra medel så att uppdraget 
kan utföras på en rimlig nivå utifrån kommunens förutsättningar. 

Konsekvensbeskrivning 

Medborgarperspektiv 
Kulturhuset Hav och Land är Sotenäs kulturhus enligt beslut från Kommunfullmäktige. Det är av 
intresse för hela kommunen, alla våra medborgare och våra föreningar, att ha ett väl fungerande 
kulturhus med gedigen verksamhet. 

Jämställdhetsperspektiv 
Det föreslagna uppdraget till Folketshusföreningen Hav och Land beskriver hur utvärdering och 
uppföljning av uppdraget ska ske. Enligt Sotenäs kommuns reglemente för kulturstöd så är en faktor 
för bedömning ett varierat utbud. Med detta avses såväl vilka som medverkar i kulturhusets 
verksamhet som vilken målgrupp aktiviteterna riktar sig till.  
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Forts. KSAU § 19 

Beslutsunderlag 

Förslag till uppdragsbeskrivning för Folketshusföreningen Hav och Land 
Förslag till budget för Kulturhuset Hav och Land 
Sammanställning av avtal mellan kommunen och Folketshusföreningen Hav och Land 
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2020-12-03 § 93 
Tjänsteutlåtande Uppdragsbeskrivning Folketshusföreningen - Kultursekreterare 2020-12-07 
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2020-12-14 § 106 

Ajournering 

Ajournering begärs 5 minuter kl 16.00. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att ärendet återlämnas till Utbildningsnämnden för fortsatt dialog med 
Kulturhuset Hav och Land om uppdrag och uppdragsersättning, återrapporteras senast 30 april 
2021. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återlämna ärendet till Utbildningsnämnden för fortsatt 
dialog med Kulturhuset Hav och Land om uppdrag och uppdragsersättning, återrapporteras senast 
30 april 2021. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Förvaltningschef Utbildning 
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KSAU § 20 Dnr 2021/000011 

Partistöd 2021, antagande av riktlinjer för partistöd 

Sammanfattning 

En uppdatering av hantering kring partistöd har skett med framtagande av riktlinjer samt uppdaterad 
mall för återredovisning.    
 
De uppdaterade riktlinjerna föreslår att partistöd utbetalas efter kommunfullmäktiges årliga beslut. 
Årligt beslut sker i april. Efter beslut utbetalas partistöd. Förslaget innebär vidare att 
återredovisning av partistöd inklusive granskningsrapport måste vara kommunen tillhanda senast 1 
mars varje år.  
 
Beräkning av partistöd föreslås inte förändras.  

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagens (2017:725) 4 kap 29–32 §§ framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och 
annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Lokalt 
partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun respektive 
landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara 
bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt 
parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening 
som kan ta emot stödet.  
 
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. Ett parti är 
representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 
kap vallagen (2005:837). Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i 
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde 
 
Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så 
att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för 
vilket en vald ledamot är fastställd enligt vallagen ska beaktas vid fördelningen av partistödet.  
 
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt 
ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ska ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.  
 
Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin 
granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen 
ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.  
 
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får – i de i 
förväg antagna reglerna för partistöd – besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i 
tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport. 
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Forts. KSAU § 20 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Årliga partistödet uppgår till 18 procent av ett prisbasbelopp för det aktuella året * antal mandat.  
 
Partistödet fördelas genom ett grundstöd och ett mandatstöd (rörligt stöd). aktuella året per mandat 
och år.  

Medborgarperspektiv 
Partistöd är ett sådant ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier som syftar till att stärka 
deras ställning i den kommunala demokratin. Lokalt partistöd är enligt lagstiftarens mening avsett 
för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för partistöd 
Blankett för återredovisning av partistöd samt granskningsintyg 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-01-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna riktlinjer för partistöd. 
Kommunfullmäktige beslutar att riktlinjerna gäller från och med 2021. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Gruppledare för politiska partier i KF 
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KSAU § 21 Dnr 2020/000019 

Information om RAMBO, debiteringssystem och miljöstation  

Sammanfattning 

Mats Abrahamsson (M) tar upp frågan om kontakt med RAMBO angående debiteringssystem och 
om taxor för miljöstation. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta upp frågorna med RAMBO. 
 

Skickas till 

Kommundirektören 
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KSAU § 22 Dnr 2021/000071 

Personalärenden 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) ställer fråga om personalärenden.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  
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