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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Tryggö, Kungshamn, onsdagen den 13 maj 2020, kl 08.30-15.00. 
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) §§ 93-115, 118-119 

Närvarande 
ersättare 

 
Mikael Sternemar (L) §§ 93-115, 118-119 
 

 
Therése Mancini (S) 
 

Övriga deltagare 
 
Ann-Sofie Sjögren, MEX-konsult § 94-97 
Anni Danielsson, MEX-konsult § 94-97 
Anders Bergqvist, MEX-konsult § 98-99 
Niklas Nilsson, MEX-ingenjör § 98-99 
Erika Hassellöv, personalchef § 100 
Ylva Görling, äldreomsorgschef § 101 
Tomas Larsson, näringslivsutvecklare § 102-107 
Per Svensson, näringsl. o utveckl.chef § 102-107, 
116-117 
Eveline Savik, förvaltningschef § 102-107  
 
 

 
Jeanett Andersson, AME-chef § 108 
Helena Götherström, fordonsansvarig § 108 
Petra Hassellöv, controller § 109-110 
Marina Bragd Karlsson, upphandlare § 111-112 
Leif Andreasson, projektledare § 115 
Daniel Jarnrot, hamningenjör § 115 
Peter Gustavsson, tf näringslivsutvecklare § 116-117 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 113-114, 118-119 
Maria Vikingsson, kommundirektör  
Anna-Lena Höglund, sekreterare 

Justerare Birgitta Albertsson (S) 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen den 15 maj 2020 kl. 09.00. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Birgitta Albertsson (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-05-15 – 2020-06-06. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund    
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KSAU § 93    

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med att följande ärenden läggs till: 
 

• Markköp Svenneby 1:2 
• Markköp Amborseröd 1:3 
• Riktade åtgärder mot näringslivet 2020 kopplade till Corona-krisen 
• Skrivelse från restaurangföretagare om riktade åtgärder med anledning kopplade till Corona-

krisen 
• Utredning om ett renare Sotenäs, samt uppdrag om Fimpomater 

 
Samt att följande ärenden utgår; 

• Motion - Insatser mot porrsurfande på kommunens datorer/ipads 
• Motion - Insatser mot spelmissbruk 
• Rabatt på fasta lokalkostnader till hyresgäster i utsatta branscher  
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KSAU § 94 Dnr 2019/000393   

Information om industrimark i kommunen 

Sammanfattning 

Information lämnas om industrimark i kommunen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 95 Dnr 2019/000013   

Exploatering av industritomter i Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-01-30 att uppdra åt kommunchefen att arbeta 
vidare med frågan att ta fram ytterligare industritomter i Hunnebostrand, inklusive redovisning av 
kostnader och finansiering. 
 
I Hunnebostrand finns det en färdigställd detaljplan i Bratteby industriområde. Marken är planlagd 
som kvartersmark för industri, med sex tomter på en totalyta på ca 12000-15000 kvm. Kostnaden 
för att iordningsställa en väg i området beräknas till 2 600 tkr. Västvatten iordningställer vatten och 
avlopp. Priset vid en försäljning av kvartersmarken är under utredning och en värdering har tagits 
fram.  
 
Det föreslås att Sotenäs kommun iordningställer väg och lägger ut industritomterna till försäljning. 
Finansieringen av detta är framlagd i förslag till investeringsbudget 2021.  

Beslutsunderlag 

MEX-konsultens tjänsteutlåtande 2020-04-29 
Bilaga 1 Detaljplan Hunnebo Bratteby Industriområde 
Bilaga 2 Kalkyl Bratteby 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att området ska exploateras och att ärendet ska kompletteras med 
förslag till försäljningspris. 
Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att området ska exploateras och uppdrar åt 
kommundirektören att komplettera ärendet med förslag till försäljningspris. 
 
 

Skickas till 

Kommundirektör 
PLEX-chef 
MEX-konsult 
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KSAU § 96 Dnr 2018/000241   

Ansökan om markköp av del av Ellene 1:383 eller del av Hedalen 1:5 

Sammanfattning 

Företaget Daniel och Jens Bygg AB har våren 2018 kommit in med en ansökan om att få köpa mark 
av Sotenäs kommun. Företaget har visat intresse för flera olika fastigheter, men förfrågan gäller nu 
del av fastigheten Ellene 1:383. Företaget önskar få köpa mark för att på marken kunna bygga en 
lokal till företaget för at det ska kunna bli större med plats för fler anställda. Lokalen ska användas 
som lager, fikarum, omklädningsrum, kontor och mötesrum med mera. Företaget grundades år 2009 
i Hunnebostrand. Sedan starten har företaget växt från 2 till 13 anställda med uppdrag i hela 
mellersta Bohuslän.  
 
Marken som företaget är intresserad av är detaljplanelagd som industriområde men än är inget 
utbyggt i området. Det skulle kosta Sotenäs kommun ca 2 600 000 kr att iordningställa väg för 
området. Priset vid en försäljning av kvartersmarken är under utredning och en värdering har tagits 
fram. 
 
Det föreslås att Daniel och Jens Bygg AB får köpa kvartersmarken som de efterfrågat på 
fastigheten.  
 
Daniel och Jens Bygg AB tar ansvar för byggnationen av lagerlokalen, detta innebär att de ska driva 
byggnationen och stå för samtliga kostnader för byggnationens framtagande och genomförande.   

Beslutsunderlag 

MEX-konsultens tjänsteutlåtande 2020-05-04 
Bilaga 1 Karta 
Bilaga 2 Kalkyl Bratteby 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att försälja industrimark på del av fastigheten Ellene 
1:383 till Daniel och Jens Bygg AB, men kommer att återkomma i frågan om försäljningspris vid 
nästa sammanträde. 
 
 
 

Skickas till 

KSAU 
MEX-konsult 
PLEX-chef 
Sökanden 
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KSAU § 97 Dnr 2018/001455   

Ansökan om markköp på Finntorp för framtida expansion av företag 

Sammanfattning 

Bovallsdörrbyggeri AB har hösten 2019 kommit in med en ansökan om att få köpa mark genom sitt 
bolag Bengt Gustafssons Snickerifabrik av Sotenäs kommun, del av fastigheten Finntorp 2:238 och 
Råghult 1:13. Bovallsdörrbyggeri AB vill säkerställa framtida expansion och fortsätta satsning. För 
att Bovallsdörrbyggeri AB ska kunna fortsätta utvecklas vill de säkerställa marken genom att 
upprätta en detaljplan och sedan köpa marken som planlagts.   
 
Förvaltningen föreslår att Bengt Gustafssons Snickerifabrik får ett förhandsbesked på att de får 
köpa den mark som planlagts som kvartersmark när detaljplanen vunnit laga kraft.  

Beslutsunderlag 

MEX-konsultens tjänsteutlåtande 2020-05-04 
Bilaga 1- Karta 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Birgitta Albertsson (S) och Olof Börjesson (C) föreslår att frågan om 
nyttjande av området ska prövas i översyn av översiktsplanen.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att frågan om nyttjande av området ska prövas i översyn 
av översiktsplanen.  
 

Skickas till 

MEX-ingenjör 
Sökanden 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2020-05-13 §§ 93-119 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 8(40)
 

 
 

KSAU § 98 Dnr 2005/000035   

Exploateringsavtal för uppförande av bostäder m.m. inom Råghult 1:5  
m. fl. Skomakarudden i Bovallstrand 

Sammanfattning 

Ett exploateringsavtal är upprättat för detaljplan Råghult 1:5 m fl, Skomakarudden i Bovallstrand. 
Avtalet innebär att kommunen säljer sin andel, 25 procent, i Råghult 1:5 till Exploatören för 3 660 
tkr.  
Exploatören anlägger och bekostar utbyggnaden av allmän plats. 
Exploateringsavtalet gäller endast under förutsättning att detaljplanen antas och vinner laga kraft. 

Beskrivning av ärendet 

En detaljplan för Råghult 1:5 m.fl, Skomakarudden i Bovallstrand, håller på att tas fram och 
beräknas antas parallellt med detta exploateringsavtal, dvs under sommaren 2020.  
 
Inom detaljplaneområdet berörs totalt 7 fastigheter. En helt kommunalägd, 5 helt privatägda och en, 
Råghult 1:25, där kommunen äger 25 procent. De privatägda fastigheterna ägs av samma 
delägarkrets som äger 75 procent av Råghult 1:5. Denna delägarkrets utgör exploatören för 
området. 
 
Detaljplanen föreslår kommunalt huvudmannaskap för allmän plats inom detaljplanen, vilket 
innebär att kommunen svarar för drift och underhåll av allmän plats när denna är utbyggd. Till 
allmän plats hör gator, gångvägar, strandpromenad, naturmark m m. 
Förvaltningen har upprättat förslag till exploateringsavtal som reglerar villkoren för genomförandet 
av antagen detaljplan. 
Utifrån detaljplaneförslaget har exploateringsområdet värderats. Denna värdering med avdrag för de 
kostnader som exploateringen medför (plankostnader, utbyggnad av allmän, plats, sanering av mark 
m m) har sedan legat till grund för att fastställa värdet på kommunens andel. Kommunen säljer sin 
del av Råghult 1:5 för 3 660 tkr till exploatören.  
Detaljplanen innehåller byggrätt för 24 friliggande småhus, 360 kvm BTA för handel o kontor, 2 
flerfamiljshus upplåtna med hyresrätt, samt möjlighet för vandrarhem, restaurang, korttidsboende o 
utbyggnad av småbåtshamn. 
 
Exploatören anlägger och bekostar utbyggnaden av allmän plats och VA inom området och 
överlämnar detta till kommunen/Sotenäs vatten för framtida förvaltning. Avtalet gäller bara under 
förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. 
Då Trafikverkets anläggning berörs av exploateringen finns, som bilaga till exploateringsavtalet, 
medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och kommunen. Åtagande enligt detta avtal övertas av 
exploatören genom undertecknandet av exploateringsavtalet. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att upprättat exploateringsavtal uppfyller krav och kriterier enligt 
gällande lagstiftning. 
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Forts. KSAU § 98 

Ekonomi  
Kommunen har under 2019 låtit utföra värdering av hela den tänkta exploateringen inom 
detaljplaneområdet. Värderingarna visar på ett värde för samtliga byggrätter inom detaljplanen på 
ca 65 miljoner kr. 
Vidare har kostnaderna för framtagandet av detaljplan samt utbyggnad av allmän plats och 
tillhörande åtgärder tagits fram. Kostnaderna uppgår till ca 40 miljoner kronor. 
Kommunens andel av Råghult 1:5 (25%), utgör ca 15% av det totala området, vilket ger ett värde på 
3 660 tkr för kommunens andel. 
Inga övriga kostnader uppkommer för kommunen vid överlåtelsen men hänsyn bör tas till ökade 
driftskostnader för allmän plats i kommande budgetarbete. 

Regelverk  
Enligt gällande lagstiftning är det otillåtet att sälja kommunal mark under gällande marknadsvärde 
För att säkerställa att så inte görs skall marken antingen säljas med öppen budgivning alternativt 
värderas av oberoende värderare. Aktuell mark har värderats och detta krav får härmed anses 
uppfyllt. 
Exploateringsavtalet måste antas innan detaljplanen för exploateringsområdet antas.  

Bilaga/Bilagor 

Exploateringsavtal för Råghult 1:5 m fl Skomakarudden, med tillhörande bilagor. 

Beslutsunderlag 

MEX-konsultens tjänsteutlåtande 2020-05-04 
Bilaga 1- Karta 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget. 
Olof Börjesson föreslår som tilläggsförslag att tilläggsköpeskilling ska utgöra 4750 kr. 
Birgitta Albertsson (S) föreslår att förslaget avslås. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag mot Birgitta Albertssons 
(S) förslag och finner att arbetsutskottet antar Roland Mattsson (M) förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet 
avslår detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal med tillhörande bilagor 
samt ger kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör i uppdrag att underteckna avtalet. 
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Forts. KSAU § 98 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 99 Dnr 2019/000952   

Förfrågan om utsträck tid för att färdigställa bottenplatta på Gravarne 
3:83 

Sammanfattning 

Tomten Gravarne 3:83 såldes 2013-09-13 via den kommunala tomtkön. I köpekontraktet står det att 
om köparen inte inom 18 månader uppfört bottenplatta eller motsvarande byggnadskonstruktion ska 
fastigheten återlämnas. Efter att köpekontraktet upprättades har köparen varit sjuk i längre perioder. 
Av denna anledningen gav förvaltningen 2019-10-17 köparen förlängd tid till 2020-04-30. 
Bottenplattan är dock inte gjuten än och köparen önskar därför utsträckt tid fram till 2020-07-01. 

Beskrivning av ärendet 

Tomten Gravarne 3:83 är belägen på Tjuvsundsberget i Kungshamn och såldes 
2013-09-13 via den kommunala tomtkön med de dåvarande tomtköreglerna. I köpekontraktet står 
det att om köparen inte inom 18 månader uppfört bottenplatta eller motsvarande 
byggnadskonstruktion ska fastigheten återlämnas. Detta villkor sätter press på köparen att påbörja 
byggnationen och minskar risken för att de kommunala småhustomterna förblir obebyggda. Vidare 
framgår det av köpekontraktet att kommunen kan bevilja utsträckt tid om särskilda skäl föreligger. 
 
Köparen ansökte 2014-03-14 om bygglov och erhöll detta 2016-02-22. Efter erhållet bygglov ska 
sökande påbörja åtgärden inom två år och vara klar inom fem år, annars förfaller bygglovet. 
Byggnadsnämnden har ansett åtgärden påbörjad i och med köparens förberedande markarbeten i 
form av spräckning, varför bygglovet fortfarande är gällande. 
 
Efter det att köpekontraktet skrevs har köparen varit sjuk i längre perioder. Detta har bland annat 
resulterat i att köparen fått svårigheter att finansiera byggnationen. Nu avser köparen sälja sin 
sjöbod för att finansiera tomtköpet och byggnationen av huset. 
 
Förvaltningen beviljade 2019-10-17 förlängd byggnadsskyldighet till 2020-04-30. Detta för att ge 
tomtköparen en god möjlighet att färdigställa bottenplattan utan risken att kommunen skulle 
tillämpa återgångsvillkoret mitt i processen. Då bottenplattan ännu inte är färdigställd önskar 
köparen förlängd tid till 2020-07-01. Därefter ämnar köparen färdigställa huset senast till det att 
bygglovet löper ut, det vill säga till mars 2021. 

Konsekvensbeskrivning 

I kommunens tomtkö finns över 200 tomtsökande varav drygt 130 är intresserade av tomter i 
Kungshamn. Flertalet av dessa drygt 130 tomtsökande i Kungshamn har redan blivit erbjudna 
tomten vid tidigare tillfälle, men eftersom det gått relativt lång tid kan även de som tidigare blivit 
erbjudna tomten vara intresserade nu. 
 
Om kommunen väljer att tillämpa återgångsvillkoret i köpekontraktet ska inbetald handpenning 
återbetalas till köparen. Ränta utgår ej. 
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Forts. KSAU § 99 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2020-04-29 
Bild på tomten 2020-04-21 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att kommunen ska tillämpa återtagningsvillkoren i köpekontraktet.   
Roland Mattsson (M) föreslår att köparen får utsträckt tid till 2020-07-01 och att kommunen 
därefter återtar tomten. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag mot Lars-Erik Knutssons (S) 
förslag och finner att arbetsutskottet antar Roland Mattssons (M) förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utsträckt tid fram till 2020-07-01 för uppförande av 
bottenplatta eller motsvarande byggnadskonstruktion, och om detta inte uppfylls så får 
kommundirektören i uppdrag att återta fastigheten Gravarne 3:83. 
 

Skickas till 

Sökanden 
Kommundirektör 
PLEX-chef 
MEX-ingenjör 
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KSAU § 100   Dnr 2020/000464  

Gåva till personalen som stärker året runt aktiva näringslivet i Sotenäs 
kommun 

Sammanfattning 

I en situation med en pågående global pandemi - Covid 19, där Sotenäs kommuns medarbetare 
arbetar extra hårt för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, önskar Sotenäs kommun ge en 
tidig julklapp, värde 300 kr till medarbetarna och samtidigt stödja det lokala näringslivet och de 
näringsidkare som håller Sotenäs kommun öppet och levande året runt. 

Konsekvensbeskrivning 

Gåvan följer samma riktlinjer som friskvårdsbidraget och gäller medarbetare som är 
tillsvidareanställd eller som har en tidsbegränsad anställning på tre månader eller längre per den  
1 mars år 2020. Julgåvan kan användas med start 20 maj till 31 augusti 2020. 

Ekonomi  
Medarbetaren handlar på företag med åretrunt verksamheter och ansöker sedan om julgåvan via 
Heroma självservice. Summan återbetalas sedan i samband med nästa lön. Beräknad kostnad för 
gåvan är 260 000 kronor. 
Gåvan föreslås finansieras av Kommunstyrelsens ofördelade medel år 2020. 

Beslutsunderlag 

Personalchefens tjänsteutlåtande 2020-04-29 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att Sotenäs kommun ger en julgåva till medarbetare till ett värde av  
300 kr att använda hos någon av de lokala näringsidkarna som är verksamma året runt i Sotenäs 
kommun, med undantag av inköp av alkohol, tobak och drivmedel enligt Skatteverkets 
rekommendationer. 
 
Gåvan följer samma riktlinjer som friskvårdsbidraget och gäller medarbetare som är 
tillsvidareanställd eller som har en tidsbegränsad anställning på tre månader eller längre per den  
1 mars år 2020. Julgåvan kan användas med start 20 maj till 31 augusti 2020. 
 
Gåvan finansieras av Kommunstyrelsens ofördelade medel år 2020. 
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Forts. KSAU § 100 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 101   Dnr 2017/000589 

Motion gällande återinförande/införande av Fixar-Malte, en 
biståndsbedömd tjänst i Folkhälsans tjänst för brukare inom 
omsorgsförvaltningens vårdområden 

Sammanfattning 

Lena Linke (MP) föreslår i en motion att en s.k. Fixar-Malte införs som en biståndsbedömd tjänst 
för brukare inom Omsorgsförvaltningens vårdområden.  

Beskrivning av ärendet 

Att få stöd och hjälp med uppgifter som krävs i hemmet kan innebära att enskilda klarar att bo kvar 
längre i sitt eget hem, minska risken för fallskador och öka den sociala samvaron.  
 
Omsorgsförvaltningens har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att undersöka 
möjlighet till externa bidrag samt se om verksamheten kan bedrivas inom ramen för Trålens 
verksamhet, en del av den dagliga sysselsättningen inom Funktionsstöd.  
 
Förvaltningens bedömning är att behovet kan tillgodoses på annat sätt genom att köpa tjänst eller 
ansöka om hemtjänst.  

Konsekvensbeskrivning  

I ett yttrande från arbetsmarknadsenheten påvisas att kommunen tidigare har fått påpekanden från 
näringslivet gällande liknande verksamheten inom arbetsmarknadsenheten då det på ett negativt sätt 
konkurrerar med företag i kommunen.  Då Trålens verksamhet i sitt utformande liknar 
arbetsmarknadens verksamheter blir omsorgsförvaltningens bedömning densamma.  

Ekonomi  
Offentlig verksamhet som drivs i konkurrens med annan näringsverksamhet får inte stödjas 
ekonomiskt med skattemedel då det medför en snedvriden konkurrens. I dag finns ett flertal företag 
i kommunen som tillhandahåller liknande tjänster till våra kommuninvånare.  

Regelverk  

Detta är inte en insats som kan biståndbedömas då det inte ingår i så kallad skälig levnadsnivå att få 
hjälp med de tjänster som en fixar-Malte kan erbjuda. Då insatsen inte kan bistånds bedömas kan 
detta ses som att kommunen erbjuder en tjänst som bedrivs i konkurrens med andra företag i 
kommunen.  
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Forts. KSAU § 101 

Beslutsunderlag 

Motion 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-06-13 
Omsorgsnämndens protokoll 2017-08-22 § 61 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-06 § 146 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2018-11-28  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-12 § 223 
Avdelningschefens tjänsteutlåtande 2020-04-29 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med flera förslag mot Birgitta Albertssons 
(S) förslag och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Roland Mattssons (M) förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 102   Dnr 2020/000310 

Fiskekommunerna  

Sammanfattning  

Nätverket Fiskekommunerna ansöker om medfinansiering till nätverket för åren 2021-2023.  
 
Fiskekommunerna har funnits i närmare 25 år och organiseras av nio kommuner i Bohuslän och 
Västra Götalandsregionen för att i samverkan med berörda intressenter skapa en bärkraftig 
utveckling av maritima och fiskerelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten.  

Beskrivning av ärendet  

Fiskekommunerna ansöker om medfinansiering för tiden 2021-2023 om 20 000 kr årligen. Sökt 
belopp är samma belopp som under åren 2018-2020.  

Slutsats  

Fiskekommunerna är viktiga som pådrivande- och lobbyorganisation i maritima- och fiskefrågor i 
ofta komplexa frågor som Sotenäs kommun ensamt har svårt att hantera. Därför föreslås ett positiv 
svar angående ansökan om medfinansiering.  

Beslutsunderlag 

Näringslivsutvecklares tjänsteutlåtande 2020-04-27 
Ansökan om medfinansiering av nätverket Fiskekommunerna under åren 2021 -2023 
Verksamhetsberättelse 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen medfinansierar Fiskekommunerna under 2021-2023 med 20 000 kr /år enligt 
ansökan.  
 
Medel tas ur Kommunstyrelsens konto för stöd och stimulansåtgärder.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 103   Dnr 2020/000451 

Information om företagsetablering 

Sammanfattning  

Information lämnas om en planerad företagsetablering i Sotenäs.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 
 

Skickas till 

Näringslivsutvecklare 
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KSAU § 104   Dnr 2020/000525 

Markköp Amborseröd 1:3 

Sammanfattning 

Ärendet avser avtal om köp av del av fastigheten Sotenäs Amborseröd 1:3. 

Beskrivning av ärendet 

Den aktuella marken omfattar 34 ha. Den saknar förväntansvärde men ligger i anslutning till två 
kommunala fastigheter om sammanlagt 76 ha. Tillsammans med fastigheten Svenneby 1:2 och en 
däremellan belägen outredd samfällighet ger området stora möjligheter för etablering av industri 
med omfattande markbehov. Det finns idag en intressent med vilken kommunen skrivit en 
avsiktsförklaring och förhandlar om markupplåtelse. Oaktat om denna etablering slutligen 
genomförs ökar möjligheten för kommunen att i framtiden attrahera andra intressenter med 
motsvarande behov av mark. Marken kan ingå i ny detaljplan för industriområde.  
 
Säljaren önskar behålla sin jakträtt till dess området tas i anspråk. Säljaren önskar vidare att den del 
av fastigheten som inte överlåts bildas som två separata fastigheter med gräns söder om väg 171. 
Förvaltningen kan arbeta för att tillgodose dessa önskemål. 

Konsekvensbeskrivning 

Köpeskilling 950 tkr. 
 
Köpet utökar kommunens markreserv. Kommunens möjligheter att erbjuda mark för stora 
etableringar ökar.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2020-05-11 
Bilaga 1 Karta 2020-05-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att köpa in del av område inom fastigheten Amborseröd 1:3, markerad 
på karta 2020-05-08 för 950 tkr. Kommunen ska svara för förrättningskostnader hos Lantmäteriet. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att upprätta avtal och genomföra affären. 
 

Skickas till 

Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
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KSAU § 105   Dnr 2020/000524 

Markköp Svenneby 1:2 

Sammanfattning 

Ärendet avser avtal om köp av del av fastigheten Sotenäs Svenneby 1:2. 

Beskrivning av ärendet 

Den aktuella marken omfattar 19,4 ha. På grund av sin närhet till väg 171 finns ett förväntansvärde 
på fastigheten. Vidare ligger den i anslutning till två kommunala fastigheter om sammanlagt 76 ha. 
Tillsammans med fastigheten Amborseröd 1:3 och en däremellan belägen outredd samfällighet ger 
området stora möjligheter för etablering av industri med omfattande markbehov. Det finns idag en 
intressent med vilken kommunen skrivit en avsiktsförklaring och förhandlar om markupplåtelse. 
Oaktat om denna etablering slutligen genomförs ökar möjligheten för kommunen att i framtiden 
attrahera andra intressenter med motsvarande behov av mark. Marken kan ingå i ny detaljplan för 
industriområde.  
 
Säljaren önskar behålla sin jakträtt till dess området tas i anspråk samt att kommunen, om 
nuvarande vattenledning äventyras, drar fram vatten till fastighetsgräns med befintligt bostadshus. 
Detta kan tillgodoses. 

Konsekvensbeskrivning 

Köpeskilling 1 800 tkr. I köpet ingår ersättning för va-avgift som drabbar fastighetsägaren pga. 
överlåtelsen.  
 
Köpet utökar kommunens markreserv. Kommunens möjligheter att erbjuda mark för stora 
etableringar ökar.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2020-05-11 
Bilaga 1 Karta 2020-05-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att köpa in del av område inom fastigheten Svenneby 1:2, markerad på 
karta 2020-05-08 för 1 800 tkr. Kommunen ska svara för förrättningskostnader hos Lantmäteriet. 
 
Kommunstyrelsens uppdrar åt kommundirektören att slutförhandla affären och upprätta avtal och 
genomföra affären. 
 

Skickas till 

Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
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KSAU § 106   Dnr 2020/ 

Markköp 1427:AMBORSRÖD:SAMF:1 

Sammanfattning 

Ärendet avser avtal om köp av den outredda samfälligheten 1427:AMBORSRÖD:SAMF:1 

Beskrivning av ärendet 

Den aktuella marken omfattar en oregistrerad samfällighet om 10-11 ha. Den ligger i anslutning till 
två kommunala fastigheter om sammanlagt 76 ha och två fastigheter Amborseröd 1:3 och Svenneby 
1:2 som kommunen också planerar att köpa. Området i sin helhet ger stora möjligheter för 
etablering av industri med omfattande markbehov. Det finns idag en intressent med vilken 
kommunen skrivit en avsiktsförklaring och förhandlar om markupplåtelse. Oaktat om denna 
etablering slutligen genomförs ökar möjligheten för kommunen att i framtiden attrahera andra 
intressenter med motsvarande behov av mark. Marken kan ingå i ny detaljplan för industriområde.  
 
Ett ärende om fastighetsbestämning, med utredning av delägande fastigheter är initierad hos 
Lantmäteriet och uppgifter om vilka fastigheter och indirekt vilka fysiska personer som äger 
området väntas inom kort.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Karta 2020-05-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att köpa in den outredda samfälligheten 1427:AMBORSRÖD:SAMF:1.  
Kommunen ska svara för förrättningskostnader hos Lantmäteriet. 
 
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att, efter samråd med 
kommunstyrelsens andre vice ordförande, besluta om slutlig köpeskilling.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att därefter upprätta avtal och genomföra affären. 
 

Skickas till 

Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
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KSAU § 107   Dnr 2020/000484 

Hyra lokaler på Symbioscentrum 

Sammanfattning 

Enligt delegationsordning 2020-04-15 § 8.6 ska KSAU besluta om "Hyra av extern 
verksamhetslokal för alla kommunala verksamheter". 
 
Sotenäs Symbioscentrum har ett behov av att utöka antalet kontor på Hagabergs Industrigata 1, 456 
31 Kungshamn from maj 2020. Kostnaderna för lokalerna är 221 500 kr per år. Hyran kommer att 
finansieras via externa projektanslag. I de fall det är aktuellt kommer kostnad för lokaler att 
vidarefaktureras till deltagande företag. 

Ekonomi  
Kostnaderna för lokalerna är 221 500 kr per år. Hyran kommer att finansieras via externa 
projektanslag. I de fall det är aktuellt kommer kostnad för lokaler att vidarefaktureras till deltagande 
företag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sotenäs kommun hyr kontorslokaler, totalt 209 kvm, 
på Symbioscentrum under tiden maj 2020-december 2021 för 221 500 kr per år samt att 
finansiering av hyra sker via externa projektmedel samt genom vidarefakturering till deltagande 
företag. 
 
   

Skickas till 

Chef Näringsliv och utveckling 
Drift- och projektchef 
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KSAU § 108   Dnr 2020/000453 

Ansvar för skötsel av kommunens tjänstebilar flyttas över från 
Arbetsmarknadsenheten till Fordonsenheten/Räddningstjänsten 

Sammanfattning 

Sedan ett antal år tillbaka ansvarar fordonsenheten för skötseln av Sotenäs kommuns tjänstebilar. 
Överenskommelsen uppdateras och förlängs årligen.  
 
Efter miljötillsyn av fastigheten och utredning av arbetsmiljön, har det framkommit ett flertal brister 
i nuvarande lokaler. Bristerna kommer att kräva åtgärder för en fortsatt drift av verksamheten i 
befintliga lokaler. Ansvaret för skötsel av kommunens tjänstebilar skapar på lång sikt inte 
förutsättningar för en god måluppfyllelse för Arbetsmarknadsenhetens uppdrag att få personer 
vidare till arbete eller studier och bli självförsörjande.  
 
I Sotenäs (liksom i många andra kommuner) är det svårt att rekrytera deltidsbrandmän. I Munkedal 
och Lysekils kommuner har ansvaret för skötsel av kommunens tjänstefordon flyttats över på 
räddningstjänsten för att säkerställa tillräcklig kapacitet gällande deltidsbrandmän. Kostnaden för 
skötsel av fordonen kommer att höjas med 260 kr/fordon för att täcka kostnaden för en heltidstjänst 
(månadslön 30 000). 

Beskrivning av ärendet 

Sedan ett antal år tillbaka ansvarar fordonsenheten för skötseln av Sotenäs kommuns tjänstebilarför. 
Överenskommelsen uppdateras och förlängs årligen.  
En miljötillsyn har genomförts på fastigheten Tången 49:1 och utifrån tillsynsrapport framkommer 
att det inte finns larm för oljeavskiljare för att säkerställa att inte föroreningar går ut i det 
kommunala avloppsnätet. Efter att rökgastest utförts av företagshälsovården för att säkerställa 
arbetsmiljön framkommer att ventilationen inte är fullgod och förklarar att personalen upplever 
obehag. Om verksamheten ska fortsätta att bedrivas i samma lokaler som idag måste åtgärder 
vidtas. Ansvaret för skötsel av kommunens tjänstebilar skapar på lång sikt inte förutsättningar för 
en god måluppfyllelse för Arbetsmarknadsenhetens uppdrag att få personer vidare till arbete eller 
studier och bli självförsörjande.  
 
I Sotenäs (liksom i många andra kommuner) är det svårt att rekrytera deltidsbrandmän. I Munkedal 
och Lysekils kommuner har ansvaret för skötsel av kommunens tjänstefordon flyttats över på 
räddningstjänsten för att säkerställa tillräcklig kapacitet gällande deltidsbrandmän.  
 
Bilvårdens verksamhet är i dag en mycket resurskrävande verksamhet både ekonomiskt och 
personellt sett utifrån Arbetsmarknadsenhetens uppdrag och mål.  
Bilvården erbjuder idag biltvätt och rekonditionering till privatpersoner. Uppdraget riskerar att 
snedvrida konkurrensen med privata företag i kommunen som erbjuder rekonditionering och tvätt. 
Förutsatt att beslut fattas kommer rekonditionering och tvätt inte att erbjudas till privata kunder.  
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Forts. KSAU § 108 

Konsekvensbeskrivning 
Ekonomi   
 
Räddningstjänstens lokaler är anpassade för denna typ av verksamhet och behöver inte anpassas.   
Kostnaden för skötsel av fordonen kommer att höjas med 260 kr per fordon och månad för att täcka 
kostnaden för en heltidstjänst (månadslön 30 000 kr). Inom Arbetsmarknadsenheten frigörs resurser 
som kan utveckla verksamheten och erbjuda fler anvisningsplatser till personer som uppbär 
ekonomiskt bistånd. 

Organisation och personal 
Fordonsenheten /räddningstjänsten utökar personalresurserna inom verksamheten för att utföra 
uppdraget.  
Genom förändringen frigörs personalresurser inom Arbetsmarknadsenheten till nya uppdrag, mer 
anpassade för verksamhetens uppdrag och mål.  

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2020-05-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt kommundirektören att utreda hur ökade 
kostnader skall finansieras inom ramen för KS budget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att inte förlänga överenskommelsen mellan 
Fordonsenheten/Räddningstjänsten och Arbetsmarknadsenheten för skötseln av Sotenäs kommuns 
tjänstebilar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Fordonsenheten/Räddningstjänsten ska ansvara för helheten när det 
gäller kommunens tjänstebilar. fr.o.m. 2020-06-01. 
Kostnad per fordon/månad höjs med 260 kr. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommundirektören 
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KSAU § 109   Dnr 2020/000455 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2019  

Sammanfattning 

Sotenäs deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kommunens 
Kvalitet i Korthet. Projektet administreras och samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR).  

Beskrivning av ärendet  

Det samlade resultatet i jämförelsen visar att Sotenäs kommun i de flesta fall placerar sig de två 
mittersta kvartilerna (15/38). Det finns dock områden där kommunen placerar sig bland de allra 
sämsta; kostnad inom förskolan, insamlat hushållsavfall, och andel som får svar på e-post inom en 
dag, - men även bland de allra bästa kommunerna i landet; väntetid i antal dagar från ansökan till 
beslut om försörjningsstöd, brukar-bedömning särskilt boende, och delaktighetsindex.   
 
I jämförelse med kommunerna i Fyrbodal ligger Sotenäs mycket bra till. Inom området Stöd och 
omsorg är Sotenäs bäst inom Fyrbodal. Totalt sett rankas Sotenäs som andra bäst inom Fyrbodal.  
Förvaltningen har tagit fram en sammanfattande rapport utifrån de resultat som redovisats inom 
kvalitetsprojektet Kommunens Kvalitet i Korthet. 

Beslutsunderlag 

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK 2019 
Controllers tjänsteutlåtande 2020-04-29  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen noterar att Sotenäs kommun placerar sig som nummer 2 i Fyrbodal. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt nämnderna att analysera de områden där kommunen 
placerar sig bland de 25 procent sämsta kommunerna i jämförelsen. Handlingsplan upprättas i syfte 
att arbeta med prioriterade förbättringsområden. Nämnderna kan där det är lämpligt arbeta in 
KKiK-nyckeltalen som kompletterande indikatorer i målstyrningskedjan för år 2021.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 110   Dnr 2020/000456 

Anvisningar för intern kontroll 2021  

Sammanfattning 

Varje nämnd ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Syftet med 
internkontrollplanen är, enligt reglementet för intern kontroll, att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.  

Beskrivning av ärendet  

Varje år anvisas en eller flera kontrollpunkter som samtliga nämnder ska ha med i sin 
internkontrollplan.   
För år 2021 föreslås följande kontrollområden ingå:  

• Nämndens styrande verksamhetsmål  
En risk- och konsekvensanalys avseende måluppfyllelse genomförs för respektive av nämndens 
styrande verksamhetsmål för åren 2021-2022. De mål som erhåller höga värden, eller av annan 
anledning är av intresse för nämnden att kontrollera, inkluderas i nämndens kontrollplan 2021.    
Förebyggande åtgärder i syfte att kunna uppnå beslutade mål sätts in i de fall det motiveras av 
genomförd risk- och konsekvensanalys.  

• Utbetalningar  
En risk- och konsekvensanalys genomförs för respektive nämnds utbetalningar. Den/de typer av 
utbetalningar som erhåller höga värden, eller av annan anledning är av intresse för nämnden att 
kontrollera, inkluderas i nämndens kontrollplan 2021.  
Stickprovskontroller görs av att utbetalningar skett korrekt.  

Beslutsunderlag 

Anvisning för intern kontroll 2021 
Controllers tjänsteutlåtande 2020-04-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att följande granskningsområden ska ingå i nämndernas 
internkontrollplaner för år 2021 
• nämndens styrande verksamhetsmål 
• utbetalningar 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 111   Dnr 2020/000396 

Revidering av inköps- och upphandlingspolicy utifrån KF program för 
privata utförare  

Sammanfattning  

Utifrån kommunfullmäktiges program för privata utförare antaget den 12 mars 2020 har 
angränsande policys och dokument tittas över för eventuell revidering och anpassning.   
I Inköps- och upphandlingspolicyn har några smärre tillägg gjorts för att tydliggöra KF program för 
privata utförare är styrande.   

Beskrivning av ärendet  

Utifrån kommunfullmäktiges program för privata utförare, antaget den 12 mars 2020 § 8, har 
följande policydokument Policy för alternativa driftsformer och Inköps och upphandlingspolicy 
reviderats och anpassats enligt programmet. Till några av dessa dokument finns också riktlinjer och 
rutiner som tidigare antagits i kommunfullmäktige. Dessa tillsammans med riktlinjer för inköp och 
direktupphandling kommer att justeras efter att policys har godkänts och antagits i 
kommunfullmäktige samt lyftas upp till kommunstyrelsen för beslut.   
I Inköps- och upphandlingspolicyn har några smärre tillägg gjorts för att tydliggöra KF program för 
privata utförare är styrande.  

Beslutsunderlag 

Upphandlarens tjänsteutlåtande 2020-04-29  
Reviderad Inköps- och upphandlingspolicy, daterad 2020-04-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar reviderad Inköps- och upphandlingspolicy, daterad 2020-04-01. 
 
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera riktlinjer för inköp och 
direktupphandling.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 112   Dnr 2020/000397 

Revidering av kommunfullmäktige antagna Policy för alternativa 
driftsformer  

Sammanfattning  

Uppdatering och anpassning av ”Policy för alternativa driftsformer” med utgångspunkt från 
Kommunfullmäktiges program för privata utförare, antaget 12 mars 2020. Efter att Policy för 
alternativa driftsformer är antaget, arbetas ”Riktlinjer för alternativa driftsformer” fram, samt 
”Rutin för utmanarrätt”. Riktlinjer samt rutiner föreslås antas i kommunstyrelsen.  
 
”Policy för alternativa driftsformer” omfattar all verksamhet som kommer att utredas för att läggas i 
annan form än i förvaltningsform (egen regi). Det innebär att den konsekvensanalys och 
utredningsrapport som tas fram som beslutsunderlag till beslut omfattar samma information oavsett 
vilken alternativ driftsform som verksamheten utreds för.      

Beskrivning av ärendet  

För att säkerhetsställa att ”Kommunfullmäktiges program för privata utförare” ger genomslag i 
kringliggande policys samt riktlinjer har en översyn och revidering skett av flera policy och 
riktlinjer som är antagna i kommunfullmäktige.  
 
Den idag antagna ”Policy och riktlinjer för alternativa driftsformer” föreslås renodlas genom dels en 
”Policy för alternativa driftsformer” och dels ”Riktlinjer för alternativa driftsformer”. När policy 
har antagits i kommunfullmäktige uppdateras riktlinjerna för alternativa driftsformer och föreslås 
antas i kommunstyrelsen.   
 
Inom området alternativa driftsformer har det skett stora ändringar både i kommunallagen, lagen om 
offentlig upphandling samt övriga upphandlingslagstiftning och tydliggörande avseende 
statsstödsregler vilket gör att riktlinjerna kommer uppdateras oftare än policy.   
 
Tillägg har gjorts i ”Policy för alternativa driftsformer” för att omfatta alla alternativa driftsformer 
som inte är i förvaltningsform (egen regi). Omfattningen har utökats för att ge samma omfattning på 
beslutsunderlag oavsett vilken driftsform som verksamheten utreds för. 
 
Nedanstående policys och riktlinjer, antagna i kommunfullmäktige, föreslås utgå och sammanförs i 
”Policy för alternativa driftsformer”.  

• Riktlinjer för utmanarrätt  
• Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap  
• Policy och riktlinjer för alternativa driftsformer  

Beslutsunderlag 

Policy för alternativa driftsformer, daterad 2020-04-29 
Upphandlarens tjänsteutlåtande 2020-04-29 
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Forts. KSAU § 112  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar ”Policy för alternativa driftsformer”, daterad 2020-04-29. 
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera ”Riktlinjer för alternativa 
driftsformer” samt ”Riktlinjer för utmanarrätt”.    
  
Kommunfullmäktige beslutar att  
”Riktlinjer för utmanarrätt” (beslutad av KF 2018-04-24 § 46, dnr 2017/1637),  
”Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap” (beslutad av KS 2018-05-30 § 81, dnr 2018/349) 
samt  
”Policy och riktlinjer för alternativa driftsformer” (beslutad av KF 2018-04-24 § 47, dnr 2018/277) 
utgår.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 113   Dnr 2020/000021 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 2019  

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst inkom 2020-03-26 med årsredovisning för 2019. Denna antogs av 
direktionen 2020-03-20. Förbundets revisorer (daterat 2019-03-21) meddelar att de granskat 
förbundets verksamhet och att granskningen utförts enligt lag om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet  
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Ekonomi 

Resultatet för 2019 landade på -0,6 (-0,5 mnkr).  Ingående eget kapital på 3,3 mnkr sjunker med 
motsvarande belopp. För året budgeterades med högre uttag av eget kapital. Men pga svårigheter att 
bemanna på vissa tjänster har kostnaderna varit lägre än planerat. Det egna kapitalet minskar i 
enlighet med rekommendation från revisorerna. För kommande budgetår planeras fortsatt uttag av 
det egna kapitalet.  
 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende räkenskapsåret 2019 
inte medför några anmärkningar.  

Intern kontroll 

Samordningsförbundet har enligt revisorerna en tillräcklig intern kontroll.  

Mål för god ekonomisk hushållning 

Revisorerna konstaterar att resultat i årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmålen som är uppställda. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse för år 2019 
PM granskning av årsredovisning och intern kontroll 2019 
Mål och måluppfyllelse 
Statistik tillhörande förvaltningsberättelse 2019 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-05-05  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet 
Väst. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 114   Dnr 2020/000020 

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Fyrbodal  

Sammanfattning  

Fyrbodals Kommunalförbund inkom 2020-04-24 med årsredovisning för 2019. Denna antogs av 
direktionen 2020-04-02. Förbundets revisorer (daterat 2020-04-03) meddelar att de granskat 
kommunalförbundets verksamhet och att granskningen utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen samt förbundets revisionsreglemente.   
 
Sakkunnig granskningen visar att kommunalförbundet inte anpassat sig till ny redovisningslag 
LKBR inom flera områden. De uppmanar kommunalförbundet att säkerställa att dessa brister blir 
åtgärdade under 2020.  
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.   

Ekonomi  

Resultatet för 2019 +0,5 mnkr. Basverksamheten hade ett överskott på 0,4 mnkr och 
projektverksamhetens resultat var positivt och uppgick till 0,7 mnkr. Den övriga verksamheten gick 
däremot med underskott på -0,6 mnkr.  Brister i årsredovisning avser dels inom 
förvaltningsberättelsen men även avsaknaden av driftsredovisning.   
 
Eget kapital uppgår till 3,6 mnkr. Under året har förbundet erhållit något högre medlemsavgifter. 
Dessa uppgick till 9,3 mnkr. Bland kortfristiga fordringar ingår regionala tillväxtmedel från 2009. 
De konton som avser medel från åren 2009-2012 har varit helt orörda under 2019. Revisorerna 
rekommenderar förbundet att så snart som möjligt upprätta plan för dessa medel ska hanteras och 
framåt arbeta mer aktivt för att inte ha medel kvar över så lång tid.   
 
Inför föregående års revision påpekade de sakkunniga revisorerna att kommunalförbundet skulle 
säkerställa anpassning till ny lag LKBR. De konstaterar att sådan anpassning ej genomförts.     
Förtroendevalda revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2019 inte medför några anmärkningar.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-04-28 
Årsredovisning 2019 inklusive revisionsrapport och revisionsberättelse 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Fyrbodals 
Kommunalförbund.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2020-05-13 §§ 93-119 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 33(40)
 

 
 

Forts. KSAU § 114 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 115   Dnr 2017/37 - 2020/530 

Utredning om ett renare Sotenäs, samt uppdrag om Fimpomater 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har bifallit en motion från Lars-Erik Knutsson (S) att en utredning ska 
genomföras för att belysa vad kommunen kan göra för att få ett renare Sotenäs, dnr 2016/000185. 
Utredningen bör bland annat belysa om och på vilket sätt medvetenheten hos skolelever kan ökas, 
för- och nackdelar med en informationskampanj, behov av fler sopkärl, olika former av samarbeten 
(Rambo, Håll Sverige Rent etc.) och även om det pågår motsvarande aktiviteter i vår omvärld.   
 
Kommunfullmäktige har också bifallit en motion 2020-03-12 § 17 från Mats Abrahamsson (M) 
m.fl. Fimpen är skräpets värsting, dnr 2019/888 och noterade då 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 gav Kommunstyrelsen i uppdrag dnr 2020/530 att inom 
”Strandstädarprojektet” köpa in ”Fimpomater” samt utplacera dessa på lämpliga ställen i 
kommunens orter. 
 
Vid dagens sammanträde lämnas information om att utredning pågår och att en rapport kommer 
redovisas efter sommaren. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 
Hamningenjör 
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KSAU § 116   Dnr 2020/000274 

Riktade åtgärder mot näringslivet 2020 kopplade till Corona-krisen 

Sammanfattning 

Inkommen skrivelse från Therese Mancini (S) daterad 2020-04-15 föreslås att förvaltningen ges i 
uppdrag att snarast möjligt återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag på riktade 
åtgärder kopplade till corona-krisen. I skrivelsen framgår förslag på att göra undantag från avgifter 
av olika slag, pausade taxehöjningar, villkor för disposition för kommunägd mark och andra 
lättnader. 
 
Förvaltningen följer de insatser som beviljas av regeringen. Information om insatser och lättnader 
avseende lokala näringslivet presenteras på kommunens hemsida samt förmedlas genom 
kommunens näringslivsutvecklare. Näringslivsutvecklaren står i daglig kontakt med kommunens 
lokala näringsliv. 
 
För att mildra lokala företags påverkan av covid-19 har Sotenäs kommun tagit fram ett stödprogram 
till företag. Stödprogrammet är presenterat på kommunens hemsida och har uppdaterats under 
våren. I dagsläget ingår 14 åtgärder. Åtgärderna kommer att justeras löpande utifrån nationella 
direktiv och utvecklingen av pandemin. 

Insatser från Sotenäs kommun för lokala företag 

1. Sotenäs kommun ger anstånd på betalningstider för tillsynsavgifter gällande livsmedel, 
miljö, serveringstillstånd samt tobak och folköl. 

2. Lokala leverantörer kan fakturera på 15 dagar netto 
3. Handla lokalt 
4. Mat för avhämtning eller utkörning  
5. Skjut upp evenemang istället för att avboka dem 
6. Dela upp offentliga upphandlingar  
7. Uteserveringar och varuexponering 
8. Lokala kommunala inköp 
9. Konferenser  
10. Vi håller grundskola och barnomsorg öppen 
11. Samarbete kring vissa anställningar/tjänster  
12. Nordens Ark  
13. Tumlaren  
14. Sotenäs näringsutvecklare guidar dig som företagare 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2020-04-15 
Utvecklingschef och ekonomichefs tjänsteutlåtande 2020-05-13 
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Forts. KSAU § 116  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förutom att godkänna ovanstående insatser, att uppmana 
förvaltningen att noga följa utvecklingen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skrivelsen är besvarad 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott ska till varje möte, så länge det anses nödvändigt, att informeras om 
läget av näringslivsutvecklare. 
 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) och Lars-Erik Knutsson (S) deltar ej i handläggning av ärendet pga jäv. 

 

Skickas till 

Therése Mancini 
Näringslivsutvecklare 
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KSAU § 117   Dnr 2020/000446 

Skrivelse från restaurangföretagare om riktade åtgärder med 
anledning kopplade till Corona-krisen 

Sammanfattning 

Företagare från Hunnebostrand, Bohus Malmön, Smögen, Bovallstrand och Kungshamn samt 
Sotenäs Turiststiftelse har lämnat in en gemensam skrivelse 2020-04-21 till kommunen med förslag 
på åtgärder till näringslivet med anledning av COVID-19. 
 
Nuvarande åtgärder som företagarna anser undermåliga; 

• Anstånd på betalningstider för tillsynsavgifter till exempel gällande livsmedel, brandtillsyn, 
miljö, serveringstillstånd, samt tobak och folköl. 

• Anstånd på betalningstider på hyra i lokaler samt upplåtelse av offentlig plats 
• Möjlighet att öppna uteservering tidigare men mot vanlig taxa 
• Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden 
• Höjda avgifter mot restauranger 2020 

Svar till krögarna i på skrivelse avseende lättnader 

Inkommen skrivelse (2020-04-21) från krögarna i Sotenäs föreslås att Sotenäs kommun följer 
VISITAs rekommendationer. VISITA är en branschorganisation för svensk besöksnäring. VISITA 
har tagit fram ett antal åtgärder för att mildra effekterna av coronaviruset. 
 
I skrivelsen framgår förslag på att införa stopp för uttag av avgifter inom tillsyn, markupplåtelser, 
VA- och renhållning, hyror. Återbetalning av redan debiterade avgifter, förändrade öppettider, korta 
betaltider, skjuta upp evenemang, säkerställa tydlig information på hemsida. Se sammanställning 
nedan.  
 
Näringslivet är en väsentlig och mycket viktigt för Sotenäs.  
 
Förvaltningen följer de insatser som beviljas av regeringen. Information om insatser och lättnader 
avseende lokala näringslivet presenteras på kommunens hemsida samt förmedlas genom 
kommunens näringslivsutvecklare. Näringslivsutvecklaren står i daglig kontakt med kommunens 
lokala näringsliv. 
 
För att mildra lokala företags påverkan av covid-19 har Sotenäs kommun tagit fram ett stödprogram 
till företag. Stödprogrammet är presenterat på kommunens hemsida och har uppdaterats under 
våren. I dagsläget ingår 14 åtgärder vilka presenteras nedan. Åtgärderna kommer att justeras 
löpande utifrån nationella direktiv och utvecklingen av pandemin. Flertalet av de åtgärder som 
föreslås enligt VISITAs rekommendationer är genomförda.  
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Insatser från Sotenäs kommun för lokala företag 

1. Sotenäs kommun ger anstånd på betalningstider för tillsynsavgifter gällande livsmedel, 
miljö, serveringstillstånd samt tobak och folköl. 

2. Lokala leverantörer kan fakturera på 15 dagar netto 
3. Handla lokalt 
4. Mat för avhämtning eller utkörning  
5. Skjut upp evenemang istället för att avboka dem 
6. Dela upp offentliga upphandlingar  
7. Uteserveringar och varuexponering 
8. Lokala kommunala inköp 
9. Konferenser  
10. Vi håller grundskola och barnomsorg öppen 
11. Samarbete kring vissa anställningar/tjänster  
12. Nordens Ark  
13. Tumlaren  
14. Sotenäs näringsutvecklare guidar dig som företagare 

Beslutsunderlag 

Gemensam skrivelse, daterad 2020-04-21 
Svar på skrivelse, daterad 2020-05-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förutom godkänna ovanstående insatser uppmana 
förvaltningen att noga följa utvecklingen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skrivelsen är besvarad 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott ska till varje möte, så länge det anses nödvändigt, att informeras om 
läget av näringslivsutvecklare. 
 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) och Lars-Erik Knutsson (S) deltar ej i handläggning av ärendet pga jäv. 
  

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Näringslivsutvecklare 
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KSAU § 118   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.  
 
V, SD och C har ej inkommit med redovisning. Sammanställning bifogas med beräkning per parti. 
Totalt partistöd beräknas uppgå till 264 tkr för 2020.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-04-27 
Sammanställning partistöd 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att (V) och (SD) ännu ej inkommit med 
granskningsrapporter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsrapporter och utdela partistöd till följande 
partier (M), (C), (L), (KD), (S), (V), (MP), (SD) i enlighet med gällande regler för partistöd. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Gruppledare för (V) och (SD) 
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KSAU § 119   Dnr 2020/000466 

Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2019 

Sammanfattning 

Enligt stiftelselagen som trädde i kraft 1996-01-01 fungerar kommunstyrelsen som förvaltare i de 
donationsfonder som omfattas av lagen och där inte särskild styrelse utsetts. I de donationsfonder 
som förvaltas av Sotenäs kommun är det endast C.M. Engbloms donationsfond som har egen 
styrelse. 
 
Bokföringsskyldighet föreligger inte för de fonder som förvaltas av Sotenäs kommun då varje 
donationsfonds tillgångar understiger 10 basbelopp, men räkenskaper skall föras och avslutas med 
en sammanställning för varje räkenskapsår.  
 
Kommunstyrelsen avger förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper för varje 
fond/stiftelse genom att underteckna ett försättsblad som hänvisar till resp. fond/stiftelse. 
Handlingarna har granskats av utsedd revisor utan anmärkning.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-04-28 
Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2019 
Sammanställning av räkenskaper för respektive donationsfond 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att avge förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper för 
donationsfonder 2019 enligt förslag.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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