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Plats och tid Kommunhuset, Hållö/Tryggö, Kungshamn den 18 januari 2017 kl. 08.30-16.00 
Sammanträdet ajourneras kl 12-13. 

  

Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande 
Mikael Sternemar (L) §§ 1-8, 10-19 
Roland Mattsson (M)  
Olof Börjesson (C) § 9  

Britt Wall (S) 
Lars-Erik Knutsson (S) §§1-16,18-19 
 

Närvarande 
ersättare 

  
Olof Börjesson (C) §§ 1-8, 10-19 

 
Hilbert Eliasson (S)  
 

Övriga deltagare Amanda Jansson, planhandläggare § 2 
Maria Hassing, folkhälsostrateg § 3 
Bo Hallgren, utredare § 4-5 
Jenny Borg, kommunikatör § 6 
Erika Hassellöv, personalchef § 7  
Jörgen Karlsson, ekonomichef §§ 6-7 
Peter Bergman, räddningschef § 8 
Torbjörn Ericson, alkoholhandläggare § 9 
Conny Brännberg, Kulturnämnden VGR § 10 
Lars Nordström, Kulturnämnden VGR § 10 
Ann-Charlotte Karlsson, Kulturnämnd VGR § 10 
Peter Bratt, regionutvecklare VGR § 10 
Ylva Gustavsson, regionutvecklare VGR § 10 
Eira Högforsen, regionutvecklare VGR § 10 
 

Annika Strömberg, stf Kulturchef VGR § 10 
Maria Hessman, sekr Kulturnämnd VGR § 10 
Pål Svensson, Uddengrupp § 10 
Dan Bothen, Uddengrupp § 10 
Conny Sjöström, Folketshusför. § 10 
Britt-Marie Knutsson, Folketshusför § 10 
Jeanette Andersson, enhetschef AME § 11-12 
Maria Edlund, IFO-chef § 11-12 
Eveline Savik, förvaltningschef §§ 13-15  
Robert Höij, Sotenäs Golfklubb § 19 
Lars Hansson, Sotenäs Golfklubb § 19 
Lars Östman, Sotenäs Golfklubb § 19 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
Maria Vikingsson, kommunchef 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet den 19 januari 2017 kl. 13.00. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 
 

 Mats Abrahamsson    
Justerare    

 Britt Wall   
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-18 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-01-19  - 2017-02-10.  
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   
 Ann-Marie Hermansson  
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KSAU § 1     

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Dagordningen godkänns. Följande ärenden utgår: 
 
Medarbetarundersökning 
Information om mertid och övertid 
Rätt till heltid, möjlighet till deltid 
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KSAU § 2   KA 2016/1146 

Detaljplan för Ödegården 1:9 m fl, Väjern  

Sammanfattning 
Planens huvudsyfte är att skapa förutsättningar för diverse verksamheter som är i behov av industri- 
och verksamhetsmark i anslutning till vattnet. Planområdet är lokaliserat längs kusten mellan 
Kungshamn och Väjern, väster om väg 174 och består av största delen kommunal mark. Efterfrågan 
på industrimark i Sotenäs kommun är hög.  
 
Denna detaljplan handläggs enligt plan- och bygglagen 1987:10 (ÄPBL). Detaljplanen har samråds 
2012 och varit utställd under tiden 15 april till 16 maj 2016. Med anledning av utställningen har 
yttranden inkommit från 7 remissinstanser, 6 sakägare och 1 namnlista med 83 underskrifter. 3 av 
sakägarna återfinns på namnlistan.  

Planhandlingarna justeras inför antagandet 
Justeringarna innebär endast förtydliganden och mindre korrigeringar, planförslaget behöver inte 
ställas ut igen. Efter utställningen har Länsstyrelsen fattat beslut om upphävande av strandskyddet, 
beslut 2016-09-29. Efter utställningen har också förslag till kompensationsåtgärder för det rikkärr 
som ligger inom kvartersmarken samråtts med Länsstyrelsen, 2016-11-03. 
 

• E-område för befintlig transformator införs på plankartan. 
• Plankartan ändras så att den östra lokalgatan tas bort och ersätts av kvartersmark samt att ett 

u-område för befintliga ledningar införs. 
• Plankartan ändras för del av fastigheten Ödegården 1:9 med en ny planbestämmelse: 

”Bygglov för förändrad markanvändning får inte ges förrän markens lämplighet för 
byggande har säkerställts genom att eventuella markföroreningar har avhjälpts så att inte 
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) överskrids”. 

• Planbestämmelse om dagvatten tas bort. 
• Lägg till en illustrationslinje på plankartan som redovisar inom vilket område strandskyddet 

ska upphävas. 
• Strandskyddets upphävande uppdateras i planhandlingarna. 
• Planbeskrivning och genomförandebeskrivning uppdateras och justeras. 

Beslutsunderlag 

Utställningsutlåtande daterat 2016-11-01 PUL 
Planbeskrivning daterad 2016-01-25 just 2016-11-30 
Genomförandebeskrivning daterad 2016-01-25 just 2016-11-30 
Plankarta daterad 2016-01-25 just 2016-11-30 
Illustrationskarta daterad 2016-01-25 just 2016-11-30 
MKB daterad 2016-01-25 
Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskyddet, beslut 2016-09-29 
Samråd med länsstyrelsen om kompensationsåtgärder, daterad 2016-11-03 
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Forts. KSAU § 2  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa antagandehandlingar samt att anta detaljplan för fastigheten 
Ödegården 1:9 med flera, Väjern. 
 

Upplysning 
Senast dagen efter det att kommunfullmäktiges protokoll om antagande har justeras och 
tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla ska meddelande om tillkännagivande, 
protokollsutdrag och formerna för överklagande översändas till länsstyrelsen och till de sakägare 
som erinrat mot förslaget och inte fått gehör för sina synpunkter.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-01-18| §§ 1-19 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
6(31) 

 
 

KSAU § 3   KA 2016/1194 

Förlängning av samverkansavtal ungdomsmottagning mellan Sotenäs 
kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden för 2017 

Sammanfattning  

Sotenäs kommun har ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionen, Norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden gällande ungdomsmottagningsverksamhet. Ett nytt inriktningsdokument håller 
på att arbetas fram avseende ungdomsmottagningar. I avvaktan på detta förslås Sotenäs kommun att 
förlänga nuvarande samverkansavtal under 2017. Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden har för sin 
del fattat beslut om att förlänga nu gällande avtal även för 2017. 

Beskrivning av ärendet 

Ungdomsmottagning är en lågtröskelverksamhet för ungdomar 13-24 år. Det är en basverksamhet 
som ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och till kommunens hälsofrämjande 
och förebyggande arbete. Kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar genom 
ungdomsmottagningen kring den gemensamma målgruppen ungdomar. Ungdomsmottagningen ska 
utgå från lokala förutsättningar och ungdomars behov.  
  
Sotenäs kommun delfinansierar verksamheten och bidrar i dagsläget med 135 000 kr per år.  
Kostnaden fördelas lika mellan utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen/IFO och ryms inom 
befintlig ram. 
 
Ett nytt inriktningsdokument för hela regionen håller på att arbetas fram för ungdomsmottagningar 
och i avvaktan på detta har norra hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om att för sin del 
förlänga gällande avtal att gälla även för 2017.  

Beslutsunderlag 

Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2016-12-19 
Samverkansavtal ungdomsmottagningsverksamhet 
Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2016-11-23 § 154 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga nuvarande samverkansavtal för ungdomsmottagnings-
verksamhet att gälla för 2017. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 4   KA 2017/21 

Förslag till kompletterande Renhållningstaxa för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Rambo AB begär att få höja taxan för insamling, transport och behandling av hushållsavfall och 
därmed jämförbart avfall med 5 %. Den relativt kraftiga höjningen motiveras av att en förlängning 
av nuvarande entreprenörsavtal har resulterat i kraftigt höjda ersättningar. Dessutom krävs enligt 
Rambo höjningen för att utjämna vissa skillnader mellan kommunerna. Rambo föreslår också att en 
rad nya avgifter införs.  
Förslaget är att renhållningstaxan börjar gälla från 2017-04-01 samt att Rambo ges möjlighet att 
årligen justera taxan enligt avfallsindex A12:1MD. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi/miljö 
Innebär högre avgifter för fastighetsägare och merarbete för Sotenäs kommun. 
Inga direkta effekter men ger på sikt bättre återvinning och därigenom naturhushållning. 

Förvaltningens bedömning 
Sotenäs kommun står inför ett införande av ett insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av 
sorterat hushållsavfall. Utifrån detta är Rambo:s förslag till införande av nya avgifter för tidigt 
föreslagen och bör invänta förändringen av renhållningssystemet. 
Dessutom måste föreslagen höjning med 5 % betecknas som relativt hög jämfört med andra 
kommunala avgiftshöjningar. Förvaltningen anser vidare att Rambo bör medges att årligen justera 
taxan med avfallsindex A12:1MD. 
 
Förvaltningen föreslår att man ska avslå Rambos begäran om att renhållningstaxan kompletteras 
med tilläggsavgifter tills nytt insamlingssystem för Sotenäs kommun är beslutad.  
Inför tömning av enskilda avloppsanläggningar ska Rambo informera fastighetsägare om när 
tömning kommer att ske. 
 
Slutligen föreslår förvaltningen att Sotenäs kommun att vid ägarsamråden framföra att det krävs 
annan inriktning på Rambo:s samrådsmöten för att bättre kunna koppla verksamheten till ekonomin 
och indirekt renhållningstaxan.   

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2017-01-02 
Rambo:s tjänsteutlåtande 2016-12-16 
Förslag till komplettering av Renhållningstaxa för Sotenäs kommun 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att kommunfullmäktige även i fortsättning ska besluta om 
eventuella avgiftshöjningar. 
Mikael Sternemar (L) och Britt Wall (S) föreslår bifall till Lars-Erik Knutssons (S) förslag. 
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Forts. KSAU § 4  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för insamling, transport och behandling av 
hushållsavfall och därmed jämförbart avfall höjs, från 2016 års nivå, med 2 % och höjningen av 
renhållningstaxan träder i kraft 2017-04-01.  
 
Kommunfullmäktige ska även i fortsättning besluta om eventuella avgiftshöjningar. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 5   KA 2016/486 

Förslag till lokala avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun 

Sammanfattning  

Gällande avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun antogs av kommunfullmäktige 2008 och 
reviderades senast 2011. Regeringen har utifrån EU:s lagstiftning fastslagit att kommunerna senast 
2018 ska sortera ut och behandla matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger så att 
växtnäringen kan tas tillvara och att matavfallet behandlas på ett sådant sätt att även energin kan tas 
tillvara. 
 
Rambo har på uppdrag av Sotenäs kommun genomfört en genomgripande översyn av 
avfallsföreskrifterna och som en följd av detta även lämnat ett förslag till nytt insamlingssystem 
som möjliggör en fastighetsnära insamling av matavfall, förpackningar, och tidningar s.k. 
fyrfackssystem. Fastigheter som av praktiska eller logistiska skäl inte omfattas av fyrfacksystem får 
istället hämtning av utsorterat matavfall och restavfall. 

Beskrivning av ärendet 

Gällande avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun antogs av kommunfullmäktige 2008 och 
reviderades senast 2011. Sedan dess har mycket hänt på avfallsområdet bland annat tillkomsten av 
den nationella avfallsförordningen. Vidare har kraven på en god arbetsmiljö för 
renhållningsarbetarna skärpts.  
Kommunernas arbete med avfallshantering baseras på den avfallshierarki som fastställts av EU. 
Regeringen har utifrån detta fastslagit att kommunerna senast 2018 ska sortera ut och behandla 
biologiskt 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger så att växtnäringen 
kan tas tillvara. Vidare skall minst 40 % av matavfallet behandlas på ett sådant sätt att även energin 
kan tas tillvara. 
 
Nuvarande insamlingssystem med hämtning av mat- och restavfall i ett kärl lever inte upp till 
gällande lagstiftning och därigenom inte heller regeringens mål. 
 
Rambo har därför på uppdrag av Sotenäs kommun genomfört en genomgripande översyn av 
avfallsföreskrifterna och som en följd av detta även lämnat ett förslag till nytt insamlingssystem 
som möjliggör en fastighetsnära insamling av matavfall, förpackningar, och tidningar s.k. 
fyrfackssystem. 
Fastigheter som av praktiska eller logistiska skäl inte omfattas av fyrfacksystem får istället 
hämtning av utsorterat matavfall och restavfall. 
 
Övergången till nytt insamlingssystem förutsätter också att ny entreprenad för detta upphandlas 
inom en prisnivå som överensstämmer med av kommunfullmäktige antagen taxa.    
 
De stora förändringarna jämfört med nu gällande avfallsföreskrifter är: 
Hemsortering (fastighetsnära hämtning) 
Restriktivt med dragväg för avfallsbehållare 
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Forts. KSAU § 5  

Tjänsten ”hämtning av latrin” kommer att fasas ut 
Skrivning om hygieniseringsanläggning för näringsåterföring till åkermark 
Övergångsbestämmelser fram till dess nytt insamlingssystem har införts. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Medborgarperspektiv  
Införandet av nytt hämtningssystem kräver en ökad arbetsinsats för abonnenten men ligger i 
samklang med en ökad miljömedvetenhet och krav från lagstiftaren. Samtidigt erbjuds kunderna en 
högre servicegrad. 
Förslaget till avfallsföreskrifter har varit utställt i kommunhuset under tiden 11 juli till 2 september 
2016 samt underställt de politiska partierna för synpunkter och yttrande. 

Ekonomi 
Fyrfacksystemet eller hämtning av matavfall och restavfall kommer att innebära en taxehöjning och 
ökade kostnader för abonnenten. Exakt taxa är svår att beräkna då mängden avfall som idag skickas 
till förbränning minskar och därigenom kostnaden samtidigt som materialåtervinningen och 
intäkterna från detta ökar.  

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2017-01-02 
Rambo:s tjänsteutlåtande 2016-12-15 med bilagor; 
A. Förslag till Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun med tillhörande bilagor 1, 2 och 3  
B. Sammanfattning av föreslagna förändringar och dess konsekvenser  
C. Samrådsredogörelse  
D. Jämförelse investering och driftskostnad vid nytt insamlingssystem  
E. Jämförelse renhållningsavgifter  
F. Skiss Renhållningstaxa  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till Lokala avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. Beslutet 
träder i kraft 2017-04-01. 
 
Kommunfullmäktige ger Rambo AB i uppdrag att införa det nya insamlingssystemet som 
avfallsföreskrifterna anger under förutsättning att kommande upphandling av insamlingen ger en 
prisnivå som överensstämmer med taxeskissen. Samråd ska ske med kommunen innan anbud om 
insamlingen antas. 
 
Kommunfullmäktige ger Rambo AB i uppdrag att återkomma med förslag till ny komplett 
renhållningstaxa senast våren 2018. 
 
Kommunfullmäktigen beslutar att Sotenäs kommuns avfallsföreskrifter från 2008-11-13 upphävs 
förutom §§ 18-19 vilka gäller som övergångsbestämmelser till dess nytt insamlingssystem införts. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 6   KA 2016/711 

Medel till ny hemsida 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har en hemsida som lanserades 2009. Den behöver uppgraderas och göras 
responsiv för att vara så tillgänglig som kraven föreskriver för officiella webbplatser. Den bör också 
följa Funka-strukturen, som är den struktur som de flesta kommunala webbplatser följer idag. 
Därför behöver en ny hemsida lanseras under 2017. 

Bakgrund  

Sotenäs kommun har haft en hemsida sedan 2009, www.sotenas.se. Den har vuxit kraftigt i 
betydelse de senaste åren då allt fler av kommunens invånare och besökare söker information om 
kommunens tjänster digitalt. Tyvärr är den inte responsiv, det vill säga att den anpassar sig 
beroende på besökarens skärmstorlek, vilket gör den svårare att läsa i till exempel mobilen och 
läsplattan. De är idag två informationsredskap som fler och fler använder sig av. 

Beslutsunderlag 

Kommunikatörens tjänsteutlåtande 2016-12-13 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Lars-Erik Knutsson (S), Britt Wall (S) och Mikael Sternemar (L) föreslår 
bifall till förslaget.   

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 200 000 kronor till en ny hemsida och utbildningsinsatser. 
Finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade medel. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  

http://www.sotenas.se/
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KSAU § 7   KA 2016/711 

Framtidens besöksnäring 

Sammanfattning 

Kommunen har startat en process tillsammans med besöksnäringen för att ta fram mål, 
handlingsplan, budget och organisation för ny verksamhet för Sotenäs besöksnäring från 1 januari 
2018.  
 
Ett förslag är planerat att lämnas till kommunstyrelsen före sommaren 2017 för att kunna tas med i 
budgetarbetet för 2018. För att kunna genomföra detta föreslås att kommunstyrelsen avsätter medel 
till detta inledande arbete med 100 000 kr under 2017. 

Beskrivning av ärendet 

En arbetsgrupp har bildats av representanter för besöksnäringen i Sotenäs, från Turistrådet samt från 
Ett enat Bohuslän och en styrgrupp kommer att väljas i början av 2017 med uppdrag att ta fram ett 
förslag till beslut. 
 
För att kunna ta fram statistik och relevanta uppgifter behöver en ekonomisk rapport tas fram i 
början av 2017 som visar besöksnäringens effekt i kronor för Sotenäs kommun. Denna rapport 
behöver köpas av konsult även om Turistrådet kan vara ett stöd i detta arbete. Även ett stöd från 
annan organisation behöver köpas vad avser formella och juridiska aspekter på planerad 
organisationsform.  

Beslutsunderlag 

Uppdragsbeskrivning 2016-08-16 

Yrkande 

Britt Wall (S), Lars-Erik Knutsson (S), Mikael Sternemar (L) och Roland Mattsson (M) föreslår 
bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) med fleras förslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 100 000 kr för processen Framtidens besöksnäring 2017.  
Finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade medel. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 8   KA 2016/912 

Räddningstjänstens taxor och avgifter  

Sammanfattning  

Räddningstjänstens två taxor för myndighetsutövning/ tillsyn LSO och LBE och tillstånd LBE samt 
service, utbildning och uthyrning har omarbetats och slagits samman för att möjliggöra en 
redovisning av samtliga taxor och avgifter på ett tydligare och mer lättförståeligt sätt. SKL:s 
beräkningsmodell för tillsyn och tillståndsgivning har används vilken bygger på genomsnittlig 
tidsåtgång samt förvaltningens faktiska löneökning.  

Bakgrund  

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarlig och 
explosiv vara (LBE) är kommunen tillsynsmyndighet med skyldighet att kontrollera efterlevnaden 
av dessa lagar. Enligt Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) är kommunen även 
tillståndsmyndighet för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten är utsedd 
av kommunen att handlägga dessa ärenden.  
Kommunfullmäktige antog 2005 en taxemodell för avgifter vid tillsyn enligt LSO (lagen om skydd 
mot olyckor) och LBE (lagen om brandfarliga och explosiva varor) samt tillståndsprövning enligt 
LBE. 
  
Modellen bygger på en grundavgift och därtill eventuellt timpris, där beloppen justeras årligen 
enligt KLK (konjunkturstatistik, löner för kommunal sektor) och KPI (konsumentprisindex). Från 
det att taxemodellen antogs 2005 har taxorna inte uppräknats med hänsyn tagen till ökade 
handläggningstider och förvaltningens faktiska löneökningar.  
Konstruktion av LSO och LBE-taxor som presenteras här har arbetats fram i syfte att få ett tydligt 
och transparent underlag.  

Beslutsunderlag 

Räddningschefens tjänsteutlåtande 2017-01-09 
Bilaga 1, räddningstjänstens taxa för myndighetsutövning och tillstånd  
Bilaga 2, räddningstjänstens avgifter för service och tjänster  
Bilaga 3, jämförelse av taxa, nuvarande och nytt förslag  
Bilaga 4, handläggningskostnad per timma enligt SKLs rekommendationer  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar  
• att anta taxa för den myndighetsutövning och tillståndsgivning räddningstjänsten bedriver,  
• att anta taxa för räddningstjänstens avgifter för service och tjänster,  
• att anta att räddningschefen få besluta om undantag i särskilda skäl från denna taxa och då 

debitera enligt särskild kostnadsredovisning,  
• att anta handläggningskostnad enligt SKL:s beräkningsmodell.  
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 9   KA 2017/27 

Förslag om justering av nuvarande taxa för ansökningsavgifter och 
tillsynsavgifter rörande alkoholtillstånd, serveringstillstånd 

Sammanfattning 

Taxan för ansökningsavgifter och tillsynsavgifter för alkoholtillstånd föreslås justeras utifrån att 
resurserna för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn behöver utökas. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen äger rätt att ta ut ansöknings- och tillsynsavgifter motsvarande kommunens egen 
kostnad för att hantera ansökningar om serveringstillstånd samt bedriva tillsyn av meddelade 
serveringstillstånd reglerat i 8 kap 10 §, Alkohollagen (AL) – SFS 2010:1622). 
 
Huvuddelen av ansökningar om serveringstillstånd inkommer under våren och sommaren. Under 
delvis samma period, med start vid påsk och fram till utgången av augusti, är samtidigt flest 
serveringsställen och olika former av tillfälliga serveringsverksamheter öppna, vilket medför att 
behovet av tillsyn är som störst under delvis samma period som behovet av handläggning är som 
störst. För att kunna möte ett ökat behov av både snabb, effektiv och korrekt handläggning av 
ansökningar och härmed ett bibehållande av en god servicenivå samtidigt med att ambitionen 
avseende tillsynsverksamheten utökas med fler tillsyner under sommarsäsongen, föreslås en 
justering av nuvarande avgifter så att en sammanlagd utökning av verksamhetens resurser med ca 
40 tkr möjliggörs. 
 
De utökade resurserna kommer att användas för att bekosta tjänstetimmar för ytterligare en 
tillsynsförrättare så att tillsynen över lag kan utökas samtidigt med att en viss förstärkning av 
resurserna för handläggning. 

Beslutsunderlag 

Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-01-10 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förlaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om justering av nuvarande taxa för ansökningsavgifter och 
tillsynsavgifter rörande alkoholtillstånd, serveringstillstånd enligt nedan; 
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Tillståndsavgifter – serveringstillstånd jml Alkohollagen 

 
Nyansökan allmänheten  8 000:- 
Nyansökan slutet sällskap i näringssyfte s.k. 
festvåningstillstånd 

8 000:- 

Nyansökan pausservering 8 000:- 
Nyansökan trafiktillstånd 8 000:- 
Nyansökan cateringtillstånd 8 000:- 
Nyansökning provsmakningstillstånd (tillverkare utan 
serverings tillstånd) 

4 000:- 

Nyansökan slutet sällskap till egna medlemmar s.k. 
klubbrättigheter 

4 000:- 

Utvidgat tillstånd 2 500:- 
Gemensamt serveringsområde. 2 000:- per sökanden 
Tillfälligt tillstånd till allmänheten  4 000:- och 500 per 

extradag dock max 
8 000:- per ansökan 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten parallellt med ansökan 
från samma sökanden om permanent serveringstillstånd på 
samma ställe. 

2 500:- 

Tillfälligt provsmakningstillstånd  2 000:- samt 250:- per 
extradag, dock max  
4 000:- per ansökan  

Tillfälligt serveringstillstånd slutna sällskap i form av egna 
medlemmar s.k. tillfälliga klubbrättigheter. 

500:- dag ett samt 250:- 
per extradag, dock max  
1 500:- per ansökan 

Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap i näringssyfte  
s.k. tillfälligt festvåningstillstånd. 

500:- samt 
250:- per extradag, dock 
max 4 000:- per ansökan 

Tillfälligt serveringstillstånd för pausservering 1 000:- samt 
250:- per extradag, dock 
max 4 000:- per ansökan 

Tillfälligt serveringstillstånd vid kulturellt arrangemang. 1 000:- samt 
250:- per extradag, dock 
max 4 000:- per ansökan 

Tillfällig utökning av befintligt serveringstillstånd 2 000:- 
Prov rörande kunskaper i Alkohollagen via FHI:s databas 1 300:- 
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Tillsynsavgifter – serveringstillstånd jml Alkohollagen 

 
Årsomsättning (kronor) Rörlig tillsynsavgift 
                 – 100 000 500:- 
   100 001 – 250 000 1 000:- 
   250 001 – 500 000 2 000:- 
   500 001 – 750 000:- 3 000:- 
   750 001 – 1 000 000 4 000:- 
1 000 001 – 1 500 000 5 000:- 
1 500 001 – 2 000 000 6 000:- 
2 000 001 – 2 500 000 7 000:- 
2 500 001 – 3 000 000 8 000:- 
3 000 001 – 4 000 000 9 000:- 
4 000 001 – 5 000 000 10 000:- 
5 000 001 – 6 000 000 11 000:- 
6 000 001 – 7 000 000 12 000:- 
7 000 001 – 8 000 000 13 000:- 
8 000 001 - 14 000:- 

 
Den fasta tillsynsavgiften är 1 200 kronor. 
 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggning av ärendet på grund av jäv. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 10   KA 2015/827 

Dialogmöte om Udden med Västra Götalandsregionens Kulturnämnd 
och Uddengruppen i Folketshusföreningen Hav och Land i 
Hunnebostrand  

Sammanfattning 

Ett dialogmöte hålls om Udden med Västra Götalandsregionens Kulturnämnd och Uddengruppen i 
Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand.  
 
Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun har beslutat att lämna 200 tkr i bidrag till ett skissuppdrag till 
en idé ”Stenens Hus” på Udden i Hunnebostrand.  Bidraget betalas ut till Folketshusföreningen Hav 
och Land i Hunnebostrand, under förutsättning att en styrgrupp bildas med en deltagare ur styrelsen 
för Folketshusföreningen Hav och Land. Kommunstyrelsen har också beslutat att omfördela 300 tkr 
årligen under 2016-2018 till utveckling av Uddens framtid via Folketshusföreningen Hav och Land. 
 
Sotenäs kommun kommer nu att ta ytterligare initiativ för att en styrgrupp bildas och att en 
projektledare utses. Vidare ska en långsiktig strategi tas fram för Uddens framtida utveckling. 
 
Västra Götalandsregionens Kulturnämnd har tagit beslut om att lämna 200 tkr till Stenens Hus- 
projektet och ser att Udden har möjligheter att bli en plats med både nationell och internationell 
attraktionskraft.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen att ta ytterligare initiativ för att bilda en 
styrgrupp och att en projektledare utses, samt att ta fram en långsiktig strategi för Uddens framtida 
utveckling. 
 

Skickas till 

Kommunchefen 
Västra Götalandsregionens Kulturnämnd 
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KSAU § 11   KA 2016/1224 

Information om mottagande av nyanlända 2017-2018 

Sammanfattning 

Information lämnas om Migrationsverkets beslut om fastställd årsplanering avseende mottagande av 
nyanlända för bosättning och kommunens totala mottagande 2017-2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Enhetschef AME 
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KSAU § 12   KA 2015/704 

Motion om förbättrad integration och mottagande av nyanlända 

Sammanfattning 

Birgitta Albertsson (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att utvärdera Västervikslösningen och Mariefredsmodellen och återkomma med ett förslag 
hur de ska kunna tillämpas i Sotenäs. 

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna vill att kommunen utvärderar Västervikslösningen och Mariefredsmodellen och 
återkommer med förslag på hur de ska kunna tillämpas i Sotenäs kommun så att Sotenäs kommun 
kan ligga i framkant när det gäller integration.   

Slutsats  

Då det gäller Västervikslösningen så behöver Migrationsverket i dagsläget inga fler asylboenden. 
Om situationen skulle förändra sig så kan staten på egen hand kontakta bostadsbolag och 
byggherrar för att teckna kontrakt enligt Västervikslösningen.  
Sotenäs kommun fortsätter att fokusera på bostäder för barn utan vårdnadshavare samt bostäder för 
personer med uppehållstillstånd (ordinära bostäder).  
Sotenäs kommun kommer också att fortsätta sitt nära samarbete med Arbetsförmedlingen och 
kommer även att fördjupa sitt samarbete med Migrationsverket i och med att Migrationsverket har 
tagit över ansvaret från Arbetsförmedlingen med att anvisa personer som har fått uppehållstillstånd. 
 
Mariefredsmodellen är ett initiativ som har tagits av, och fortfarande drivs av, privatpersoner. 
Sotenäs kommun ser inget hinder för privatpersoner att erbjuda EU-medborgare arbete i enlighet 
med Mariefredsmodellen. Däremot finns det ingen möjlighet för Sotenäs kommun att erbjuda arbete 
till hitresta EU-medborgare. Att göra det skulle strida mot både svenska och europeiska 
arbetsrättsliga regelverk som förbjuder all typ av diskriminering på arbetsmarknaden.  

Beslutsunderlag 

Chef AME tjänsteutlåtande 2016-12-20 
DN-artikel, 2015-06-02, http://www.dn.se/insidan/mariefred-ger-tiggarna-arbete/ 

Yrkande 

Britt Wall (S) föreslår att motionen ska bifallas. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Britt Wall (S) förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 
 

http://www.dn.se/insidan/mariefred-ger-tiggarna-arbete/
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Forts. KSAU § 12  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Kommunfullmäktige bifaller motionen, att 
uppdra åt kommunchefen att utvärdera Västervikslösningen och Mariefredsmodellen och 
återkomma med ett förslag hur de ska kunna tillämpas i Sotenäs. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 13   KA 2017/30 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning - anpassning till ny 
organisation, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2017 ersätter Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen och 
tekniska avdelningen i Kommunstyrelseförvaltningen. Samtidigt bolagiseras VA-verksamheten. 
Delegationsordningen behöver anpassas till de nya chefsrollerna och den nya förvaltnings-
organisationen. Samtidigt föreslås ett fåtal övriga förändringar. 

Beskrivning av ärendet 

Den nuvarande anläggningschefens arbetsuppgifter fördelas i den nya organisationen mellan mark- 
och exploateringschefen och drift- och projektchefen. Nuvarande anläggningschefs ansvar för VA-
verksamheten flyttas vidare till Sotenäs Vatten AB, Västvatten AB och till en kommande nyinrättad 
beställarroll. De delegationspunkter som avser renhållningen föreslås hanteras av kommunens 
utredare, upplåtelse av torg och allmän platsmark av anläggningsadministratör och upplåtelse av 
båtplatser och gästbåtplatser av hamnadministratör. En ny tjänst som anläggningschef inrättas, dock 
med ansvarsområde begränsat till drift, underställd drift- och projektchefen.  
 
Den nuvarande rollen som fastighetschef fördelas i den nya organisationen mellan mark- och 
exploateringschefen och drift- och projektchefen. En ny tjänst som fastighetschef inrättas, dock med 
ansvarsområde begränsat till drift underställd drift- och projektchefen.  
Närmsta chef bör vara ersättare vid delegats förfall, på motsvarande sätt som i avsnitt 16-17 i 
delegationsordningen. 
 
Enligt nu gällande delegationsordning har kommunchefen delegation i ett antal ärenden som 
närmast är av rutinkaraktär på Samhällsbyggnadsförvaltningens område. Denna delegation förslås 
istället flyttas till enhetschef inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2016-12-05 
Förslag till ny delegationsordning 

Yrkande 

Britt Wall (S) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att utreda om punkt 1.1.7 och 1.1.8 ska 
beslutas av kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Britt Wall (S) förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 13  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen fastställer ny delegationsordning enligt förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchefen att utreda om punkt 1.1.7 och 1.1.8 ska 
beslutas av kommunstyrelsen. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 14   KA 2017/29 

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har tilldelats 5,4 miljoner kr som bonus för den byggnation som skett i 
kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningens har tagit fram ett förslag till hur dessa medel kan 
användas. 
 
Vidare beslutade kommunstyrelsen den 23 november 2016 att tilldela Byggnadsnämnden resurser 
ur de nyligen tillkännagivna statsbidragen för bostadsförsörjning, för utökad ärendeavverkning.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen begär att få disponera 2 885 tkr ur den s.k. byggbonus som 
tilldelats Sotenäs kommun. Pengarna ska enligt förvaltningens förslag användas för punktvisa 
insatser som ger ökad kapacitet på både kort och lång sikt, utan att skapa behov av fortsatt ökad 
finansiering. På kort sikt bör pengarna användas för att kapa ärendebalanser, utan att för den skull 
riskera nya flaskhalsar, och på lång sikt för att förbättra rutiner och arbetssätt, mallar och policys,  
it-stöd och ökad digitalisering samt kompetenshöjning.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2016-12-05 
Samhällsbyggnadschefens Tjänsteutlåtande 2016-10-20 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 2 885 000 kr av statsbidraget för ökat bostadsbyggande 
ska användas för bygglovavverkning, mätingenjör, digitalisering av detaljplaner, handläggningsstöd 
inom mark- och exploatering, konsultstöd enligt LEAN-modellen, projektanställning för 
genomlysning av digitala verktyg samt kompetenshöjande åtgärder. 
Anslaget får disponeras under 2017 och 2018.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen att i oktober månad 2017 lämna en 
delrapport över hur arbetet med angivna insatser fortlöper. 
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Skickas till 

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
För kännedom till Byggnadsnämnden 
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KSAU § 15   KA 2016/618 

Beslut om strandskydd i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Information lämnas om Länsstyrelsens beslut 2017-01-12 om utvidgat strandskydd. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt kommunchefen att överklaga Länsstyrelsens 
beslut i samverkan med andra kommuner i Bohuslän. 
 

Skickas till 

Kommunchefen 
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KSAU § 16   KA 2016/459 

Kollektivtrafik, upphandling skolskjuts 

Sammanfattning 

Information lämnas om att Utbildningsnämnden har beslutat att göra en upphandling av 
skolskjutstrafiken med trafikstart hösten 2018. Tidigare har Västtrafik haft hand om upphandlingen 
av skolskjutstrafik. 
 
SWECO, som arbetar på uppdrag av Västtrafik,  har gjort en bedömning att en konsekvens av den 
planerade skolskjutstrafiken är att ca 5 ordinarie busslinjeturer för linjerna 892 och 865 kan komma 
att dras in.  

Beslutsunderlag 

SWECO 2016-12-14 
Utbildningsnämndens protokoll 2016-10-20 § 80 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-09-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
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KSAU § 17  KA 2017/61  

Information om ”Biovision Smögengården” 

Sammanfattning  

Information lämnas om ”Biovision Smögengården”. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

Protokollsanteckning 

Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i handläggning av ärendet på grund av jäv. 
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KSAU § 18   KA 2017/32   

Medel till skyddsåtgärder i slöjdsalar  

Sammanfattning  

Slöjdsalarna i kommunens skolor har ett eftersatt underhåll samt är inte uppdaterade utifrån 
nuvarande krav på luftkvalitet och säkerhet. Maskinparken är i en ålder och ett skick som gör att de 
till stora delar inte klarar en säkerhetsbesiktning.  
 
Beskrivning av ärendet  
En uppdatering av slöjdsalarna i kommunens skolor är nödvändig både vad gäller lokaler som 
maskinpark.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-01-09 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-12-29 
Sotenässkolans slöjdsalar 
Upprustning slöjdsalar 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att kommunstyrelsen tilldelar 500 tkr i investeringsmedel för 
skyddsåtgärder i slöjdsalar, samt att uppdra åt Utbildningsnämnden att undersöka möjligheten till 
statsbidrag.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela 500 tkr i investeringsmedel för skyddsåtgärder i slöjdsalar, 
samt att uppdra åt Utbildningsnämnden att undersöka möjligheten till statsbidrag.  
 
Finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade medel. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 19   KA 2015/983   

Dialog med Sotenäs Golfklubb med anledning av överklagande 

Sammanfattning 

Ett dialogmöte hålls med företrädare för Sotenäs Golfklubb med anledning av att kommun-
fullmäktiges beslut är överklagat och att ärendet just nu handläggs av Förvaltningsrätten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

 

Skickas till 

Sotenäs Golfklubb 
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