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Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 27 april 2016 kl. 08.30-15.30 
Mötet ajourneras kl 12.00-14.00. 
 

  

Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande  
Mikael Sternemar (L) 
Roland Mattsson (M) §§ 74-93 
 
 
 

Britt Wall (S)  
Lars-Erik Knutsson (S)  
 

Närvarande 
ersättare 

 Hilbert Eliasson (S) §§ 74-93 
 
 

Övriga deltagare Harald Olofsson, MEX-ingenjör §§ 74-75 
Maria Hansson, MEX- ingenjör §§ 74-75 
Tomas Larsson, näringslivsutvecklare § 79 
Nina Roos, förvaltningschef § 80  
Ulla von Dolwitz § 80 
Chatrine Fritzell, besöksnäringsutv. §§ 81-82 
 
 
 

Mats Tillander, tf teknisk chef §§ 81-84 
Jeanette Andersson, enhetschef § 86 
Per Svensson, rektor § 86 
Jörgen Karlsson, ekonomichef, §§ 86-94 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
Maria Vikingsson, kommunchef 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet den 2 maj 2016 kl. 13.30. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 
 

 Mats Abrahamsson    
Justerare    

 Britt Wall   
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-04-27 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-05-02  - 2016-05-24.  
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   
 Ann-Marie Hermansson  
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KSAU § 74   KA 2015/192   

Förfrågan om friköp av arrendetomt på fastigheten Gravarne 3:1  

Sammanfattning 

Fiskebåten Ocean arrenderar idag två sjöbodar för verksamhetens behov men nu har en förfrågan 
om att få friköpa arrendetomten som ligger på Gravarne 3:1 inkommit. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har sedan ett antal år varit positiv och verkat för att LL677 Ocean ska beredas plats för 
en sjöbod för fiskebåtens näringsverksamhet. Efter en del överklaganden ang placering och bygglov 
beslutades det om godkänt bygglov och upprättande av arrendeavtal under 2010.  
 
Fiskeverksamheten har sedan använt boden som förråd/butik/restaurant. Nu har arrendatorn 
inkommit med en förfrågan om friköp av arrendemarken med viss utökning av tomtstorleken. 
Arrendeområdet ligger i direkt anslutning till den kommunala kajanläggningen samt kommunens 
huvudmatning av vatten till industriområdet Guleskär. 

Beslutsunderlag  

Mark- och exploateringsing. tjänsteutlåtande 2016-04-14  
Kartbilaga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte godkänna försäljning med hänsyn till gällande 
markpolicy. 
 

Skickas till 

Tekniska avdelningen 
Mark- och exploateringsingenjör 
Sökanden, med besvärshänvisning 
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KSAU § 75   KA 2015/835 

Förfrågan om köp av mark intill fastigheten Malmön 1:391 

Sammanfattning 

Reidar Hjälmered, ägare av fastigheten Sotenäs Malmön 1:391, har den 22 oktober 2015 inkommit 
med en ansökan om att förvärva ca 300 kvm mark av fastigheten Malmön 1:219. Detta för att få en 
överensstämmelse med gällande detaljplan. 
 
Försäljning bör ske enligt gällande marktillköpstaxa. 

Beslutsunderlag  

Mark- och exploateringsing. tjänsteutlåtande 2016-04-14 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att försäljning ska ske enligt gällande taxa för området. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) förslag finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner försäljning av önskad mark intill fastigheten Malmön 
1:391 till sökanden enligt gällande taxa för området. 
 

Skickas till  

Sökande 
Tekniska avdelningen  
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KSAU § 76   KA 2016/314 

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete 2016-2019 

Sammanfattning 

En strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete är framtagen av Hälsorådet. Planen skall 
vara styrande, vägledande och en sammanhållande länk för det främjande och förebyggande arbetet 
för samtliga verksamheter i Sotenäs kommun och ska gälla för åren 2016-2019. Den strategiska 
planen tar sin huvudsakliga utgångspunkt i Folkhälsopolitisk policy vilken är antagen av 
kommunfullmäktige 2009 och som anger inriktning, värdegrund och förhållningssätt för det 
främjande och förebyggande arbetet. 

Bakgrund  

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa och 
förebygger ohälsa. Samtliga kommunala verksamheter har sitt ansvar och folkhälsoperspektivet 
måste finnas med i alla delar av samhälls- och verksamhetsplaneringen. 
 
Ett samverkansavtal med norra Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen reglerar 
det gemensamma folkhälsoarbetet i kommunen. Enligt avtalet skall en dokumentation som 
beskriver mål och inriktning finnas som utgångspunkt för det gemensamma arbetet.  
 
Kommunfullmäktige antog 090625 Folkhälsopolitisk policy för Västra Götaland att gälla för 
folkhälsoarbetet i Sotenäs. Policyn skall användas som stöd för att utveckla samverkan och ett 
gemensamt förhållningssätt i arbetet med att förbättra folkhälsan i Sotenäs. Policyn och planen 
identifierar sex utmaningar vilka är avgörande för folkhälsans utveckling: 

• Jämlika och jämställda livsvillkor 
• Trygga och goda uppväxtvillkor 
• Livslångt lärande 
• Ökat arbetsdeltagande 
• Åldrande med livskvalité 
• Goda levnadsvanor 

Beslutsunderlag 

Förslag till strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete 2016-2019 
Hälsorådets protokoll 2016-03-02 § 7 
Hälsostrategens tjänsteutlåtande 2016-03-22 

Yrkande 

Britt Wall (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att uppföljningen endast ska ske i årsredovisning 
och i Välfärdsredovisning.   
Roland Mattsson (M) föreslår att nämnderna ska ta fram två mätbara mål för nämndens 
folkhälsoarbete. 
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Forts. KSAU § 76  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) och Lars-Erik Knutssons (S) förslag finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att ta fram två mätbara mål för eget folkhälsoarbete och 
redovisa dessa för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige fastställer Strategisk plan för folkhälsoarbetet 2016-2019. 
Planen ska följas upp i årsredovisning och i Välfärdsredovisning.   
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-04-27| §§ 74-97 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
7(34) 

 
 

KSAU § 77   KA 2015/969  

Medborgarförslag – Låt hela kommunen leva 

Sammanfattning 

Carl-Johan Starck har lämnat ett medborgarförslag att beslut om flyttning av arbetsplatser/tjänster 
från en ort till en annan, endast ska ske efter beslut hos kommunstyrelsens arbetsutskott, som 
besitter den omvärldskompentens som krävs. 

Bakgrund 

Förslagsställaren menar att en grundförutsättning för att våra små samhällen utanför Kungshamn 
skall kunna fortsätta att vara levande samhällen, är att det finns människor i samhällena. Arbetar, 
handlar, äter dagens lunch och tankar etc. Sotenäs kommun som arbetsgivare ett stort ansvar för att 
inte bidra till urbanisering av våra samhällen. På förvaltningsnivå saknas den omvärldskompentens 
för att kunna motverka urbaniseringen. Den förhärskande förvaltningsmodellen som förekommer är 
den idag förlegade centraliserade modellen med sina klassiska förtecken med bla. en 
självgenererande administrationsutveckling som är högre än produktionen, som riskerar att skynda 
på urbaniseringen.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att Kommunstyrelsen enligt Kommunstyrelsens reglemente § 1 är 
kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ska ansvara för hela Sotenäs kommuns 
utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen har sedan delegerat åt arbetsutskottet att fatta beslut i vissa ärenden enligt 
gällande delegationsordning. Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde. Principiella beslut kan enligt kommunallagen (KL) 6 kap 34 § 
inte delegeras.  
 
Tjänstemännens uppdrag är att verkställa fattade beslut.  
För frågor som gäller flyttning av arbetsplatser/tjänster från en ort till en annan tas redan idag 
politiska beslut medan tjänstemännen ska verkställa fattade beslut. 

Beslutsunderlag  

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2016-04-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget men beslutar att avslå 
medborgarförslaget. 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-04-27| §§ 74-97 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
8(34) 

 
 

Forts. KSAU § 77  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 78  KA 2016/327   

Nyckelskåp till kommunens bilar med integrerad alkolåsfunktion  

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har idag ca 130 bilar som används i tjänsten. Bilarna har inga alkolås installerade 
för att förhindra att alkoholpåverkade förare kör kommunens fordon. Därför föreslås inköp och 
installation av en integrerad alkolås- och nyckelhanteringsfunktion. 

Beskrivning av ärendet 

Alkolåset förhindrar att alkoholpåverkade personer kan hämta ut bilnycklarna. För att kunna logga 
in i nyckelskåpet måste föraren göra ett godkänt utandningsprov och först därefter får föraren 
tillgång till de specifika nycklar som hen har behörighet till. Systemet ger en överblick över vem 
som har tagit ut eller lämnat tillbaka en specifik nyckel samt när detta skett. En ”rattfyllerikontroll” 
utförs även när nycklarna återlämnas. Systemet lagrar historik över samtliga händelser och 
nyckeltransaktioner. Om en förare blåser rött kommer ett sms att skickas till närmaste chef 
alternativt chef i beredskap. Föraren får då inte ut nycklarna och får stanna kvar och blåsa 
ytterligare en gång vid chefs närvaro. Detta för att säkerställa att det inte är ett problem med 
apparaturen. Om också det andra utandningsprovet visar rött kommer kommunens riktlinjer 
gällande alkohol och droger att tillämpas. 

Ekonomi  
Ett alkolås installerat i bil kostar idag från 10 000 kr och uppåt. En integrerad alkolås- och 
nyckelhanteringsfunktion kostar ca 50 000 kr per skåp beroende på storlek och har följande 
fördelar; det är billigare med nyckelskåp i inköp än att installera alkolås i varje fordon, mindre 
driftstörningar, lägre driftkostnader och bättre loggningsdokumentation. Behovet är ca 4-5 skåp på 
sikt. Kostnaden för nyckelskåpen kommer att belasta bilarna. 

Beslutsunderlag  

Räddningschefens tjänsteutlåtande 2015-11-23 
Regler för en alkohol- och drogfri arbetsplats 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att kostnaden ska belasta verksamheten. 
Mikael Sternemar (L) Roland Mattsson (M) Britt Wall (S) föreslår bifall till tjänstemannaförslaget 
och till Lars-Erik Knutsson (S) förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 78 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att investera i nyckelskåp med integrerad alkolåsfunktion där nycklar till 
fordon förvaras. 

Investeringen finansieras genom att kostnaden belastar verksamheten.  

 

Skickas till 

Räddningschefen 
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KSAU § 79   KA 2016/281   

Förslag till Näringslivsstrategi för Sotenäs kommun 2016-2022 

samt Handlingsplan 2016-2017 

Sammanfattning 

Alla gynnas av ett bra företagsklimat, det har stor betydelse för tillväxten, jobben och välfärden. 
Syftet med kommunens näringslivsstrategi är att bidra till ett positivt företagsklimat. Målet är att 
kommunens näringslivsarbete skall främja tillväxt i befintliga företag och göra kommunen attraktiv 
för etableringar och nyföretagande så att nuvarande arbetstillfällen bevaras och nya skapas. 
Strategin skall vara styrande för näringslivsarbetet inom kommunens alla berörda verksamheter.  
 
Denna strategi har tagits fram under 2015-2016 genom dialog med kommunens näringslivsråd, 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunens ledningsgrupp, Svenskt 
Näringsliv, Fyrbodals näringslivsenhet och direkt med Sotenäs företagare på företagarfrukostar, 
samt genom hemsida och via mail. Underlag har även hämtats in genom analys av Svenskt 
Näringslivs ranking, SKLs Insiktsmätning, genom kommunbesök samt genom webbenkät till 
kommunens företagare, politiker och tjänstemän. 

Bakgrund  

Med en sjunkande trend i Svenskt Näringslivs ranking om kommunens företagsklimat är det viktigt 
att enas om en gemensam strategi som, över tid, skall ge bra förutsättningar för ett aktivt arbete 
kring ett mer positivt företagsklimat. 

Beskrivning av ärendet 

Ett bra företagsklimat skapas av en mängd faktorer. Ett gott samarbete mellan kommun, näringsliv, 
utbildning och andra myndigheter är av avgörande betydelse. Ingen aktör råder ensam över alla de 
faktorer som påverkar utveckling och tillväxt.  
 
Föreslagen näringslivsstrategi och handlingsplan har tagits fram av Sotenäs Näringslivsråd som 
består av representanter för kommunen, Kusthandlarna, Turismföreningen, Företagarna, LRF, 
livsmedelsindustrin och mekaniska industri.  

Beslutsunderlag  

Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-04-15  
Förslag till Näringslivsstrategi för Sotenäs kommun 2016-2022 
Handlingsplan 2016-2017 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att texten i punkt 4.6 i Näringslivsstrategin ska kompletteras med 
”där intressekonflikter kan uppstå”.  
Roland Mattsson (M) föreslår bifall till tjänstemannaförslaget och till Lars-Erik Knutssons (S) 
förslag. 
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Forts. KSAU § 79      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutsson (S) och Roland Mattssons (M) förslag finner 
att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera förslaget till Byggnadsnämnden, 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän och tekniska utskottet för yttrande senast 30 juni. 
 
 
 

Skickas till 

Näringslivsutvecklare 
 
Remiss till: 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Tekniska utskottet 
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KSAU § 80   KA 2014/528 

Medborgarförslag att färdtjänstpriset sänks  

Sammanfattning 

Ann Simson har lämnat ett medborgarförslag att Sotenäs kommun ska sänka färdtjänstpriset.  
 
Förslagsställaren informerar om att man inom Ulricehamns kommun får betala 38 kr för enkel resa 
med Riksfärdtjänst medan man i Sotenäs får betala 66 kr (2014) för samma resa inom kommunen. 
 
Förslagsställaren ifrågasätter varför det är dyrare att resa med färdtjänst i Sotenäs kommun och 
menar att det borde vara samma egenavgift när man är hänvisad till särskild kollektivtrafik/ 
färdtjänst, som för allmänna kommunikationer. Förslagsställaren nämner ett exempel på resa från 
Sotenäs kommun till Torp, Uddevalla, egenavgiften var 216 kr (2014) för enkel resa, det blir 432 kr 
(2014) tur och retur.  

Beskrivning av ärendet 

För resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift enligt grunder som bestämts i 
färdtjänstlagen (2997:736). Är en kommun tillståndgivare, bestäms grunderna för avgifterna av 
kommunen. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader. 
Färdtjänsten erbjuder en högre servicenivå, än allmänna kommunikationer, i och med att den 
erbjuder en transport från dörr till dörr och utifrån detta kan avgiften skiljas åt. Avgifterna kan skilja 
sig mellan landets olika kommuner. Detta kan dock inte anses vara principiellt annorlunda än att 
kollektivtrafiktaxan kan variera mellan de olika länen.  
 
Sotenäs kommun har avtal för särskild kollektivtrafik/färdtjänst med Västtrafik. Avgift för 
färdtjänst följer Västtrafiks baspris 48 kr (2016), plus 50 % inom kommunen. Om vi jämför med 
några av våra grannkommuner: Munkedal och Tanum, så följer deras avgift för färdtjänst 
Västtrafiks baspris 48 kr (2016), plus 75 % inom kommunen. 
 
Kommunens skyldighet att anordna färdtjänst gäller inte för resor inom andra kommuner. Lagen ger 
dock kommunen möjlighet att ge tillstånd till och anordna även färdtjänstresor i andra kommuner. 
Sotenäs kommun har ett generöst tillämpningsområde vilket gör att resenär kan åka på sitt 
kommunala färdtjänsttillstånd inom detta tillämpningsområde utan att ansöka om riksfärdtjänst.  
 
Det är positivt för resenär som slipper att ansöka om riksfärdtjänst för resa till t ex Vänersborg, 
ansökan för riksfärdtjänst ska vara Sotenäs kommun tillhanda senast två veckor innan planerad resa.  
För resor utom kommunen, men inom Sotenäs kommuns tillämpningsområde, d v s Tanum, 
Strömstad, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet samt Dalslands 
kommuner gäller Västtrafiks baspris 48 kr (2016), plus 100 %. 
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Forts. KSAU § 80 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2015-12-28 
Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-31 § 25 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget men beslutar att avslå medborgarförslaget 
med motiveringen att man inte kan jämföra kollektivtrafikresor med färdtjänst, då färdtjänst 
innehåller en utökad servicegrad för resenären. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-04-27| §§ 74-97 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
15(34) 

 
 

KSAU § 81   KA 2015/800 

Handlingsplan för Husbilar i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Kommunchefen fick 2015-10-23 uppdrag av KS att utveckla övernattningsplatser s.k. ställplatser 
för husbilar samt skapa en långsiktig hållbar strategi och handlingsplan för husbilar i Sotenäs 
kommun 
 
Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35 miljarder kr årligen. Camping är det enskilt största 
kommersiella boendet med ca 3 miljoner gästnätter per år. Intresset för husbilar ökar och 
husbilsmarknaden växer stort i hela Europa.  

Målsättning 
• ta fram förutsättningar för en hållbar utveckling av ställplatser och husbilsplatser i Sotenäs 

kommun 
• skapa förutsättningar för befintliga och nya entreprenörer att driva verksamhet mot 

målgruppen husbilsturister 
• skapa förutsättningar för etablering av ställplatser och husbilsplatser på några strategiska 

platser i Sotenäs kommun 
 
Syftet med handlingsplanen är att genom god planering kunna tillgodose den växande målgruppen 
husbilsturisters önskemål och därigenom bidra till både ökade skatteintäkter och ökade 
omsättningar för det lokala näringslivet. 

Beslutsunderlag  

Besöksnäringsansvarigs tjänsteutlåtande 2016-04-11  
Handlingsplan Husbilsturism 

Yrkande 

Britt Wall (S) föreslår att förslaget remitteras till planavdelningen för bedömning av om gällande 
detaljplaner tillåter husbilsparkering, innan förslaget antas. 
Lars-Erik Knutsson (S) och Mikael Sternemar (L) föreslår att planen kompletteras med privatägda 
områden som kan vara aktuella för husbilscamping. 
Roland Mattsson (M) föreslår att handlingsplanen ska verkställas snarast i de delar som är möjliga. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) förslag, Lars-Erik Knutssons (S) förslag, Mikael 
Sternemars (L) förslag, Roland Mattsson (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
antar dessa. 
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Forts. KSAU § 81  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera förslaget till planavdelningen för bedömning 
om gällande detaljplaner tillåter husbilsparkering. Planen remitteras till näringens aktörer då det kan 
finnas privata markområden som kan vara lämpliga för husbilscamping. 
Remissen ska besvaras senast 2016-10-01. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att handlingsplanen ska verkställas snarast i de delar som 
är möjliga. 
 

Skickas till 

Tekniska avdelningen 
Planavdelningen 
Näringslivsutvecklare 
Campingidkare 
Kulturhuset Hav och Land 
Stiftelsen Sotenäs Turism 
Företagarna 
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KSAU § 82   KA 2016/78 

Motion -Ställplatser för husbilar 

Sammanfattning 

Daniel Nordström (M), Roland Mattson (M), Kajsa Åkesson (M), Nils Olof Bengtsson (M) föreslår 
i en motion att Sotenäs kommun ska 

• utarbeta information om var ställplatser med service finns 
• samordna och utarbeta angivelser om ställplatser 
• utarbeta ett gemensamt regelverk för husbilar  
• ta fram fler ställplatser i centrala delar av Sotenäs kommuns samhällen. 

 
Riktlinjerna ska vara framtagna senast april 2016. 
 
Husbilsturismen är en viktig målgrupp för Sotenäs turism. Idag saknar kommunen ett tydligt 
regelverk för husbilar i Sotenäs kommun. 
 
Sotenäs kommun är den första kommun i Sverige som uppfört välkomnande hänvisningsskyltar 
tillsammans med näringen istället för förbudsskyltar. Skyltar som hänvisar husbilsturister till 
lämpliga platser att övernatta på.  
 
Kommunen och campingägarna har gemensamt verkat för framtagning av de välkomnande 
hänvisningsskyltarna. Skyltarna har uppförts på 12 platser inom kommunen där husbilsturister 
parkerar idag men som bedöms som icke lämpliga platser att övernatta på. 
En handlingsplan för husbilar i Sotenäs kommun har tagits fram av besöksnäringsansvarig. 

Beslutsunderlag  

Besöksnäringsansvarigs tjänsteutlåtande 2016-04-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdrar åt kommunchefen att verkställa 
handlingsplanen snarast i de delar som är möjliga. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
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KSAU § 83   KA 2016/230 

Försäljning av kommunal mark på Ekelidsberget, Bovallstrand 
Sotenäsbostäder AB begär i en skrivelse att få förvärva kommunal mark inom detaljplan 
”Ekelidsberget”. Eftersom detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap avser förfrågan endast 
förvärv av kvartersmark.  
 
Kvartersmarken består av ett område (det norra) avsett för en- eller tvåbostadshus och ett område 
med flerbostadshus inkl p-platser och garage. 
 
Den kommunala kvartersmarken bör värderas innan försäljningen sker. Försäljningen bör villkoras 
med utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar, vilket påverkar prissättning av kvartersmarken. 
Utbyggnaden bör preciseras tidsmässigt.  

Beslutsunderlag  

Förfrågan från Sotenäsbostäder AB 
Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-03-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att värdera den kommunala kvartersmarken inom detaljplanen 
”Ekelidsberget” och efter värdering försälja marken inom detaljplanen till Sotenäsbostäder AB. 
 
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 84   KA 2016/224 

Utökat samråd – ny 140 kV kraftledning mellan Färlev och Tossene 
(2015-103149) 

Energimarknadsinspektionen har för utökat samråd översänt en ansökan från Vattenfall AB om 
nätkoncession. Vattenfall planerar att bygga en ny 140 kV:s ledning mellan Färlev och Tossene, 
markförlägga två stycken 40 kV:s ledningar samt bygga om en transformatorstation i Tossene. 
Syftet är att förstärka det regionala nätet och kunna ansluta ny vindkraft och vågkraft till elnätet. 
 
Ledningssträckan är utformad så att den nya 140 kV ledningen antingen går i parallellgång med 
befintliga ledningar, sambyggs med befintliga ledningar eller markförläggs. 
 
Miljönämnden har i yttrande ur natur- och hälsosynpunkt inte haft några erinringar på 
sträckningsförslaget. 
 
En särskild utredning har gjorts som jämför alternativet luftledning med markförlagd ledning. 
Kostnaden för markförlagd ledning bedöms till 125 mkr jämfört med luftledning kostnadsbedömd 
till 35-39 mkr. 

Beslutsunderlag  

Ansökan från Vattenfall  
Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-03-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tillstyrker att nätkoncession beviljas. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 85   KA 2016/344 

Budget 2017, DUA delegation för unga till arbete 
Sotenäs kommun har tidigare i avtal med Migrationsverket varit anmodande att ta emot ca 20 st 
personer per år. Det är ett förhållandevis lågt antal sett till övriga kommuner i Sverige. Hösten 2015 
anlände en stor flyktingvåg till Sverige. Den bestod framför allt av ensamkommande barn utan 
vårdnadshavare och vuxna. 
 
Sedan 1 april 2016 fastställer Migrationsverket tillsammans med Arbetsförmedlingen och 
Länsstyrelsen den årsplanering som gäller för fördelning av det antal personer som ska tas emot av 
kommunerna. Enligt den nya fördelningen ska Sotenäs kommun under 2016 ta emot 46 
kommunanvisade personer, för 2017 är siffran ca 100 personer. De personer som kommer att 
anvisas till Sotenäs kommun under 2016 är personer som kom till Sverige före år 2015. 
 
Sotenäs kommun och också tagit emot et stort antal barn utan vårdnadshavare. Antalet 
ensamkommande barn som idag går på språkintroduktion under våren 2016 är 37 elever. De 
närmaste åren är beräkningen att det kommer att vara ca 50 elever som går på språkintroduktion i 
Sotenäs. Det kommer därför att behövas ytterligare lärare i SFI-undervisningen. 
 
Genom att utöka uppdraget till ”DUA”, delegation för unga till arbete, vilken består av personal 
från Arbetsförmedlingen, IFO, Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningen, till att omfatta 
personer 16-64 år blir ”DUA” navet mellan utbildning och arbetsmarknad.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att pröva 2,3 mkr till utökade utbildningsinsatser i 
budgetprocessen.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 86   KA 2016/330 

Delårsbokslut januari-mars 2016  

Sammanfattning 

Budgetuppföljningen till och med mars visar på ett prognostiserat överskott på 7,6 mkr för den 
skattefinansierade verksamheten vilket är 1,0 mkr bättre än budgeterat. I prognosen har medräknats 
7,3 mkr i intäkter från exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning. 

Beslutsunderlag  

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-04-25 

Yrkande 

Britt Wall (S) föreslår att man uppmanar nämnder och styrelser att vidta åtgärder för att nå en 
budget i balans. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljningen samt helårsprognos för kommunen 2016, samt att 
nämnder och styrelser uppmanas att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 87   KA 2016/329 

Investeringsanslag - System för beslutsstöd och verksamhetsplanering 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun står inför stora utmaningar framåt då utvecklingen i omvärlden går allt snabbare, 
komplexiteten och lättrörligheten ökar, enstaka händelser kan få stor påverkan på den enskilda 
kommunen. Det innebär att Sotenäs kommun snabbt och enkelt behöver kunna få en korrekt samlad 
bild över utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet för att kunna vidta nödvändiga 
åtgärder i tid.  
 
Sotenäs kommun har samarbetat tillsammans med Munkedals, Tanums och Strömstads kommuner 
om en upphandling av ett system för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Upphandlingen 
resulterade i att Hypergene valdes som leverantör. Förutsatt att upphandlingen resulterar i samma 
system som Munkedal, Tanum och Strömstad är investeringsutgiften för grundlicens samt moduler 
för verksamhetsplanering, skola, ekonomi, personal samt vård och omsorg beräknade till 2 400 tkr.  
 
Sotenäs kommun kan dra nytta av de delar som redan är implementerade i övriga kommuner. På så 
sätt borde implementering, utveckling och införande gå relativt snabbt och enkelt. Genom att medel 
fördelas från kommunstyrelsens ofördelade anslag för investeringar kan införandet inledas under 
2016. Investeringskostnaden ryms inom budgetramen. 

Tidplan 
Införandet kommer (förutsatt att nödvändiga beslut fattas och att upphandlingen följer planen) att 
starta under hösten 2016 och beräknas ta ca 1-1,5 år beroende på förvaltningarnas förmåga samt hur 
mycket som kan återanvändas från övriga kommuner som har infört systemet. 

Koppling till vision, programförklaring och mål  

Ett av syftena med föreslagen investering är att kommunfullmäktiges övergripande mål och 
programförklaring på ett tydligare sätt skall kunna åskådliggöras och följas upp. 

Beslutsunderlag  

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-04 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Roland Mattsson (M), Lars-Erik Knutsson (S) och Britt Wall (S) föreslår 
bifall till tjänstemannaförslaget. 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att man i beslutet lägger till att driftskostnaderna ryms inom 
respektive verksamhets budget. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) med fleras förslag finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 87  

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 2 400 tkr ur anslaget för oförutsedda investeringar till att 
införa ett system för beslutsstöd för verksamhetsplanering.  
 
Investeringen ryms inom budget. 
Driftskostnaderna ryms inom respektive verksamhets budget. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 88   KA 2016/368  

Information om utredning av hel- eller deltidsanställning  

Sammanfattning 

Information lämnas om en pågående utredning där följderna av en uppgradering från del- till 
heltidsanställning ska konsekvensbeskrivas i en rapport.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Rapporten kommer att redovisas på nästa 
möte. 
 

Skickas till 

Personalavdelningen 
KSAU 
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KSAU § 89   KA 2016/313  

Anvisningar för internkontroll 2016 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har 2011-06-16 § 60 antagit Reglemente för intern kontroll. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I 
ansvaret ingår att upprätta en intern kontrollorganisation inom kommunen samt att utveckla denna 
utifrån kommunens kontrollbehov. Kommunstyrelsen ska tillse att förvaltningsövergripande regler 
och anvisningar upprättas. 
 
Enligt reglementet ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen anvisar två områden som ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplan. 
Anvisade områden för 2016 års internkontroll är lönekostnader och förbindelse för First Card och 
ICA inköpskort. 
 
Internkontroll skall inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det 
är viktigt att nämndernas internkontrollplaner även innefattar verksamhetsinriktade kontroller. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-04-14  
Anvisningar för intern kontroll 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen fastställer anvisningarna för intern kontroll 2016. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-04-27| §§ 74-97 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
26(34) 

 
 

KSAU § 90   KA 2016/313  

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har 2011-06-16 § 60 antagit Reglemente för intern kontroll. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I 
ansvaret ingår att upprätta en intern kontrollorganisation inom kommunen samt att utveckla denna 
utifrån kommunens kontrollbehov. Kommunstyrelsen ska tillse att förvaltningsövergripande regler 
och anvisningar upprättas. 
 
Enligt reglementet ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. 

Beskrivning av ärendet 

Internkontrollplanen innefattar fyra områden. Utöver de två anvisade övergripande kontrollerna 
lönekostnader och förbindelse för First Card och ICA inköpskort innehåller kommunstyrelsens plan 
även kontroll av rekryteringsprocessen och kontanthantering. 

Beslutsunderlag 

Plan för intern kontroll 2016 kommunstyrelsens verksamheter 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-04-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen fastställer Internkontrollplan 2016. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 91   KA 2016/302  

Revidering av policy för inköp och upphandling 

Sammanfattning 

Sotenäs kommuns policy för inköp och upphandling grundar sig på Lag (2007:1091) om offentlig 
upphandling (LOU), och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (LUF). Policyn har arbetats fram av ekonomiavdelningen och fastställs 
av kommunfullmäktige. 
Policyn är senast antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-18 § 190. 

Beskrivning av ärendet 

Policyn behöver uppdateras då organisationsförändring gjorts då kommunerna i norra Bohuslän inte 
längre har en gemensam upphandlingschef. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-04-14  
Policy för inköp och upphandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta utarbetat förslag till ”Policy för inköp och upphandling”. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomichefen 
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KSAU § 92   KA 2016/302 

Revidering av riktlinjer gällande inköp och upphandling 

Sammanfattning 

Som ett stöd i tillämpning av Sotenäs kommuns policy för inköp och upphandling har ”Riktlinjer 
gällande inköp och direktupphandling” utfärdats, vilket i sin tur grundar sig på Lag (2007:1091) om 
offentlig upphandling (LOU), och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (LUF). Riktlinjerna har arbetats fram av ekonomiavdelningen och 
fastställs av kommunstyrelsen.  
 
Riktlinjerna har setts över i syfte att förenkla och förtydliga dess innehåll. 
Riktlinjerna är senast antagna av kommunstyrelsen 2015-11-25 § 175. 

Beskrivning av ärendet 

Gränsvärdet för direktupphandling har justerats i syfte att följa gällande lag.  
 
Stycket om upphandling över beloppsgränsen för direktupphandling har lagts till för att förtydliga 
vad som gäller enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 
 
Stycket om kriterier för sociala hänsyn har kompletterats med beslut tagna i kommunfullmäktige 
som rör inköpsprocessen, i syfte att utgöra ett stöd för beställaren. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-04-14  
Riktlinjer gällande inköp och upphandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att anta utarbetat förslag till ”Riktlinjer gällande inköp och 
upphandling”. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 93   KA 2016/294 

Årsredovisning Sotenäsbostäder AB 2015 
Information lämnas om Sotenäsbostäder AB:s årsredovisning 2015.  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Sotenäsbostäder AB 2015. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 94   KA 2016/232 

Årsredovisning RAMBO AB 2015 
Information lämnas om RAMBO AB:s årsredovisning 2015.  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för RAMBO AB 2015. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 95    

Kurser och konferenser 
Britt Wall (S) lämnar information om Swedish Martim Day. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 96   KA 2016/328 

Offentlig konstnärlig utsmyckning Solhagens nya förskola 

Inbjuden tävling öppen endast för namngivna inbjudna konstnärer 

Sammanfattning 

En ny förskola är under uppbyggnads i Kungshamn på Abbagårdsområdet. Kommunstyrelsen har 
beslutat 2011-03-30 att 1 procent av budgeten skall vara ett mål för utsmyckning i kommunala 
investeringar. 
 
Rådet för konst och offentlig miljö har varit i kontakt med Ramböll som leder projektet Solhagen 
samt med Solhagens verksamhetschef. Efter dialog och samverkan med Rådet så har parterna enats 
om att det är önskvärt med en utsmyckning av den planerade rondellen som tar besökarna in i 
förskole-området. Rondellen önskar vi att förvandla till en spännande, fantasieggande och 
välkomnande portal in i området. Barnen och dess föräldrar skall lockas till glädje, entusiasm och 
framtidstro varje dag då de passerar rondellen. 

Tillvägagångssätt 
• En ”inbjuden tävling” enligt KRO/KIF:s  tävlingsrekommendationer för offentlig Konst. 
• Framtagande av programhandling. 
• Uppdraget offentliggörs via lokal media. 
• Tre konstnärer väljs för skissuppdrag. 
• Skisserna ställs ut på Solhagens förskola, samt offentliggörs i media. 
• En tvåmannajury utses som följer hela processen samt beslutar efter samråd med brukarna 

på Solhagens förskola vilken konstnär som skall tilldelas uppdraget. 
• Avtal sluts med konstnären 
• Uppdraget utförs i samarbete mellan projektledare på Ramböll och Kultur- och 

fritidsansvarig. 

Tidsplan 
Maj-december 2016 

Beslutsunderlag  

Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2016-04-12 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att den konstnärliga utsmyckningen ska ha barnen i fokus och att 
utsmyckningen ska inbegripa områdets helhet. 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Mats Abrahamssons (M) förslag.  
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Forts. KSAU § 96 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett anslag om 300 000 för konstnärlig utsmyckning i samband 
med byggandet Solhagens nya förskola, Kungshamn. 
Anslaget fördelas från KS konto för investeringsanslag för ofördelade medel. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 97   KA 2016/369 

Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
Mikael Sternemar (L) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att ta fram en lokal handlingsplan 
mot våldsbejakande extremism. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att ta fram en lokal 
handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 
 
Handlingsplanen ska vara klar och redovisas på KSAU sammanträde den 24 augusti 2016.  
 

Skickas till 

Kommunchefen 
Hälsostrateg 
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