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Mikael Sternemar (L) 
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Jeanette Loy (M) § §§ 12-142, 144-145 
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Övriga deltagare Peter Bergman, räddningschef § 124 

Maria Hassing, folkhälsostrateg §§ 125-129 

Mona Engelbrektsson, säkerhetssamordn § 126 

Patrik Rasmussen, Tumlaren § 130 

Jan-Åke Rödström, Tumlaren § 130 

Lars Bennersten, förvaltningschef § 131 

Tomas Larsson, näringslivsutvecklare § 132 

Bo Hallgren, utredare § 133-134 

 

 

 

 

Agnes Muzones Olsson, arkitekt §§ 133-134  

Jenny Borg, kommunikatör §§ 124-134 

Nina Roos, förvaltningschef § 138 

Eveline Savik, förvaltningschef § 139-140 

Magnus Karlsson, miljöhandläggare § 139 

Maria Askman Ceder, administratör, § 140 

Anna-Lena Höglund, sekreterare 

Jörgen Karlsson, tf kommunchef, ekonomichef 

 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet den 25 augusti 2016 kl. 14.00. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   

Ordförande    

 

 

 Mats Abrahamsson    

Justerare    

 Britt Wall   

 

Anslagsbevis 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 är justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2016-08-25  - 2016-09-16.  

Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   

 Ann-Marie Hermansson  
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KSAU § 124  KA 2016/474 

Förslag till handlingsprogram för lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

2016-2019 

Sammanfattning 

Handlingsprogram för lagen om skydd mot olyckor är reviderat för att gälla under perioden 2016-

2019. Programmet har arbetats om i samverkan med Tanum och Strömstads kommuner. 

Beskrivning av ärendet 

Handlingsprogrammets aktiviteter och mål har arbetats om, berörda myndigheter och kommunens 

förvaltningar har haft programmet på remiss. Slutresultatet av förslaget har redovisats på hälsorådet 

den 4 maj 2016. 

Beslutsunderlag  

Räddningschefens tjänsteutlåtande 2016-05-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar ”Handlingsprogram för lag om skydd mot olyckor 2016-2019 

för Sotenäs kommun”. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 125  KA 2016/186 

Motion om ökad polisnärvaro i Sotenäs 

Sammanfattning 

Britt Wall (S) föreslår i en motion att man ska utreda förutsättningarna för att genom ett fördjupat 

samarbete med polisen öka tryggheten och den polisiära närvaron i Sotenäs. Utredningen bör bl a 

redovisa de juridiska aspekterna, kostnader samt hur verksamheten kan organiseras. 

 

Polismyndigheten har nyligen genomgått en större omorganisation där samverkan mellan polis och 

kommun ska ledas av en kommunpolis. Sotenäs kommun har för avsikt att bilda ett 

brottsförebyggande råd i syfte att öka samverkan i det brottsförebyggande arbetet mellan polis och 

kommun. Genom ett brottsförebyggande råd förväntas kommun och polis kunna få en god 

samverkan. 

Bakgrund 

Motionären menar att den nya polisorganisationen kommer att försämra polisnärvaron i kommunen 

och vill att utredningen också belyser hur ett strategiskt samarbete kan utformas och anpassas till 

Sotenäs. 

Beslutsunderlag  

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-06-30 

Yrkande 

Britt Wall (S) föreslår att motionen ska bifallas. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) förslag och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 126  KA 2016/369 

Strategi mot våldsbejakande extremism 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-04-27 § 97 att en lokal handlingsplan mot 

våldsbejakande extremism ska tas fram.   

 

Ett förslag till strategi för det övergripande arbetet mot våldsbejakande extremism är framtaget samt 

ett stöd till verksamheterna. Dokumenten kan ligga till grund för egna verksamhetsnära 

handlingsplaner för kommunens förvaltningar och verksamheter. 

Bakgrund  

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte 

accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. 

Den våldsbejakande extremismen kan utgöra ett farligt hot mot demokrati, ekonomiska värden samt 

liv och hälsa. Terrorism är en form av våldsbejakande extremism där man genom skräck vill uppnå 

ideologiska mål. 

 

Att förebygga uppkomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra 

att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och 

långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både 

offentliga verksamheter såsom kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och 

säkerhetspolis samt det civila samhällets aktörer såsom idrottsföreningar, ungdomsorganisationer 

och religiösa samfund. 

Beslutsunderlag  

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-06-20 

Yrkande 

Britt Wall (S) föreslår bifall till förslaget och att kommunchefen får i uppdrag att implementera 

strategin.  

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Britt Walls (S) förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Britt Wall (S) med fleras förslag och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar föreslagen strategi mot våldsbejakande extremism. 
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Forts. KSAU § 126 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 127  KA 2016/684 

Brottsförebyggande råd 

Sammanfattning 

Den vanliga arbetsmetoden för samverkan kring brottsförebyggande frågor mellan polis och 

kommun är genom lokala brottsförebyggande råd, ett forum som för närvarande inte finns i Sotenäs. 

 

I syfte att öka samverkan med polis kring det brottsförebyggande arbetet i kommunen föreslås att 

ett nytt brottsförebyggande råd bildas i Sotenäs kommun med följande uppdrag: 

 

- Verka på uppdrag av kommunstyrelsen 

- Verka på en strategisk nivå 

- Samordna och vara motor i det brottsförebyggande arbetet 

- Säkerställa ett enat synsätt, struktur och helhetssyn i det brottsförebyggande arbetet 

- Ha ett kontinuerligt informationsutbyte med olika samhällsfunktioner 

- Initiera insatser utifrån aktuella samhällsföreteelser med såväl långsiktigt som kortsiktigt 

perspektiv 

- Följa upp insatser som initieras av rådet 

 

Ett lokalt brottsförebyggande råd föreslås bestå utav 2 politiker, polis samt 6 tjänstepersoner i 

strategisk position från Sotenäs kommuns förvaltningar och med mandat att kunna verkställa beslut 

om insatser. Rådet bör utse en samordnare och sammankallande. 

Beslutsunderlag  

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-06-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ett lokalt brottsförebyggande råd bildas med följande uppdrag: 

- Verka på uppdrag av kommunstyrelsen 

- Verka på en strategisk nivå 

- Samordna och vara motor i det brottsförebyggande arbetet 

- Säkerställa ett enat synsätt, struktur och helhetssyn i det brottsförebyggande arbetet 

- Ha ett kontinuerligt informationsutbyte med olika samhällsfunktioner 

- Initiera insatser utifrån aktuella samhällsföreteelser med såväl långsiktigt som kortsiktigt 

perspektiv 

- Följa upp insatser som initieras av rådet 

 

Rådet ska bestå av 2 politiker från kommunstyrelsen samt 6 tjänstepersoner från kommunens 

samtliga förvaltningar.  

Kommunchefen får i uppdrag att utse tjänstepersoner/funktioner till uppdraget. 
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Forts. KSAU § 127 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 128  KA 2016/444 

Motion om att arbeta för att Sotenäs kommun blir en Fairtrade 

certifierad kommun 

Sammanfattning  

Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att ett arbete påbörjas för att Sotenäs ska bli certifierade enligt 

Fairtrade.  

 

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk 

konsumtion. För att bli diplomerad enligt Fairtrade krävs ett bred samverkan i kommunen som 

geografiskt område och ett kontinuerligt arbete för förbättrad information, ökat utbud och 

konsumtion av rättvist handlade varor. 

Bakgrund  

Motionären menar att konsumtion genom medvetna val och kunskap om produktionsmetoder, 

arbetsvillkor och miljöeffekter kan påverka utveckling för ökad hållbarhet och större rättvisa. Ett 

arbetssätt att utveckla hållbar konsumtion är genom Fairtrade. Fairtrade är rättvis handel som bidrar 

till bättre arbetsvillkor för människor och tar hänsyn till miljön, de anställdas situation, löner och till 

den lokala utvecklingen. 

Beslutsunderlag 

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-07-12 

Yrkande 

Britt Wall (S) föreslår bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Britt Wall (S) förslag och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna 

för att ett arbete påbörjas mot en diplomering enligt Fairtrade.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 129  KA 2015/709 

Motion om Allmänna ordningsföreskrifter för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion att kommunens Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

ska ses över och aktualiseras. 

 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 

ordningslagen (1993:1617). Lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur 

den allmänna ordningen i en kommun skall upprätthållas.  

 

De nu gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter är reviderade av kommunfullmäktige 2008-

06-26 och är tillkännagivna av Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 15 augusti 2008. 

Beskrivning av ärendet 

Kansliavdelningen har tagit fram ett förslag till revidering utifrån Svenska kommunförbundets 

Cirkulär 1995:41.  

 

Redigering har gjorts av nu gällande föreskrifter med hänvisning till Språklagen (2009:600) 

Språkanvändningen i offentlig verksamhet, 11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, 

enkelt och begripligt, ord som är svåra att förstå har bytts ut i förslaget. 

 

Revidering är också gjord utifrån aktuell samhällsbild, problematik och behov samt bilagda kartor 

är uppdaterade. Förslaget är framtaget i samarbete med räddningstjänsten. 

 

Förslaget har varit ute på remiss hos Omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden, tekniska utskottet, 

Byggnadsnämnden, Miljönämnden i Mellersta Bohuslän, Folkhälsorådet, Polismyndigheten och 

Räddningstjänsten. 

 

Synpunkter på förslaget har framförts av kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU), 

miljönämnden i Mellersta Bohuslän (MiMB)och av kommunens arbetsgrupp "Säker och trygg". 

Kansliavdelningen har efter remisstidens utgång gjort tillägg och klarlägganden i vissa paragrafer 

som påpekats i remissvaren. 

Beslutsunderlag 

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-06-30 
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Forts. KSAU § 129 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) att ärendet återremitteras för ytterligare utredning och komplettering. 

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 återremittera ärendet för ytterligare utredning och 

komplettering. 

 

 

Skickas till  

Kansliavdelningen 
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KSAU § 130  KA 2016/710 

Information från Tumlaren 

Information lämnas om verksamheten vid Sotenäs Rehabcenter AB Tumlaren. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

 

Skickas till 

Kommunchefen 
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KSAU § 131  KA 2015/366 

Framtida skolorganisation i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har de senaste åren haft stora demografiska förändringar i form av minskade 

elevkullar vilket föranleder behov av att se över grundskolans organisering.  

 

Sotenäs har fem skolenheter, en 7-9 skola och fyra F-6 skolor av varierande storlek.  

F-6 skolorna är geografiskt spridda inom kommunen medan 7-9 skolan finns i centralorten 

Kungshamn. 

 

Uppdraget är att utreda organisationen utifrån olika perspektiv såsom ekonomiska, pedagogiska, 

sociala och samhällsmässiga och att utifrån utredningen föreslå organisation och 

genomförandeplan. Genomförandeplanen skall innehålla tidsmässiga steg och en 

förankringsprocess. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-06-30 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att ärendet ska kompletteras med skolfastigheternas standard, 

korrekta ytor för skolan, vilka ekonomiska konsekvenser olika förslag ger och även 

samhällsmässigt. 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Mikael Sternemars (L) förslag. 

Britt Wall (S) föreslår bifall Mikael Sternemars (L) förslag och att kommunchefen får i uppdrag att 

komplettera utredningen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) med fleras förslag och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av framlagd utredning och uppdrar åt kommunchefen att 

komplettera utredningen.  

 

Skickas till 

Kommunchefen 

Utbildningsnämndens förvaltningschef 
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KSAU § 132  KA 2016/711 

Information om utredning av besöksnäringen 

Information lämnas om pågående utredning av besöksnäringen i Sotenäs. Utredningen ska vara klar 

i dec 2017. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

 

Skickas till 

Näringslivsansvarig 
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KSAU § 133  KA 2016/712 

Regler för markanvisningar  

Sammanfattning 

Det föreslås att Sotenäs kommun tar fram regler för markanvisningar som senare ska ingå i framtida 

exploateringsavtal.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag att senast 2016-09-30 ha lämnat förslag till 

regler för markanvisningar inom Sotenäs kommun. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunchefen 
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KSAU § 134  KA 2011/191 

Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 

Bostadsförsörjningsprogram för Sotenäs kommun under perioden 2016-
2020, strategisk del 

Sammanfattning 

Ett bostadsförsörjningsprogram i form av ett faktaunderlag antogs av kommunfullmäktige (KF) 

2011-08-31. I faktaunderlaget anges att detta dokument ska fungera som utgångspunkt vid 

framtagande av en strategi för boendefrågor i Sotenäs kommun.  

Arbetet med den strategiska delen av ett bostadsförsörjningsprogram (boendestrategi och 

utmaningar) för Sotenäs kommun är nu avslutad. Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller mål 

och strategier med föreslagen handlingsplan som det nu är upp till kommunfullmäktige att besluta 

om.  

  

Bostadsförsörjningsprogrammet har två huvudsyften. Dels skall det vara ett styr- och 

planeringsinstrument för nämnder, förvaltningar och kommunala bolag när det gäller planering och 

beslut kring bostäder och boendeplanering. Dels skall det utgöra ett informationsmaterial som riktar 

sig till allmänheten och till olika intressenter på bostadsmarknaden såsom byggbolag och 

fastighetsförvaltare. 

 

Bostadsförsörjningsprogrammet ger en samlad bild av befolknings- och bostadssituationen och de 

boendebehov som finns nu och i den närmsta framtiden. Bilden av boende har kopplats till politiska 

mål och visioner och idag kända behov. Programmet beskriver vilka utmaningar Sotenäs kommun 

står inför och hur Sotenäs kommun föreslås planera inför detta. 

Programmet innehåller också en handlingsplan med föreslagna konkreta åtgärder med start 2016 

men även förslag till diskussion kring ett kommande förnyelse- och utvecklingsprogram för 

Kungshamns centrum. 

 

Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammets strategiska del är ett mycket viktigt dokument för 

Sotenäs kommun för att kunna planera bostadsbyggandet. Arbetet med framtagandet har pågått 

under många år där förhoppningsvis detta dokument avslutar utredningsarbetet och istället utgör ett 

avstamp inför framtiden.  

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2016-08-11 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att programmet delas upp i en strategidel och en faktadel samt 

kompletteras med en socioekonomisk utredning och en plan för utveckling av alla samhällen. 
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Forts. KSAU § 134 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att programmet ska delas upp i en strategidel och en 

faktadel samt kompletteras med en socioekonomisk utredning och en plan för utveckling av alla 

samhällen. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar anta föreslaget bostadsförsörjningsprogram för Sotenäs kommun 

omfattande perioden 2016-2020. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Utredare 

Arkitekt 
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KSAU § 135  KA 2016/670 

Förfrågan om möjligheten att göra avsteg från tomtköreglerna för 

fastigheten Hunnebo 1:677  

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har mottagit en förfrågan om möjligheten att få frångå "Tomtköreglerna för 

permanentboende" och därmed slippa vite vid en försäljning av fastigheten Hunnebo 1:677. 

 

Den kommunala tomten köptes av fastighetsägarna år 2008 i enlighet med gällande tomtköregler 

och i avtalet förbinder sig köparna att inte sälja fastigheten inom 10 år, i annat fall utgår ett vite. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2016-08-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare prövat och funnit att en separation/äktenskapsskillnad 

inte utgör skäl för att frångå gällande tomtköregler.  

 

Skickas till  

Sökanden med besvärshänvisning 
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KSAU § 136  KA 2016/709 

Förfrågan om möjligheten att göra avsteg från tomtköreglerna vid en 

försäljning/överlåtelse av fastighet  

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har mottagit en förfrågan om möjligheten att få frångå "Tomtköreglerna för 

permanentboende" och därmed slippa vite vid en försäljning/överlåtelse av en fastighet i 

Hunnebostrand och att köparen istället tar över avtalet att inte sälja fastigheten inom 10 år från 

kontraktdatum. 

 

Den kommunala tomten köptes av fastighetsägarna 2009-09-11 i enlighet med gällande 

tomtköregler och i avtalet förbinder sig köparna att inte sälja fastigheten inom 10 år, i annat fall 

utgår ett vite. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare prövat och funnit att avtalet är juridiskt bindande till 

den person som köpt en tomt via tomtkön och gällande tomtköregler, och avtalet kan således inte 

överlåtas till en presumtiv köpare. 

 

Skickas till  

Sökanden med besvärshänvisning 
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KSAU § 137  KA 2016/690 

Förfrågan om möjligheten att göra avsteg från tomtköreglerna för 

fastigheten Vägga 2:497  

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har mottagit en förfrågan om möjligheten att få frångå "Tomtköreglerna för 

permanentboende" § 15 för att få möjlighet att behålla ett fintligt hus i Sotenäs och få tillåtelse att 

köpa en kommunal tomt.  

 

Tomtköreglerna § 15 anger att sökanden som har eget bostadshus i kommunen kan anvisas ny tomt 

under fortsättning att befintligt bostadshus säljes for permanentboende. 

Utdrag ur tomtköreglerna 

15. Sökanden som har eget bostadshus i kommunen kan anvisas ny tomt under fortsättning att befintligt 

bostadshus säljes for permanentboende. Denna försäljning ska ske inom ett år från 

tilldelningsbeslutet samt bekräftas genom att giltig köpehandling uppvisas for kommunen. Om detta 

villkor inte uppfylls anses sökanden ha hävt köpet med kommunen och reglerna enligt punkt 3 och 

24 ska tillämpas. Köparen har ingen rätt till skadestånd eller någon som helst kompensation av 

kommunen for den händelse köpet återgår. Kommunstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, 

befria köparen från detta krav. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har prövat och finner att förfrågan inte utgör skäl för att frångå 

gällande tomtköregler § 15, som anger att sökanden som har eget bostadshus i kommunen kan 

anvisas ny tomt under fortsättning att befintligt bostadshus säljes for permanentboende. 

 

 

Skickas till  

Sökanden med besvärshänvisning 
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KSAU § 138  KA 2016/394 

Organisationsutveckling Omsorgsförvaltningen 

Sammanfattning 

Omsorgsförvaltningen står inför stora utmaningar och är i behov av verksamhetsutveckling inom ett 

flertal områden. Förvaltningen behöver en stabil organisation för att klara uppdraget att ge stöd och 

service till kommunmedborgarna.  

 

Äldreomsorgen behöver stärkas i enlighet med den nyligen antagna äldreomsorgsplanen, 

socialpsykiatri, LSS och ensamkommande barn behöver anpassas till insatser och behov för 

invånarna. Individ och familjeomsorgen behöver utvecklas med fler socialsekreterare och 1:e 

socialsekreterare för att skapa en hanterbar organisation.  

 

Omsorgsförvaltningens chefer behöver ha förutsättningar att klara sina uppdrag och förutsättningar 

att utveckla verksamheten. I dag har flera av enhetscheferna mellan 40- 50 medarbetare och det är 

inte ett hanterbart uppdrag. Antalet medarbetare/chef behöver minska avsevärt till mellan 30-35 

medarbetare/enhetchef. Det kommer att minska kostnaderna för sjukfrånvaro, rehabilitering och 

rekrytering och skapa en stabilare och mer kostnadseffektiv organisation. Förvaltningschefen har i 

ett tjänsteutlåtande till Omsorgsnämnden beskrivit ärendet och behovet av förstärkning i 

organisationen, ON § 31 Dnr 2016/45. En genomlysning är gjord av en extern utförare som visar på 

att förvaltningen behöver förstärkas för att klara uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-08-12 

Acteas genomlysning 

Organisationsöversikt framtida organisation 

Risk- och konsekvensanalys 

Yrkande 

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

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska uppdra åt omsorgsnämnden att redovisa 

en ekonomi i balans och att organisationsutvecklingen ska utvärderas efter 1år. 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att sjukskrivningstalen ska redovisas vid utvärderingen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att avdelningschef för äldreomsorg tillsätts och att ytterligare en 

enhetschef tillsätts utifrån verksamhetens behov.  
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Forts. KSAU § 138 

 

Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att anpassa verksamheten så att kostnaderna ryms i befintlig 

budget.  

 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Omsorgsnämnden att redovisa en ekonomi i balans och att 

utvärdera organisationsutvecklingen efter 1år, samt att sjukskrivningstalen redovisas i 

utvärderingen. 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i beslutet. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 139  KA 2016/618 

Remiss, nytt förslag till beslut om utvidgat strandskydd samt tillfälligt 

beslut i Sotenäs kommun 

Sammanfattning  

Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydds 2014-12-01 överklagades av Sotenäs kommun 

tillsammans med andra kustkommuner. Regeringen har den 9 juni 2016 beslutade att upphäva 

Länsstyrelsens beslut och återförvisa ärendet till Länsstyrelsen för förnyad behandling. Som 

motivering anför regeringen bl.a. att Länsstyrelsen reglerat områden innanför det generella 

strandskyddet med hänvisning till fel lagrum. Länsstyrelsen har nu upprättat ett förnyat förslag till 

beslut om utvidgningar av strandskyddsområden samt förändringar i det generella strandskyddet i 

Sotenäs kommun. Förslaget översändes till Sotenäs kommun för synpunkter och ska besvaras senast 

den 23 september 2016. 

Beskrivning av ärendet 

I Sverige gäller strandskydd vid samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag. Strandskyddet 

omfattar land och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 

Länsstyrelsen kan i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter 

från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa förutsättningar för allemansrättslig tillgång till 

strandområden eller för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tidigare reglerat strandskyddet i länet genom särskilda 

beslut, för Sotenäs kommun fattades detta beslut den 14 april 2000. Beslutet innebär bl.a. att 

utbredningen av strandskyddet framgår av till beslutet bifogade kartor. Enligt gränsdragningen på 

kartorna varierar strandskyddet med mellan 0-300 meter. För vissa områden innebär beslutet en 

inskränkning och för andra områden en utvidgning av strandskyddet. Den 1 juli 2009 trädde nya 

strandskyddsregler i kraft som bl.a. innebär att efter den 31 december 2014 gäller utvidgat 

strandskydd endast inom områden som har beslutats med stöd av den nya lagstiftningen. Detta 

innebär att de av Länsstyrelsen tidigare fattade besluten inte längre gäller i de delar som avser 

utvidgat strandskydd.  

 

Mot bakgrund av de nya strandskyddsreglerna har Länsstyrelsen gjort en översyn över 

kommunernas strandskydd och den 1 december 2014 fattat ett nytt beslut om utvidgat strandskydd i 

Sotenäs kommun. Beslutet överklagades till regeringen som den 9 juni 2016 beslutade att upphäva 

Länsstyrelsens beslut och återförvisa ärendet till Länsstyrelsen för förnyad behandling. Som 

motivering anför regeringen bl.a. att Länsstyrelsen i sitt beslut om utvidgat strandskydd även 

reglerat områden innanför det generella strandskyddet och att fel lagrum använts till stöd för dessa 

förändringar. Efter regeringens upphävande av Länsstyrelsens beslut gällde högst 100 meter 

strandskydd längs kusten samt kring alla sjöar och vattendrag i Sotenäs kommun.  

 

För att värna om strandområdenas värden för friluftslivet samt för djur- och växtlivet fattade 

Länsstyrelsen den 15 juli 2016 ett tillfälligt förordnande om strandskydd i Sotenäs kommun. Det 

tillfälliga beslutet gäller fram till den 14 januari 2017.  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-08-24| §§ 124-145 

 Justerares 

signatur: 

 

 

Rätt utdraget 

intygar: 

 

Sida: 

24(33)
 

 

 

Forts. KSAU § 139 

 

Länsstyrelsen har nu upprättat ett förnyat förslag till beslut om utvidgningar av 

strandskyddsområden samt förändringar i det generella strandskyddet i Sotenäs kommun. Förslaget 

översändes till Sotenäs kommun för synpunkter och ska besvaras senast den 23 september 2016.  

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-08-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen stödjer Miljönämndens yttrande och anser att man i karta enkelt ska kunna skilja 

mellan generellt strandskydd och utökat strandskydd.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 140  KA 2016/424 

Förfrågan om undantag från taxa avseende offentlig plats på Norra 

Strandgatan 5 i Hunnebostrand 

Sammanfattning  

Sotenäs kommun har under lång tid fört diskussioner om vad som gäller ifråga om Hamnutsikten 

KB, org nr 916445-6726, (bolaget) Hamnutsiktens verksamhet Restaurang Kanten i Hunnebostrand 

som är belägen på offentlig plats. Bolaget har velat köpa eller arrendera marken. Eftersom marken 

utgör offentlig plats har kommunen emellertid inte möjlighet att sälja eller arrendera ut marken. 

Bolaget har tillstånd från polisen att ta område A och B i anspråk under tiden 2015-11-01 -- 2016-

10-31 och område C under tiden 2016-04-01 -- 2016-09-15. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har en taxa för ianspråktagande av mark i de fall ianspråktagandet godkänts av polisen 

(KF 2014-04-24 §§ 31-61). Priserna är satta utifrån försäsong, högsäsong och eftersäsong och i 

detta fall också höst/vinter/vårtaxa på yta A och B. Priserna räknas efter ytornas storlek och antal 

dagar de har tillstånd att ianspråktas. Bolaget har sedan 2008 fakturerats och betalat för upplåtelse 

av offentlig plats enligt gällande taxa. Kommunen har nu fakturerat bolaget 68 082 kr för yta med 

benämning A och B och 46 479 för yta med benämning C, avseende 2016.  

 

Bolaget har begärt att kommunen ska pröva om undantag kan medges från taxan med anledning av 

ett avtal från 2000-12-13 och att denna begäran prövas politiskt. Begäran avser återbetalning av 

redan inbetalt belopp om 284 484 kr, samt därpå följande ränta, enligt räntelagen, efter 30 dagar 

efter denna betalningsanfordran daterad 2016-07-07 samt att avgiften framledes ska sättas till 1 kr 

per år enligt 2000 års avtal. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande  

Bilaga 1-2, tillståndsbevis 

Bilaga 3, karta 

Bilaga 4, skrivelse  

Bilaga 5, avtal 2000-12-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår bolagets framställan om återbetalning och undantag från 

gällande taxa för upplåtelse av allmän plats. 

 

Protokollsanteckning 

Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
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KSAU § 141  KA 2016/563 

Förslag till ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet 

Väst, arkivtillsyn 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med en förfrågan om att ändra förbundsordningen § 19 

Arkivtillsyn. Enligt 21 § i Förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst ska ändringar i 

förbundsordningen fastställas av förbundets medlemmar. Gällande ordalydelse: Ansvaret för 

tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enigt arkivlagen (1990:782) åvilar den 

arbetsgivare, där förbundschefen är anställd. Ny lydelse: Ansvaret för tillsynen av att förbundet 

fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen åvilar Arkivmyndigheten i Uddevalla kommun.  

Beskrivning av ärendet 

Samordningsförbundet Väst inkommer med förslag till förändring av gällande förbundsordning. 

Förändringen kommer från förslag på ändring av lag avseende tillsyn enligt arkivlagen. Förändring 

av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har föreslagits träda ikraft 

20170101.Förändringen gäller 20 § vilken avser ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet 

fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) bör ligga på arkivmyndigheten i en kommun 

som är medlem i förbundet. I nuvarande bestämmelser i Finsam-lagen är det kommunstyrelsen som 

har ansvaret för att tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Lagen 

föreslås ändras så att om det i en kommun, som är medlem i ett samordningsförbund, har utsetts en 

arkivmyndighet bör denna i förekommande fall också ha ansvar för tillsynen av att förbundet 

fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen.  

Sotenäs ställer sig bakom förslaget om att ändra i gällande förbundsordning under förutsättning att 

Uddevalla kommun godkänner föreslagen förändring. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-08-02 

Bilaga 1 Promemoria arkivmyndigheten för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

Bilaga 2 Förbundsordning Samordningsförbundet väst 2015 

Bilaga 3 Sof Väst protokoll nr 2 2016-05-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra förbundsordningens 19 § till: Ansvaret för tillsynen av att 

förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen åvilar Arkivmyndigheten i Uddevalla 

kommun.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändring av förbundsordning för 

Samordningsförbundet Väst under förutsättning att Uddevalla kommun godkänner föreslagen 

förändring. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att förändringen träder ikraft 1 januari 2017. 
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Forts. KSAU § 141 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 142  KA 2016/649 

Information om minskat antal asylplatser i Sotenäs 

Migrationsverket har i skrivelse daterad 2016-07-27 lämnat information om att det för närvarande 

finns många lediga platser i boendesystemet, varför de kommer att stänga boendet på First Camp, 

Solvik under veckorna 30-35. 

Beslutsunderlag 

Migrationsverkets skrivelse 2016-07-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 143  KA 2015/983 

Begäran om kommunal borgen Sotenäs golfklubb 

Sammanfattning 

Sotenäs Golfklubb har inkommit med en begäran om kommunal borgen.  

 

Sotenäs golfklubb drabbades av en brand under försommaren 2015 vilket medförde att klubbhuset 

brann ner. Ansökan om bygglov m.m. har beviljats av byggnadsnämnden Ersättningen från 

försäkringsbolaget täcker inte hela kostnaden för nytt klubbhuset utan det kommer att krävas att 

klubben tar ett nytt lån. Klubben planerar att uppföra ett klubbhus anpassat till tidens krav, med 

ökade utrymmen för kök, restaurang/gemensamhetslokal, omklädningsrum, toaletter samt för 

övernattning. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-05-16 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Mikael Sternemar (L), Lars-Erik Knutsson (S), Britt Wall (S) föreslår 

bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Sotenäs Golfklubbs 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 6 Mkr. 

Protokollsanteckning 

Roland Mattsson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 144  KA 2014/967 

Remissvar Kommunakademin Väst 

Sammanfattning 

Fyrbodals direktion fattade den 7 maj 2015 beslut om att tillsammans med Högskolan Väst bygga 

upp en samverkansarena, för att få till stånd en funktionell och över tid hållbar struktur för 

samarbete gällande ömsesidig kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling.  

 

Rektor Kerstin Norén, Högskolan Väst, fattade motsvarande beslut den 11 maj 2015. 

 

Samverkan mellan parterna skall bidra till en god samhällsutveckling i Fyrbodal och ta sin 

utgångspunkt i Västra Götalandsregionens tillväxtstrategi VG2020, Fyrbodals genomförandeplan 

och Högskolan Västs styrkeområden. 

 

Uppgiften för samverkan inom den föreslagna funktionen blir att stödja kommunerna i ett 

kunskapsbaserat arbete inom prioriterade områden. Aktiviteterna skall bidra till att uppnå resultat, 

som svarar mot delar av mål och prioriteringar i befintliga styrdokument på regional och delregional 

nivå. Samtidigt skall funktionen svara upp emot de behov och prioriteringar som anges av 

kommunerna i intressekonstellationer eller enskilt. Parallellt eller i samarbete med kommunerna 

skall även den av näringslivet önskade samverkan beaktas och inkluderas. 

En formell start av funktionen föreslås den 1 januari 2017. 

 

För en liten kommun som Sotenäs är närheten och samarbetet med Högskolan Väst viktigt. Dels då 

utvecklingen på arbetsmarknaden i allt större grad kräver tillgång till utbildad personal, dels för att 

kunna erbjuda de som bor och arbetar i kommunen en möjlighet till vidareutbildning på rimligt 

pendlingsavstånd.  

 

Enligt missivet ska kommunen ta ställning till följande: 

1) Vill kommunen vara delaktig i organisationen som presenteras i missivet? 

2) Funktionen föreslås benämnas ”Kommunakademin Väst” och avgränsas till aktiviteter som berör 

samverkan mellan verksamhet i Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst, avseende kunskaps-, 

kompetens- och verksamhetsutveckling.  

3) Högskolan Väst föreslås vara huvudman för den planerade gemensamma funktionen.  

4) En styrgrupp tillsätts och föreslås även fortsättningsvis bestå av 4 kommunchefer, 2 prefekter och 

rektor eller prorektor vid Högskolan Väst. . Ordförande väljs inom styrgruppen årligen.  

5) En verksamhetsledning tillsätts. Verksamhetsledningens roll är att vara en länk mellan 

kommunerna och högskolan, koordinator mellan kommunernas behov och högskolans möjligheter, 

mäklare mellan intressen och utbud, övergripande samordnare och pådrivare av gemensamma 

aktiviteter och projekt inom ramen för uppdraget och finansieringen av desamma. 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2015-04-30 
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Forts. KSAU § 144 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att lika många förtroendevalda som kommunchefer ska ingå i 

styrgruppen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom att förslaget till beslut. Kommunstyrelsen ställer sig också 

bakom de föreslagna budgetramarna till en kostnad om 37 000 kr/år. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att en utvärdering och presentation av samarbetet görs efter tre år som en 

del i beslutsprocessen inför en eventuell fortsättning på samverkan.  

 

Kommunstyrelsen föreslår att styrgruppen för Kommunakademin Väst ska kompletteras med lika 

många förtroendevalda som deltagande kommunchefer. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 145  KA 2014/212 

Delårsrapport januari-juni 2016 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och delårsrapport per siste juni samt helårsprognos för 

2016. 

 

Periodens resultat uppgår till 12,9 mkr jämfört med 8,9 mkr samma period föregående år. I 

resultatet ingår överskott från exploateringsverksamhet och vinster från försäljning av an-

läggningstillgångar med 7,0 mkr (f. år 2,4 mkr). Överskottet inom VA-verksamheten, 0,5 mkr, har 

skuldförts och påverkar inte periodens resultat. För koncernen uppgår resultatet till 18,4 mkr vilket 

är 5,8 mkr bättre än motsvarande period 2015 

 

Kommunens brutto- och nettoinvesteringar i fastigheter, anläggningar och inventarier uppgår för 

perioden till 30,9 mkr vilket är högre än föregående år då nettoinvesteringarna för motsvarande 

period uppgick till 17,1 mkr 

 

Totalt för kommunen pekar prognosen i den skattefinansierade verksamheten på ett årsresultat på 

9,8 mkr vilket är 3,2 mkr bättre än budget. I prognosen har det medräknats intäkter för 

exploaterings-verksamhet och övrig fastighetsförsäljning med 10,0mkr.  

 

Årets budgeterade resultat uppgår till 6,6 mkr för den skattefinansierade verksamheten.  

 

Den egentliga nämndverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med 7,1 mkr. Större 

delen av avvikelsen, 6,2 mkr, är hänförligt till omsorgsnämnden verksamhet, främst inom 

biståndsbedömning hemtjänst och köpta platser. 

 

Prognosen för 2016 innebär ett förväntat överskott. Enligt balanskravsutredning uppgår överskottet 

till 1,3 mkr. Resultatnivåer överstigande 1 procent av skatter och utjämning kan enligt kommunens 

riktlinjer avsättas till en resultatutjämningsreserv. 1 procent av skatter och utjämning uppgår till 4,9 

mkr vilket innebär att det inte är möjligt att göra någon avsättning till resultatutjämningsreserven 

2016. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-08-23 

Yrkande 

Britt Wall (S) föreslår att alla nämnder ska uppmanas att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) förslag och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 145 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per juni 2016 samt prognos 2016 och uppmanar alla 

nämnder att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 


