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Plats och tid Distans och i Tryggö kommunhuset, Kungshamn, onsdagen den 16 december 2020, kl 08.30-12.30. 
 

Beslutande 
 
Mats Abrahamsson (M) Ordförande   
Olof Börjesson (C) på distans  
Roland Mattsson (M)  

 
Birgitta Albertsson (S) 
Lars-Erik Knutsson (S) på distans § 259-260, 262-
264, 266-274 
Therese Mancini (S) på distans § 261, 265 
 

Närvarande 
ersättare 

 
Jeanette Loy (M) deltar på distans  
Mikael Sternemar (L) på distans 

 
Therese Mancini (S) på distans § 259-260, 262-264, 
266-274 
 

Övriga deltagare 
 
Madelein Leijon, äldreomsorgschef § 260 
Carl Forsberg, kultursekreterare § 261-265 
Ulf Blomquist, förvaltningschef § 261 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 261, 
Dan Carlsson, polis § 266 
Linda Sahlström, folkhälsostrateg § 266 
 
 
 

 
Therese Johansson, MEX-ingenjör § 267 
Eveline Savik, förvaltningschef §§  268-270 
Håkan von Dolwitz, plan o byggchef § 270 
Per Svensson, näringsliv o utveckl.chef §§ 271-272 
Maria Vikingsson, kommundirektör  
Anna-Lena Höglund, sekreterare  
 

Justerare Birgitta Albertsson (S) 

Justering Protokollet justeras omedelbart. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Birgitta Albertsson (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-16 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-12-16 – 2021-01-05. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KSAU § 259    

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med att följande ärende läggs till; 
 

• Ansökan till HAV om MÅV 
• Ansökan om medel till cykelvägar 
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KSAU § 260 Dnr 2020/001162 

Information om äldreomsorgsplan 2021-2025 

Sammanfattning 

Information lämnas om äldreomsorgsplan 2021-2025. 
 
Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. 
Planen ska vara vägledande i politiska och verksamhetsmässiga beslut.   
 
Planen är framtagen i samarbete med äldreomsorgens chefer, omsorgsnämnden, kommunala 
pensionärsrådet samt en referensgrupp med representanter från seniororganisationer i kommunen.  
Planen redovisar de förutsättningar som finns för en äldreomsorgsplan; nationella samt lokala mål 
och styrmedel, äldreomsorgens målgrupper, nuvarande kommunala insatser samt 
befolkningsprognoser.   
 
Planen förordar, utifrån ovan nämnda förutsättningar, fem utvecklingsområden; förebyggande 
insatser, funktionella boendelösningar, digitalisering och välfärdsteknik, personal- och 
kompetensförsörjning samt systematisk kvalitetsförbättring.   
Att anta äldreomsorgsplanen innebär inga kostnader. Planen beskriver dock ett projekt kring 
förebyggande insatser som, under två år, kommer att finansieras av statliga medel. Om detta projekt 
uppfyller sina mål har omsorgsförvaltningen för avsikt att begära utökad ram för att det 
förebyggande arbetet ska bli en del av ordinarie verksamhet.  
 
Äldreomsorgsplan 2021-2025 har gått ut på remiss till de politiska partierna. De politiska partiernas 
remissvar är inarbetade i äldreomsorgsplanen. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens protokoll 2020-11-19 § 145 
Utredarens tjänsteutlåtande 2020-11-12  
Äldreomsorgsplan 2002-11-12 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att man förtydligar att äldreomsorgsplanen innebär två 
äldrecentrum i enlighet med Vision 2032. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Äldreomsorgsplan 2021–2025, planen innebär två 
äldrecentrum i enlighet med Vision 2032. 
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Forts. KSAU § 260 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 261 Dnr 2020/001188 

Stöd till föreningar med anledning av Covid-19 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har tagit fram riktlinjer för tillfälligt bidrag till föreningslivet i Sotenäs 
kommun med anledning av Covid-19. Utbildningsnämnden har beslutat att anta riktlinjerna och har 
vidare beslutat att ansöka om finansiering av det tillfälliga bidraget från kommunstyrelsen. 
Maximalt avsatt belopp föreslås uppgå till 200 tkr.  
 
Riktlinjerna är begränsade så att av inkomna ansökningar kommer kommunen att prioritera 
föreningar: med barn- och ungdomsverksamhet, betydande verksamhet för kommunens kulturella 
infrastruktur, bidra till föreningarnas fortsatta överlevnad. 
 
Riktlinjerna är uppsatta så att ansökan kan göras mellan 15 - 31 december 2020. Eventuellt bidrag 
redovisas senast 31 maj 2021.  Föreningarna ska inkomma med årsbokslut 2020, vilket ligger till 
underlag för beslut om eventuella medel.  
 
Därtill har ett antal föreningar inkommit med ansökan om stöd under året. Förvaltningen förslår att 
för dessa föreningar utbetalas medel under 2020. Dessa ärenden redovisas som separata ärenden. 

Ekonomi  
Under hösten har ett antal föreningar inkommit med ansökan om stöd under året. Förvaltningen 
förslår att för nedanstående föreningar föreslås utbetalas medel under 2020.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-10-16  
Utbildningsnämndens protokoll 2020-12-03 § 94  
Riktlinjer för tillfälligt bidrag till föreningslivet i Sotenäs kommun med anledning av Covid-19 
Utbildningsnämndens beslut dnr 2020-85 § 65 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att 300 tkr avsätts för ändamålet.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt Utbildningsnämnden att återkomma med 
slutredovisning kring tillfälligt bidrag till föreningslivet enligt antagna ”Riktlinjer för tillfälligt 
bidrag till föreningslivet i Sotenäs kommun med anledning av Covid-19.” 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medel tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel 
2021, med maximalt 300 tkr.    
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Forts. KSAU § 261 

Protokollsanteckning 

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

Skickas till 

Ekonomichefen 
Förvaltningschef Utbildning 
Kultursekreterare 
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KSAU § 262 Dnr 2020/001106 

Ansökan om stöd för samlingssalens renovering -  Gerlesborgsskolan 

Sammanfattning 

Gerlesborgsskolan ansöker om stöd för renovering av sin samlingssal.   

Beskrivning av ärendet 

Gerlesborgsskolans samlingssal är i akut behov av renovering. Behoven gäller fasad, fönster, 
ytskikt, ventilation, el och värme. Behoven är både snabba åtgärder kopplade till minimikrav på 
arbetsmiljö och tillgänglighet och mer omfattande och långsiktiga insatser.  
 
I Samlingssalen hålls under hela året offentliga föreläsningar, seminarier och konferenser. Varje 
månads arrangeras konserter med inriktning på experimentell musik samt fyra musikresidens per år, 
i syfte att ge musiker möjlighet till konstnärlig fördjupning. Flera gånger per månad erbjuder skolan 
eget skapande för barn och unga under handledning av konstpedagoger. I samarbete med Bottna 
Kulturfestivalförening, visas varje år ett ambitiöst program med filmer för vuxna och barn.  
Gerlesborgsskolan är arrangör för konstkurser inom kulturskolan för Sotenäs kommun. 
 
Totalkostnaden för renoveringen beräknas till 1,3 miljoner kronor. Enligt finansieringsplanen räknar 
Gerlesborgsskolan med att Boverket, Thordénstiftelsen och Tanums kommun står för huvuddelen 
av kostnaderna. För att Boverket ska ställa upp med finansiering krävs minst 30% kommunal 
finansiering. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Sotenäs kommun föreslås bidra med 100 000 kr till renoveringen. 

Barnperspektiv 
Gerlesborgsskolan är arrangör av konstkurser inom Sotenäs kulturskola. I samlingssalen arrangeras 
dessutom varje månad konstnärligt skapande för barn och unga. 

Medborgarperspektiv 
 Gerlesborgsskolans samlingssal är en av flera viktiga samlingslokaler som används av våra 
kommunmedborgare, inte minst för kulturella upplevelser. 

Jämställdhetsperspektiv 
Samlingssalen är öppen för både kvinnor och män. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Thordénstiftelsen 
Finansieringsplan 
Kultursekreterarens tjänsteutlåtande 2020-11-18 
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Forts. KSAU § 262 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bidra med 100 000 kr till Stiftelsen Gerlesborgsskolan. 
 
 

Skickas till 

Kultursekreterare 
Förvaltningschef Utbildning 
Gerlesborgsskolan 
Ekonomichef 
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KSAU § 263 Dnr 2020/000956 

Ansökan om medel till cykelled mellan Nordens Ark och 
Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Stiftelsen Nordens Ark ansöker om 50.000 kr för att göra om en traktorväg till cykelled.   
 
Stiftelsen Nordens Ark vill binda samman Åbyfjorden med Hunnebostrand med en cykelled. Stora 
delar av sträckan går att cykla idag. Det som saknas är ca 300 m traktorväg som behöver göras om 
till grusväg för att leden ska vara komplett. Den totala kostnaden beräknas till 100.000 kr och 
Thordénstiftelsen har redan beviljat 50.000 kr till projektet. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Sotenäs kommun föreslås bidra med 50.000 kr 

Barnperspektiv 
Att göra det möjligt för barn och unga att cykla sträckan Åbyfjorden-Hunnebostrand på ett säkert 
sätt har ett stort värde, både som friskvård och i form av kommunikation. 

Medborgarperspektiv 
Sotenäs kommun driver redan projektet Hike and Bike. Genom en cykelled från Hunnebostrand till 
Åbyfjorden skulle ytterligare en led läggas till. Detta är positivt både som friskvård och i form av 
kommunikation. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Nordens Ark 
Kultursekreterarens tjänsteutlåtande 2020-11-18 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bidra med 50 000 kr till färdigställandet av cykelleden 
Nordens Ark – Hunnebostrand.   
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Forts. KSAU § 263 

 

Skickas till 

Kultursekreterare 
Förvaltningschef Utbildning 
Nordens Ark 
Ekonomichef 
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KSAU § 264 Dnr 2020/001107 

Ansökan om stöd för övernattningsateljéer - KKV Bohuslän 

Sammanfattning 

Konstnärernas kollektivverkstad i Bohuslän (KKV Bohuslän) ansöker om stöd för att färdigställa 
övernattningsateljéer i sin fastighet. Kostnaden föreslås delas mellan Västra Götalandsregionen 
(45%), Tanums kommun (45%) och Sotenäs kommun (10%).   

Beskrivning av ärendet 

KKV Bohuslän ansöker om stöd för att färdigställa övernattningsateljéer i sin fastighet. Specifikt 
handlar det om ytskikt, vvs och el i åtta ateljéer i byggnadens övervåning. Den bifogade ansökan 
skriver även om VA-anslutning, men Tanums kommun har gått med på en uppdelning av den 
kostnaden över tio år, varför den delen utgår ur ansökan till Sotenäs kommun. 
 
Västra Götalandsregionen och Tanums kommun är beredda att stå för 45% vardera av den 
kvarvarande kostnaden om Sotenäs kommun är villiga att stå för 10%.  
 
KKV Bohuslän arrangerar sedan 2019 utställningen Udden skulptur och är sedan 2020 en av 
Sotenäs kommuns arrangörer av Skapande skola. En förutsättning för att KKV Bohusläns 
verksamhet ska fungera är att de har adekvata övernattningsateljéer för sina arbetande konstnärer.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Kostnaden för Sotenäs kommun enligt föreslagen uppdelning beräknas bli maximalt 109.000 kr. 

Barnperspektiv 
KKV Bohuslän är en av Sotenäs kommuns arrangörer av Skapande skola. Fungerande 
övernattningsateljéer är en förutsättning för verksamheten vid KKV Bohuslän. Det är därför 
relevant för Sotenäs kommun att stödja färdigställandet av övernattningsateljéerna. 

Medborgarperspektiv 
KKV Bohuslän är sedan 2019 arrangör av utställningen Udden skulptur i Hunnebostrand. 
Fungerande övernattningsateljéer är en förutsättning för verksamheten vid KKV Bohuslän. Det är 
därför relevant för Sotenäs kommun att stödja färdigställandet av övernattningsateljéerna. 

Jämställdhetsperspektiv 
KKV Bohuslän eftersträvar jämn könsfördelning i styrelse, personal och verkstadsansvariga. 
Förvaltningens bedömning är att de färdigställda övernattningsateljéerna kommer att komma män 
och kvinnor till del i lika hög utsträckning. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Nordens Ark 2020-02-18 
Kultursekreterarens tjänsteutlåtande 2020-11-17 
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Forts. KSAU § 264 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bidra med medel till KKV Bohuslän för 
färdigställandet av övernattningsateljéer vid KKV Bohuslän med 10% av slutkostnaden, dock högst 
109.000 kr.   

 

Skickas till 

Kultursekreterare 
Förvaltningschef Utbildning 
KKV Bohuslän 
Ekonomichef 
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KSAU § 265 Dnr 2020/001187 

Hantering av Claes Hakes skulptur Hållö  

Sammanfattning  

Folketshusföreningen Hav och Land arrangerade under flera år skulpturutställningen Udden 
skulptur. Föreningen har inte reserverat medel för återfrakt av de skulpturer som de tagit dit. 
Föreningen har redan tagit stort ansvar för ökade kostnader i samband med arrangerandet av 
utställningen och har nu vänt sig till kommunen för att få hjälp att återbörda en av de största 
skulpturerna, Hållö av Claes Hake.    

Beskrivning av ärendet  

Folketshusföreningen Hav och Land har sedan 2014 arrangerat utställningen Udden skulptur i 
Hunnebostrand. Utställningen är mycket uppskattad av besökare. Under årens lopp har över 100 
skulpturer visats på Udden, flera av dem utförda av internationella konstnärer.  
 
2016-2018 fick Folketshusföreningen Hav och Land i uppdrag av Sotenäs kommun att utreda och 
föreslå en långsiktig finansiering för Udden skulptur. Uppdraget betalades med 300 000 kr per år. 
Tyvärr misslyckades uppdraget och föreningen ville inte fortsätta arrangera utställningen. Samtidigt 
upptäcktes att utställningarna över de år som gått dragit med stora underskott som föreningens 
styrelse inte varit medvetna om. Folketshusföreningen Hav och Land har därefter tagit ett stort 
ekonomiskt ansvar och bland annat sålt en del av sin fastighet för att kunna finansiera kostnader 
som uppkommit i samband med utställningen.  
 
På Udden står idag åtta skulpturer som kommit dit under perioden 2014-2018. För samtliga utom en 
saknas avtal med Hav och Land som reglerar ansvar, frakt och försäkring. Den enda konstnären 
som har ett avtal med Hav och Land är Claes Hake. Han vill nu i enlighet med avtalet få sin 
skulptur hemskickad. Enligt avtalet ska Folketshusföreningen Hav och Land stå för denna kostnad. 
Kostnaden beräknas till 100 000 – 150 000 kr efter uppskattning från Bohusfrakt och Nordic Crane.  
Claes Hake har även erbjudit sig att sälja skulpturen till Sotenäs kommun för 600 000 kr och dela 
upp köpet på tre år. Ärendet har varit uppe i Rådet för offentlig konst och miljö men där avslagits.  
 
Förvaltningen anser att det finns skäl för Sotenäs kommun att stå för kostnaden för återfrakten av 
skulpturen Hållö. Å ena sidan har Folketshusföreningen Hav och Land redan lidit stor skada av den 
dåligt hanterade ekonomin och administrationen kring utställningen, och å andra sidan har 
föreningen bidragit till att vi idag har en högt profilerad skulpturutställning inom kommunen. 
 
Udden skulptur arrangeras från 2019 och framåt av KKV Bohuslän. Alla skulpturer som kommit dit 
från och med 2019 har nu avtal som reglerar förhållandet mellan KKV Bohuslän och konstnären. 
Medel reserveras i varje utställning för återfrakt av skulpturerna.  

Konsekvensbeskrivning  

Genom att Sotenäs kommun tar ansvar för återfrakten av Claes Hakes skulptur Hållö kan 
kommunen och kulturhuset gå vidare med sin fortsatta relation. Beslutet innebär att 
Folketshusföreningen Hav och Land inte kan göra anspråk på ytterligare stöd för kostnader 
relaterade till Udden skulptur.  
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Forts. KSAU § 265 

Ekonomi   

Kostnaden för återfrakten beräknas till 100 000-150 000 kr. 

Organisation och personal   

Återfrakten kan lösas inom befintlig organisation.  

Medborgarperspektiv  

Udden skulptur är och har varit en uppskattad skulpturutställning. Folketshusföreningen Hav och 
Land har redan fått stora extra kostnader för att ha arrangerat utställningen. Det kan anses relevant 
ur ett medborgarperspektiv att kommunen hjälper föreningen att komma ur sitt tidigare åtagande 
och därigenom bevarar utställningens status.  

Beslutsunderlag 

Kultursekreterarens tjänsteutlåtande 2020-11-11 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att Kulturhuset Hav och Land tilldelas medel för att täcka kostnader 
för att återföra skulpturen till ägaren till ett maxbelopp av 150 tkr, utbetalning sker efter 
redovisning. Föreningen ska upphandla transporten och den ska utföras av den som lämnar lägst 
anbud. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kulturhuset Hav och Land tilldelas medel för att täcka 
kostnader för att återföra skulpturen till ägaren till ett maxbelopp av 150 tkr, utbetalning sker efter 
redovisning. Föreningen ska upphandla transporten och den ska utföras av den som lämnar lägst 
anbud. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott meddelar Folketshusföreningen Hav och Land att ytterligare 
anspråk på stöd för kostnader relaterade till Udden skulptur kommer att avslås. 

Protokollsanteckning 

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

Skickas till 

Kulturhuset Hav och Land 
Kultursekreterare 
Förvaltningschef Utbildning 
Ekonomichef 
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KSAU § 266 Dnr 2019/001677 

Uppföljning av medborgarlöfte 2020 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-29 § 15 att ställa sig bakom Medborgarlöfte 
2020.  Vid dagens sammanträde sker en uppföljning. 
 
Medborgarlöften är en del i Polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. 
 
Medborgarlöftet utgår från en kartläggning kring trygghet som lokalpolisområde Västra Fyrbodal 
tillsammans med Sotenäs kommun genomfört under 2019. Efter sammanställning av polisens 
trygghetsenkät, kommunens och polisens aktuella lägesbild samt aktuella data för området har 
medborgarlöften formulerats. 

Beskrivning av ärendet 

Efter sammanställning av polisens trygghetsenkät, kommunens och polisens aktuella lägesbild 
formulerades följande medborgarlöften;  
 

- Polisen kommer att utföra minst 20 trafikkontroller riktade mot hastighet och rattfylleri i 
Sotenäs kommun. 

- Det mobila poliskontoret ska besöka Kungshamn och Hunnebostrand varje vecka på en fast 
lista med start 2020-01-09. 

- Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland 
ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt erbjuda stöd och hjälp till ungdomar med 
problem. 

- Vid minst två tillfällen ska invånarna bjudas in till informationsträffar om båt- och 
grannsamverkan och på så sätt uppmuntras till att starta nya föreningar. Kontaktombuden i 
befintliga grannsamverkansföreningar ska bjudas in till informationsmöten om aktuell 
lägesbild, brottstrender mm. 

Beslutsunderlag 

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2019-12-11 
Medborgarlöften i Sotenäs 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 15 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner uppföljningen av medborgarlöften 2020. 

Skickas till 

Polisen 
Folkhälsostrateg 
Hållbarhetsrådet 
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KSAU § 267 Dnr 2015/000338 

Reglering av mark fastigheterna Gravarne 3:1 och Gravarne 3:41 

Sammanfattning 

Kommunen har sedan tidigare beslutat om reglering av ca 530 kvm mark mellan kommunens 
fastighet Gravarne 3:1 och fastigheten Gravarne 3:41 som numera ägs av Pesca Property 
Kungshamn AB tidigare ägd av Marenor AB. Detaljplanen är ändrad i enlighet med tidigare beslut i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och idag ska beslut tas om köpeskilling. 

Beskrivning av ärendet 

Marenor AB, som tidigare ägde fastigheten Gravarne 3:41 ansökte om köp av kommunal mark för 
ca 5 år sedan, eftersom ett av förråden de äger delvis stod på kommunens fastighet Gravarne 3:1. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-03-23 §50 om reglering av ca 530 kvm mark, 
under förutsättning att Marenor AB genomförde en planändring. Marken där förrådet står var vid 
detta tillfälle planerad för hamnändamål där delar av området hade bestämmelserna ”marken får ej 
bebyggas” och ”marken ska vara tillgänglig för allmän körtrafik” 
 
Planbesked beviljades av kommunstyrelsen och planändringen vann laga kraft 2019-01-01 efter 
beslut om antagande i Byggnadsnämnden 2018-12-06 §169  
 
Fastighet Gravarne 3:41 ägs numera av Pesca Property Kungshamn AB (559197-4596) som under 
slutet av 2019 förvärvade fastigheten av Marenor AB. Eftersom planändringen är genomförd, den 
har vunnit laga kraft, så återstår beslut om köpeskilling. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Kommunen har nyligen sålt mark i området för 350 kr/kvm och förvaltningen förslår en försäljning 
i linje med detta, till en total köpeskilling om 185 500 kr (530 kvm x 350 kr/kvm). Köparen 
kommer svara för kostnader förenade med köpet så som lantmäterikostnader.  

Regelverk  
Kommunen tog ett beslut 1996 om att vara restriktiva med försäljning av mark i närheten av vatten. 
I kommunens översiktsplan från 2010 står det att industriell verksamhet inom Guleskär ska 
förbehållas de redan etablerade verksamheterna. 

Medborgarperspektiv 
Kommunens näringslivsarbete skall främja tillväxt i befintliga företag och göra kommunen attraktiv 
för etableringar och nyföretagande så att nuvarande arbetstillfällen bevaras och nya skapas. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2019-11-19 
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Forts. KSAU § 267 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till förslaget. 
Olof Börjesson (C) föreslår avslag till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner överenskommelse om fastighetsreglering gällande 
överföring av ca 530 kvm av Gravarne 3:1 till Gravarne 3:41 för en ersättning om 185 500 kr.  

Reservation 

Olof Börjesson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för att marken fortsätter vara i kommunal 
ägo och att ägaren av byggnaden får fortsätta använda marken så som de gör i dagsläget. 

Skickas till 

Köpare  
Plan och byggenheten 
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KSAU § 268 Dnr 2020/001190 

Information om strandskyddsutredning SOU 2020:78 
Information lämnas om Tillgängliga stränder, ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  
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KSAU § 269 Dnr 2020/001191 

Vattenförsörjningsplan 

Sammanfattning 

Ärendet avser initiativ till framtagande av vattenförsörjningsplan för identifiering, bedömning och 
prioritering av vattenresurser i hela kommunen. Projektet föreslås genomföras av Sotenäs Vatten 
AB, samordnas med översiktsplanearbetet samt finansieras av Sotenäs kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens VA-planering utgör en sammanhållen och förvaltningsövergripande planering för 
vatten och avloppsförsörjningen i hela kommunen. En vattenförsörjningsplan är en metodisk 
identifiering, bedömning och prioritering av vattenresurser och befolkningsutveckling i hela 
kommunen.  
 
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att redovisa nuvarande nyttjande av vattenresurser i Sotenäs 
kommun samt identifiera framtida behov och tillgångar av vattenresurser för 
dricksvattenförsörjning. Vattenförsörjningsplanen skall fungera som underlag för att tillgången till 
vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i kommunen ska kunna säkras på lång sikt. 
Tidsperspektivet i vattenförsörjningsplanen är ett flergenerationsperspektiv vilket rör sig om ca 50-
100 år.   
 
Vattenförsörjningsplanen kopplar till kommunens översiktsplan (ÖP) och delar av planen bör 
presenteras som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Kopplingen mellan ÖP och 
vattenförsörjningsplanen finns tydligt beskrivet i länsstyrelsens och i SGUs vägledning. 
Samordning med ÖP bör göras genom avstämningar med plan- och byggenheten samt 
ekonomiavdelningen både ifråga om informationsinhämtning (tex avseende befolkningsprognoser) 
och synkronisering av dokumenten. 
 
Vattenförsörjningsplanen bör tillsammans med andra relevanta delar av VA-planen införlivas i ÖP 
efter VA-planens färdigställande. 
 
Arbetet påbörjas våren 2021. Planen beräknas vara klar december 2021. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Beräknad kostnad av projektet är 350 000 kr exkl. moms, varav cirka 250 000 kr är för Västvattens 
upphandling och resterande för Sotenäs kommuns och Sotenäs Vattens interna handläggning i 
ärendet.  
Styrelsen för Sotenäs Vatten AB har enligt uppgift beslutat att begära finansiering via 
skattekollektivet.  
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Forts. KSAU § 269 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020, § 98, att Sotenäs Vatten AB skulle utföra 
utredning inom sin budget och med resurser i sitt driftbolag Västvatten AB avseende en eventuell 
anslutning till den s.k. Vänerledningen. Detta efter att Sotenäs vatten AB lyft att nuvarande 
råvattentäkters kapacitet i framtiden känns osäker när det gäller ökad befolkning och nya 
etableringar.  
 
Uddevalla kommun har beslutat och Färgelanda kommun föreslagit att motsvarande utredning 
bekostas av respektive kommun. Munkedal hanterar frågan i december. I Sotenäs kommun är 
antalet va-abonnenter större än skattekollektivet, vilket kan motivera en annan fördelning av 
kostnaderna än i Uddevalla och Färgelanda, även om en vattenförsörjningsplanering i någon mån 
även omfattar dricksvattentillgång även för enskilda vattentäkter. 
 
Kommunen har möjlighet till viss finansiering via beviljad ansökan från Jordbruksverket 
motsvarande ca 100 tkr. Ansökan avser undersökning av vilken kapacitet av vatten som skall 
byggas upp/nyttjas i vattenbruksområde för landbaserat vattenbruk. 
 
Det kan också komma att finnas medel hos Havs- och Vattenmyndigheten; ”Stöd för säkrad 
dricksvattentillgång”. Beslut om vilka anslag som kommer att kunna sökas under 2021 är emellertid 
ännu inte fattat. Detta är enligt uppgift från Sotenäs Vatten AB medel som kommunen, inte bolaget, 
kan söka. 
 
Förvaltningen bedömer att den nedan föreslagna finansieringen utgör en rimlig uppdelning mellan 
VA-kollektivet och skattekollektivet i just Sotenäs kommun.  

Organisation och personal 
Personal anställd hos Västvatten AB projektleder framtagandet av planen med stöd av extern 
konsult.  

Medborgarperspektiv 
Kommunen har idag god tillgång på dricksvatten för överskådlig tid. Med hänsyn till de långa 
utrednings- och utbyggnadstider är det dock angeläget att dricksvattentillgången säkras även på lång 
sikt och att redundans vid avbrott säkerställs.  

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutsson (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 269 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Sotenäs Vatten AB att ta fram en vattenförsörjningsplan för 
Sotenäs kommuns räkning och att, till den del kostnaderna inte täcks av statliga bidrag, finansiera 
utredningen inom sin budget.  
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 270 Dnr 2020/000084 

Information om Hovenäs 1:3 
Information lämnas om fastigheten Hovenäs 1:3, Hogenäs industriområde.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-04-01 § 64 att försälja del av mark till Hovenäs 
Park. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  
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KSAU § 271 Dnr 2020/001208 

Ansökan om bidrag till Marina återvinningscentralen 

Sammanfattning 

2025 kommer ett producentansvar att träda i kraft för plast. I dagsläget är Sotenäs kommun 
ensamma i Sverige om att bedriva en Marin återvinningscentral vilket gör oss unika. Målet är att 
uttjänta fiskeredskap samlas in och sorteras för att möjliggöra 
upcycling/återbruk/materialåtervinning och i sista hand energiåtervinning.  
 
Detta är en verksamhet som kommer agera förebild till dess att det utökade producentansvaret för 
fiskeredskap implementeras i Sverige och EU. För att klara att driva den marina återvinningscentral 
ekonomiskt behöver Sotenäs kommun söka bidrag till detta.  
 
Sotenäs kommun har haft dialog med HAV, Tillväxtverket, Jordbruksverket och Transportstyrelsen 
där alla är eniga om vikten att den Marina återvinningscentralen fyller en viktig funktion. Efter 
dialogerna har det mynnat ut i att Sotenäs kommun skriver en ansökan om bidrag från HAV på 6 
miljoner för 2021 för att drifta och utveckla den Marina återvinningscentralen. 

Beskrivning av ärendet 

2025 kommer ett producentansvar att träda i kraft för plast. I dagsläget är Sotenäs kommun 
ensamma i Sverige om att bedriva en Marin återvinningscentral vilket gör oss unika. Målet är att 
uttjänta fiskeredskap samlas in och sorteras för att möjliggöra 
upcycling/återbruk/materialåtervinning och i sista hand energiåtervinning. Detta är en verksamhet 
som kommer agera förebild till dess att det utökade producentansvaret för fiskeredskap 
implementeras i Sverige och EU.  
 
För att klara att driva den marina återvinningscentral ekonomiskt behöver Sotenäs kommun söka 
bidrag till detta. Sotenäs kommun har haft dialog med HAV, tillväxtverket, Jordbruksverket och 
transportstyrelsen där alla är eniga om vikten att den Marina återvinningscentralen fyller en viktig 
funktion. Efter dialogerna har det mynnat ut i att Sotenäs kommun skriver en ansökan om bidrag 
från HAV på 6 miljoner för 2021 för att drifta och utveckla den Marina återvinningscentralen. 
 
Pengarna som söks är enbart för den Marina återvinningscentralen vilket inte inkluderar den marina 
testbädden. I budgeten har vi tagit med personalkostnader på 2,8 miljoner. I dessa kostnader är det 
tänkt att rekrytera en platschef och utförare som projektanställs. Hyra och drift är budgeterat med 
600 tusen, 2 miljoner för logistik och insamling från övriga Sverige, 250 tusen till 
förbrukningsmaterial, 200 tusen för externa tjänster och 150 tusen för material som inte kan 
återbrukas utan måste gå till avfallsbolaget.  
 
Som det är idag så är organisationen på den Marina återvinnigscentalen otydlig då ansvarsdelar 
ligger på både AME och Symbioscentrum. Om vi får de sökta pengarna kommer det bli tydligare att 
det är Symbioscentrum som ansvarar och driver den Marina återvinningscentralen där AME har 
personal för arbetsträning.  
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Forts. KSAU § 271 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
Finansieringen är ett 100% stöd från HAV och Naturvårdsverket. 

Organisation och personal – vid behov  
I ansökan ligger en post på 2,8 miljoner för personal. Dessa pengar är tänkta för att rekrytera en 
platschef och utförare. 

Medborgarperspektiv  
Genom att rensa havet från marint avfall är vi ett föredöme för nuvarande och kommande 
generationer. 

Beslutsunderlag 

Ansökan till HAV  
Chef näringsliv- och utveckling tjänsteutlåtande 2020-12-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom att Sotenäs symbioscentrum skickar en ansökan 
till HAV (ca 6 milj kr) och Naturvårdsverket ca (8 milj kr) för bidrag till Marina 
återvinningscentralen. 

 

Skickas till 

Chef näringsliv- och utveckling 
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KSAU § 272 Dnr 2020/000644 

Information från Symbioscenter 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av lägesrapport från Sotenäs Symbioscentrum. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2020-12-16 §§ 259-274 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 27(28)
 

 
 

KSAU § 273 Dnr 2021/000001 

Kommunkoncernens framtida investeringsbehov 
Information lämnas om Kommunkoncernens framtida investeringsbehov. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 274 Dnr 2019/001220 

Ansökan om medel till cykelvägar 
Mats Abrahamsson (M) ställer fråga hanteringen om ansökningar av medel för cykelvägar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och beslutar att ta upp frågan vid nästa 
sammanträde. 

Skickas till 

Kommundirektören 
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