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KSAU § 174    

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

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

• Återrapportering av bifallen motion om renare Sotenäs 
• Fastighetsförsäljning 
• Redovisning av pågående ärenden 
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KSAU § 175  

Besök på marin återvinningscentral 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott gör ett besök på den marina återvinningscentralen och tar del av 
information om verksamheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 176 Dnr 2018/000795 

Om- och nybyggnation av Hunnebohemmet 

Sammanfattning 

Ärendet rör beslut om igångsättning för en om- och nybyggnation av Hunnebohemmet i 
Hunnebostrand. Omsorgsförvaltningen har givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utöka 
antalet lägenheter, renovera befintliga lägenheter samt skapa ändamålsenliga lokaler för samtliga 
verksamheter som idag finns inom byggnaden och i andra kommunala lokaler. När projektet är 
färdigställt ska Hunnebohemmet vara en mötesplats i kommunens norra del och innehålla totalt ca 
66 lägenheter samt dagverksamhet, tillagningskök, rehab- och sjuksköterskeenhet.      

Bakgrund 

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 44st platser för boende fördelat på 30st för 
demensvård samt 14st för korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är 
idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. Det förekommer boenden där vårdtagare får dela 
rum samt gemensam WC/dusch. Arbetsmiljön för personal är likaså tungt belastad med långa 
förflyttningar, trånga utrymmen och inte tillräckligt med utrustning. Byggnadens invändiga ytskikt 
är uttjänta och i stort behov av renovering däremot är byggnaden utvändigt väl underhållen genom 
åren.  
 
Hunnebohemmet har ett tillagningskök som även det är i stort behov av modernisering samt 
upprustning. I en köksutredning från 2018 fastslogs det att ett tillagningskök ska finnas kvar i 
byggnaden då detta utretts som det mest ekonomiskt fördelaktiga både för kommunen samt en ökad 
livskvalitet för verksamheterna inom fastigheten om tillagningsköket får vara kvar.  
 
Övriga verksamheter som finns idag i byggnaden är dagverksamhet och rehab enhet. Även 
kommunens sjuksköterskeenhet hade sina kontor här men evakuerades till andra lokaler under 2018 
på grund av arbetsmiljöproblem.  
I projektet ingår att dessa tre verksamheter ska finnas kvar på Hunnebohemmet efter om- och 
nybyggnation i väl anpassade lokaler.      

Beskrivning av ärendet 

Omsorgsförvaltning har utrett det framtida behovet av SÄBO platser i kommunen och i utredningen 
framgår det att behovet av antalet platser kommer att öka markant under den närmaste 
tioårsperioden. Med bakgrund i detta har en beställning kommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
där antalet lägenheter på Hunnebohemmet ska utökas till totalt ca 66st. Av dessa ska 36st vara 
avsedda för demensvård, 15st för somatikvård och 15st för korttidsvård fördelat på totalt 5st 
avdelningar. Alla 66st platser ska utrustas som enskilda lägenheter med egen WC, dusch och pentry 
och samtliga avdelningar ska ha gemensamhetsutrymmen, skölj, städ, kök samt personalutrymmen. 
Utöver dessa avdelningar ska det finnas tillagningskök och anpassade lokaler för dagverksamhet, 
rehabenhet, sjuksköterskeenhet, administration och övriga personalutrymmen.  
 
För att lösa evakueringen av de boenden som idag finns på Hunnebohemmet förslås en projektplan 
där nybyggnation sker i etapp 1 och efter evakuering tar etapp 2 vid där den befintliga byggnaden 
renoveras. 
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Forts. KSAU § 176 

 
Kring år 2028 bör Hunnebohemmet vara i full drift för att klara det uppskattade behovet av 
vårdplatser inom kommunen och då innehålla följande: 
 

• 66st fullt utrustade lägenheter för demens-, somatik- och korttidsboende 
• Tillagningskök 
• Dagverksamhet 
• Rehab enhet 
• Sjuksköterskeenhet 
• Administration och personalutrymmen samt 
• Gemensamhetsutrymmen 

 
För att nå detta mål uppskattas en projekterings- och byggtid för etapp 1 till ca 3 år och pågår 
mellan 2021–2023. För etapp 2 uppskattas projekterings- och byggtiden till ca 5 år och pågår 
mellan 2023–2027.   

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Hunnebohemmets totala yta uppgår idag till ca 5350 kvm. I förslaget med Etapp 1 Nybyggnation 
omfattar ca 2800 kvm och i Etapp 2 Ombyggnation ska befintliga 5350 kvm renoveras. Under 
hösten 2019 har konsultbolaget Sweco i samband med projektering inventerat fastigheten samt tagit 
fram riktpriser både för både en ombyggnation och nybyggnation.  
Riktpriserna är som följer: 
 

Nybyggnation 32 000 - 40 000 kr/kvm 
Ombyggnation 17 000 - 21 000 kr/kvm 

 
Summering av ovanstående kvm med riktpriser ger en total investering om  
180 000 000 - 225 000 000 kr för båda etapperna.  
Nedan presenteras en plan för investeringen uppdelat på de två etapperna där ett medelpris om 100 
mnkr per etapp används.  

Investering Nybyggnation Etapp 1 
 
2020 2021 2022 2023 
5,0 mnkr 5,0mnkr 45 mnkr 45 mnkr 

 
För nybyggnationen av Hunnebohemmet har Kommunfullmäktige beslutat om investeringsbudget 
om 100 mnkr enligt ovanstående tabell. I detta ingår lönekostnad för projektledare som ska arbeta 
med projektet  
 
I investeringsbudget för perioden 2020 - 2023 finns 100 mnkr avsatta för investering för 
nybyggnation av Hunnebohemmet. Detta kan kommunen självfinansiera genom resultat och 
upparbetat likviditet. Konsekvensen är dock att övriga investeringar i kommunen är mycket låga.  
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I driftsbudgeten har också hänsyn tagits till ökade kapitalkostnader för avskrivningar i samband 
med investeringen, motsvarande 3 mnkr från 2024. Omsorgsnämnden har också tagit fram en 
preliminär beräkning för ökade driftskostnader i samband med nybyggnationen. Se 
sammanställning i bilaga 5. 

Investering Ombyggnation Etapp 2 
 
2023 2024 2025 2026 2027 
5,0 mnkr 20 mnkr 25 mnkr 25 mnkr 25 mnkr 

 
Investeringsutgiften för ombyggnationen av Hunnebohemmet ligger utanför flerårsplanen men 
beräknas uppgå till 100 mnkr enligt tabellen ovan.  
 
I dagsläget innebär en investeringsutgift på 100 mnkr för ombyggnationen att finansiering behöver 
ske genom lån. Utöver investeringsutgiften behövs ytterligare medel i driftsbudgeten för 
avskrivningar om ca 3 mnkr från 2028. För ökade verksamhetskostnader samt utgifter för 
inventarier och andra engångskostnader, finns en preliminär beräkning från Omsorgsnämnden. Se 
sammanställning i bilaga 5. 

Regelverk  
Boendemiljön på Hunnebohemmet klarar idag inte upp till gällande normer avseende tillgänglighet 
eller lägenhetsstandard. Detta krav fanns inte när hemmet uppfördes men vid en nybyggnation 
kommer höga krav ställas på byggnaden i det avseendet. Avsikten är även att renovera den 
befintliga byggnaden till samma standard som nybyggnation.  

Organisation och personal 
Ett syfte med ny- och ombyggnationen är att förbättra boendemiljön för vårdtagarna och 
arbetsmiljön för personalen. Vid byggnationen kommer särskild hänsyn att tas till verksamhetens 
olika behov gällande klimat-, ljud- och ergonomikrav. 
 
Vid en ny- och ombyggnation kommer miljön invid byggarbetsplatsen anses som störande för de 
boende och personalen. Byggtiderna som presenterats tidigare är generösa och kan kortas ned 
avsevärt. Främst gäller det den presenterade byggtiden för ombyggnationen. Tilläggas bör att ska 
hela projektet genomföras enligt presenterad plan kommer den totala byggtiden vara i ca 7 år. Tiden 
som vårdtagarna bor på hemmet är oftast betydligt kortare än så och därför bör man ta extra hänsyn 
till detta vid projektering och senare byggnation. Främsta anledningen till att ombyggnationen etapp 
2 är utspridd på så många år är finansieringen och att det uppskattade behovet av antal platser först 
behövs år 2028. I ombyggnationen ligger även renovering av tillagningsköket med. 
Tillagningsköket dras med stora brister och renoveringen behöver starta så fort etapp 1 är klar och 
befintlig byggnad är evakuerad.    
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Detaljplan 
Våren 2020 startade ett detaljplanearbete att omforma nuvarande detaljplan vid Hunnebohemmet 
för att möjliggöra en nybyggnation. Under hösten 2020 ska förslaget presenteras och överklagas 
inte planen kan den som tidigast vinna laga kraft sommaren 2021. Att detaljplanen är klar är en 
förutsättning för att möjliggöra en nybyggnation. Medel för detaljplanearbetet är redan beslutat och 
avsatt i budgetplan.    

Andra alternativ 
Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i 
den politiska ledningen i kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra 
projektet och tillgodose de antalet SÄBO platser som omsorgsförvaltningen efterfrågar har 
diskuterats och fastställt är att det ska finnas två boenden i kommunen, ett i den norra delen och ett i 
de södra.   
I bilaga 4 behandlas alternativet om att bygga ett helt nytt boende på annan plats i kommunens 
norra del och Hunnebohemmet får då annan användning.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 - Beställning från Omsorgsförvaltningen 
Bilaga 2 - Budgetplan 
Bilaga 3 - Programhandling SWECO 2019 
Bilaga 4 - Jämförelse ombyggnation och nybyggnation 
Bilaga 5 - Investeringskalkyl Hunnebohemmet daterad 2020-09-03 
Projektledarens tjänsteutlåtande 2020-09-03 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget med tillägg av att vid projekteringen ska 
lösningar eftersträvas som ur ett koncernperspektiv ger lägsta möjliga drifts- och 
investeringskostnad men ändå uppfyller gällande krav på vård- och omsorg och arbetsmiljö. 
Projektet ska återredovisas vid när projekteringen är klar.  
 
Roland Mattsson (M) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till Lars-Erik Knutssons (S) förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringsplan och därmed ge Kommunstyrelsen i 
uppdrag att starta projektering för en om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet enligt nuvarande 
plan på befintlig fastighet Bratteby 1:22 i Hunnebostrand.  
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Vid projekteringen ska lösningar eftersträvas som ur ett koncernperspektiv ger lägsta möjliga drifts- 
och investeringskostnad men ändå uppfyller gällande krav på vård- och omsorg och arbetsmiljö. 
Projektet ska återredovisas vid när projekteringen är klar.  
 
Investering för nybyggnation (etapp 1) om ca 100 mnkr är självfinansierad.  
För ombyggnation (etapp 2) om ca 100 mnkr sker investering genom lån.  
Hänsyn till ökade driftskostnader samt kapitalkostnader görs i samband med kommande 
budgetprocesser.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 177 Dnr 2019/000952 

Justering av köpeskilling Gravarne 3:83 

Sammanfattning 

Förvaltningen har återtagit tomten Gravarne 3:83 på Tjuvsundsberget i enlighet med beslut KSAU 
2020-05-13 § 99. Köpeskillingen för tomten beslutes 2008 till 600 tkr. Med tanke på den allmänna 
prisutvecklingen på tomter i Kungshamn bör priset justeras. Förvaltningen föreslår att låta en 
fastighetsvärderare värdera Gravarne 3:83. Därefter föreslår förvaltningen att Gravarne 3:83 erbjuds 
tomtkön enligt värderingens resultat. 

Beskrivning av ärendet 

Med anledning av att köparen till tomten Gravarne 3:83 inte färdigställt bottenplattan inom 
föreskriven tid har förvaltningen med stöd av beslut KSAU 2020-05-13 § 99 återtagit tomten. 
Återtagandet har skett i samförstånd med köparen. 
 
Köpeskillingen för Gravarne 3:83 beslutades av Kommunfullmäktige 2008-08-26 till 600 tkr. Med 
tanke på den allmänna prisutvecklingen på tomter i Kungshamn bör priset justeras innan Gravarne 
3:83 erbjuds tomtkön. Även VA-anläggningsavgiften som ingår i priset har höjts sedan 2008. 
 
Som jämförelse har kommunen nyligen sålt fyra tomten på Tullstigen i Kungshamn mellan 1 100 
tkr och 1 400 tkr. Tomterna på Tullstigen är något mindre storleksmässigt och har även en något 
mindre byggrätt. 

Beslutsunderlag 

Protokoll KSAU 2020-05-13 § 99 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2020-09-3 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att låta en fastighetsvärderare 
värdera Gravarne 3:83. Kommundirektören får därefter i uppdrag att erbjuda Gravarne 3:83 till 
tomtkön enligt värderingens resultat. 

 

Skickas till 

Plan- och byggenheten 
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KSAU § 178 Dnr 2020/000692 

Digital arkivering, införande av ersättningsskanning och gallring 

Sammanfattning 

För att möta behovet på en helt digital ärendehanteringsprocess så föreslås att kommunen inför 
ersättningsskanning.  
 
Det pågående införandet av e-arkiv ger nya möjligheter att skapa en helt digitaliserad 
ärendehanteringsprocess. Behovet är en övergång från hantering och lagring av pappershandlingar 
till en digitaliserad hantering av handlingar, detta stämmer väl mot framtida mål som ställer högre 
krav på att arbeta smartare med stöd av digitala system. Det innebär att merparten av alla 
pappershandlingar ska skannas in för digital förvaring och därefter destrueras enligt gallringsbeslut, 
så kallad ersättningsskanning.  

Beskrivning av ärendet 

Ersättningsskanning innebär att en handling som kommer in i pappersform, digitaliseras via 
skanning till ett format som är möjligt att långtidsförvara, för närvarande till pdf.A.  
När pappersdokumentet är skannat så gallras det direkt och den digitala handlingen utgör sedan 
originaldokumentet, genom sk ersättningsskanning. 
 
Kansliavdelningen rekommenderar att kommunens nämnder och styrelser arbetar för att kunna ta 
emot sina inkommande handlingar i digitalt format från början, för att på så sätt få en helt digital 
hantering, till exempel genom att aktivt informera om att handlingar ska skickas in digitalt. 
 
I kommunens verksamheter förekommer ofta att handlingar skannas in och lagras i ärende- och 
dokumenthanteringssystem. Med anledning av en allmän osäkerhet om vad som gäller avseende 
gallring av de analoga förlagorna, har praxis hittills ofta varit att man har valt att spara 
informationen på båda medier – analogt i en pappersakt och digitalt i form av en skannad fil 
kopplad till systemet. 

Villkor för tillämpning  
Ursprungsmedia får gallras under förutsättning att gallring kan ske utan eller med endast ringa 
förlust av betydelsebärande information och möjligheten att fastställa autenticiteten. Myndigheten 
ska tillse att kvalitetssäkra och kontrollera den inskannade informationen, och att ta fram teknisk 
specifikation för kvalitetssäkring samt ha rutiner för hur ersättningsskanning ska genomföras och 
granskas. Vilka handlingar som ersättningsskannas specificeras i myndighetens 
hanteringsanvisningar Riktlinjer för ersättningsskanning i Sotenäs kommun. Rådgör alltid med 
Kansliavdelningen vid osäkerhet om vad som får ersättningsskannas.  

Hänsyn till bevisvärde  
Myndigheten ska göra en bedömning av vilka handlingar som måste finnas kvar i pappersoriginal. 
Bedömningen ska ske utifrån myndighetens specifika förutsättningar och informationens 
sammanhang samt dess eventuella beroenden till annan information. Bedömningen ska göras utifrån 
handlingens informationsinnehåll, inte utifrån handlingstyp.  
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En handlingstyp kan ha olika dignitet och värde beroende på dess informationsinnehåll och det kan 
röra sig om både högt och lågt informationsvärde inom respektive handlingstyp och kategori. 
Exempelvis bör avtal, kontrakt och överenskommelser som är verksamhetskritiska eller som i övrigt 
har stor ekonomisk eller juridisk betydelse inte ersättningsskannas.  
 
Däremot kan pappersavtal av mindre vikt ersättningsskannas och därefter gallras. Vissa 
handlingstyper får aldrig ersättningsskannas. I dessa fall är det handlingstypen som avgör 
bevisvärdet, inte dess informationsinnehåll. Här rör det sig om handlingar som enligt lag eller 
motsvarande ska vara utformade på ett särskilt sätt, exempelvis egenhändigt undertecknade, vilket 
gör att de kan förlora sitt bevisvärde i ett inskannat format. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för ersättningsskanning i Sotenäs kommun 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder ska övergå till digital arkivering genom 
ersättningsskanning.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för ersättningsskanning i Sotenäs kommun, samt att 
uppdra åt Kommunstyrelsen, som är Arkivmyndighet, att revidera ”Riktlinjer för 
ersättningsskanning i Sotenäs kommun” vid behov. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 179 Dnr 2020/000558 

Motion om ökad bemanning och en ökning av antalet 
tillsvidareanställda i äldreomsorgen 

Sammanfattning 

Sanna Gustafsson (S) och Kent Östergren (S) har lämnat en motion med förslag att Sotenäs 
kommun utreder möjligheten att tillföra mer pengar till äldreomsorgen för ökad bemanning, samt att 
man utreder möjligheten att öka antalet tillsvidareanställda under en tre års period till 95% av 
personalstyrkan.   

Beskrivning av ärendet 

I dagsläget har förvaltningen knappt 9 % tidsbegränsat anställda sett till årsarbetare. Detta gäller 
förvaltningen som helhet, medan äldreomsorgen har 8 %. Dock är antalet personer högre på grund 
av lägre tjänstgöringsgrader och behovet i verksamheterna att täcka tillfälliga behov.  
 
I arbetet med heltidsresan ska tillfälliga anställningar minska till förmån för att tillsvidare- och 
heltidsanställd personal flyttar sig mellan enheter för att täcka behov och på så sätt har möjlighet till 
en högre tjänstgöringsgrad. Motionen ligger därför i linje med det arbete som redan är påbörjat 
avseende tillsvidareanställning.  
 
Att öka bemanningen i äldreomsorgen är en komplex fråga. Sotenäs kommun bemannar i paritet 
med andra kommuner. Däremot behöver arbetssätt ses över och förnyas. Verksamheten behöver 
göra rätt saker och på rätt sätt. Detta inkluderar teknisk utveckling och utförande av insatser på 
annat sätt än genom kommunens medarbetare. Schemaläggning behöver ske utifrån verksamhetens 
behov på ett tydligare sätt och begränsa den tid som medarbetare behöver lägga på detta. Detta 
arbete behöver ske tillsammans med fackliga företrädare. Verksamheterna behöver arbeta mer 
salutogent (ta till vara det friska) utifrån genomförandeplanen, som den enskilde (eller dennes 
företrädare) har varit delaktig i att ta fram. Sjukfrånvaron behöver hanteras och sänkas då den 
påverkar hur bemanningssituationen är och vilken kvalitet verksamheten kan erbjuda. Validering 
och andra utbildningsinsatser pågår för att höja kompetensen i verksamheterna. Arbetet kan handla 
mer om att ställa om fokus än att höja bemanningen för att nå en högre kvalitet och också bättre 
arbetsmiljö. Ökade resurser ser förvaltningen behövs till att göra denna omställning och utöka det 
förebyggande arbetet, hellre än att öka bemanning.  
 
Regeringen och samarbetspartierna har föreslagit att rikta medel till att stärka äldreomsorgen från 
2021 och bestående för kommunerna och att fördelning sker efter antal personer 70 år och uppåt. 
Riksdagen ska ta beslut om detta under hösten. Dessa medel skulle möjliggöra 
kompetenssatsningar, högre bemanningstäthet där behov finns och utveckling av verksamheten i sin 
helhet. 
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Forts. KSAU § 179 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens chefers tjänsteutlåtande 2020-09-08 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen till den del som avser att antalet 
tillsvidareanställda ska öka till 95 % under kommande treårsperiod, samt avslag till den del som 
avser mer pengar till ökad bemanning.  
 
Möjliga ökade resurser till förvaltningen bör gå till förändrade arbetssätt och utveckling av 
verksamhet. Om Riksdagen beslutar kring ytterligare särskilda medel för att stärka äldreomsorgen 
ser förvaltningen stora möjligheter till en förbättrad kvalitet i verksamheten och förbättrad 
arbetsmiljö, samt ett intensifierat förebyggande arbete. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 180 Dnr 2020/000881 

Utredning framtida behov av vatten och avlopp (VA) de närmaste 70 
åren 

Sammanfattning 

Mats Abrahamsson (M) tar upp frågan om att göra en utredning av framtida behov av vatten och 
avlopp (VA) de närmaste 70 åren. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en utredning av framtida behov av vatten och avlopp 
(VA) de närmaste 70 åren ska genomföras och uppdrar åt kommundirektören att diskutera med 
Sotenäs Vatten AB omfattningen på utredningen samt hur kostnader ska fördelas mellan parterna.  
 

Skickas till 

Kommundirektör 
Sotenäs Vatten AB 
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KSAU § 181 Dnr 2020/000539 

Skrivelse Sotenäs en narkotikafri zon 

Sammanfattning 

Kajsa Åkesson (M), Carl-Johan Starck (M) och Robert Yngve (KD) har i en skrivelse ställt fråga 
om arbetet med att göra Sotenäs en narkotikafri zon. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att kommunen redan har en noll-tolerans mot narkotika 
och uppdrar åt Rådet för Hållbarhet och Hälsa att ta fram en handlingsplan med åtgärder för det 
drogförebyggande arbetet och återredovisa handlingsplanen för Kommunstyrelsen. 
 

Skickas till  

Rådet för Hållbarhet och Hälsa 
Folkhälsostrateg 
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KSAU § 182 Dnr 2020/000451 

Svar på frågor om riskanalys 

Sammanfattning 

Kommundirektören redovisar svar på frågor ställda av Kommunrevisionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom redovisade svar. 
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KSAU § 183  

Information till budgetberedningen 

Sammanfattning 

Ekonomichefen lämnar information till budgetberedningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 184 Dnr 2017/000037 

Återrapportering av utredning om ett renare Sotenäs 

Sammanfattning 

LE Knutsson (S) tar upp frågan om återrapportering av en bifallen motion 2016-09-22 § 93 om ett 
renare Sotenäs. (Dnr 2016/185) 
 
Motionen föreslog att en utredning genomförs för att belysa vad kommunen kan göra för att få ett 
renare Sotenäs. Utredningen bör bland annat belysa om och på vilket sätt medvetenheten hos 
skolelever kan ökas, för- och nackdelar med en informationskampanj, behov av fler sopkärl, olika 
former av samarbeten (Rambo, Håll Sverige Rent etc.) och även om det pågår motsvarande 
aktiviteter i vår omvärld.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska återrapporteras på nästa sammanträde. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Drift och projektchef 
Hamnansvarig 
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KSAU § 185 Dnr 2020/000885 

Fastighetsförsäljning 

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) föreslår att fastighetsförsäljning ska återrapporteras nästa sammanträde. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en återrapport ska ske av fastighetsförsäljningar på 
nästa sammanträde. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Drift och projektchef 
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KSAU § 186 Dnr 2020/000886 

Redovisning av pågående ärenden 

Sammanfattning 

Roland Mattsson (M) föreslår att uppföljning av pågående ärenden ska redovisas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en redovisning av pågående ärenden ska ske på nästa 
sammanträde. 

 

Skickas till 

Administrativ chef 
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