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Justerare Britt Wall (S) 
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Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund §§ 47-60  Lena Vilhelmsson §§ 61-69 

Ordförande    
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Justerare    
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Anslagsbevis 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-22 är justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2017-03-24  - 2017-04-15.  

Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   

 Ann-Marie Hermansson  
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KSAU § 47    

Godkännande av dagordning  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Dagordningen godkänns med att följande ärenden läggs till: 

 

Information om återställning av vägar och asfaltering efter fiberdragning 

Problem med stigande vatten vid sjöbodar, Smögen 
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KSAU § 48   KA 2017/372 

Information om återställning av vägar och asfaltering efter 

fiberdragning 

Sammanfattning 

Information lämnas om att nya rutiner har införts med syn före asfaltering vid återställning av vägar 

efter fiberdragning. En kontrollant/sakkunnig undersöker gatan före asfaltering. Kommunens 

sakkunnige gör godkännande efter arbetet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 49   KA 2013/170 

Information om överföringsledning Omholmen-Malmön 

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående process med överföringsledningen Omholmen-Malmön.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 50   KA 2016/872 

Information om intagsledning Tåsteröd 

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående projekt med att byta intagsledningen i Tåsteröd.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 

Projektledaren 
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KSAU § 51   KA 2015/800 

Handlingsplan för Husbilar i Sotenäs kommun, förslag till plan för 

ställplatser i Sotenäs kommun 2017 – 2019 

Sammanfattning 

Ett underlag togs fram till en plan för husbilsturism i Sotenäs kommun. Detta förslag remitterade  

arbetsutskottet 2016-04-27 § 81 till planavdelningen för bedömning om gällande detaljplaner tillåter 

husbilsparkering. Planen remitteras också till näringens aktörer då det kan finnas privata markområden 

som kan vara lämpliga för husbilscamping. 

 

3 svar kom in (varav ett svar är gemensamt från 5 campingar) och förvaltningen har haft dialog 

med campingägare samt kommunens samhällsbyggnadsförvaltning som underlag för detta förslag 

till beslut. 

Bakgrund  

För att bygga ett positivt företagsklimat är det viktigt att kommunen ger bra förutsättningar för 

näringslivet att utvecklas. Ett bra sätt att stärka besöksnäringen är att kommunen välkomnar 

husbilsturismen genom att agera målinriktat och i nära samverkan med näringslivet.  

Beskrivning av ärendet 

Husbilsturismen ökar och det är en prioriterad fråga för kommunen. Kommunen har stora 

förutsättningar att utveckla husbilsturismen genom att ge bra förutsättningar för näringslivet att ta 

över ansvaret för drift av ställplatser.  

Orter prioriteras enligt nedan: 

1. Smögen och Hunnebostrand 

3. Kungshamn, Bovallstrand, Väjern och Bohus Malmön 

 

Beslutsunderlag  

Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2017-02-20 

Plan för ställplatser i Sotenäs kommun 2017-2019 

Yrkande 

Britt Wall (S) föreslår att ärendet återremitteras för att ytterligare utreda vad gällande detaljplaner 

medger och kostnaden för att ändra planerna enligt förslaget, vidare vad förslaget får för 

konsekvenser vad gäller kostnader för föreslagna hygienanläggningar. 

Propositionsordning 

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

arbetsutskott antar detta.  
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Forts. KSAU § 51 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att ytterligare utreda vad 

gällande detaljplaner medger och kostnaden för att ändra planerna enligt förslaget, vidare vad 

förslaget får för konsekvenser vad gäller kostnader för föreslagna hygienanläggningar. 

 

Skickas till 

Näringslivsansvarig 

 

  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-03-22| §§ 47-69 

 Justerares 

signatur: 

 

 

Rätt utdraget 

intygar: 

 

Sida: 

9(37)
 

 

 

KSAU § 52   KA 2017/306 

Remissvar angående Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för 

minskad nedskräpning 

Sammanfattning 

Naturvårdsverket har remitterat en skrivelse med förslag till åtgärder till bl.a. Lysekils och 

Strömstads kommuner. Tillväxt Norra Bohuslän har författat ett förslag till remissvar som även 

Sotenäs och Tanums kommuner erbjuds att ställa sig bakom. 

 

I regleringsbrevet för budgetåret 2016 ges Naturvårdsverket i uppdrag att: 

 

1. Utvärdera nedskräpningsbotens styreffekt för att minska nedskräpningen och vid behov 

lämna förslag på nödvändiga förändringar, 

2. Utreda och föreslå hur det nationella förebyggandearbetet mot nedskräpning kan 

säkerställas, 

3. Utreda om kompletterande finansieringsformer och/eller åtgärder för omhändertagande av 

marint skräp på stränder behövs, och i så fall föreslå olika alternativ, och 

4. Utreda och föreslå hur lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 

och skyltning kan ändras så att kommunerna får ansvar för att beakta miljöaspekter i 

naturmiljöer och utföra renhållning även inom sådana områden. 

 

Under uppdraget ska Naturvårdsverket föra en dialog med berörda myndigheter och aktörer, 

däribland särskilt med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten avseende delen om 

nedskräpningsboten, respektive med Havs- och vattenmyndigheten avseende delen om marin 

nedskräpning. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2016 till Regeringskansliet (Miljö- 

och energidepartementet). 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-03-07 

Tillväxt Norra Bohuslän tjänsteskrivelse 2017-01-31 

http://www.regeringen.se/remisser/2016/12/remiss-av-naturvardsverkets-redovisning-for-atgarder-

for-minskad-nedskrapning/ 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta remissvar från Tillväxt Norra Bohuslän 

tjänsteskrivelse som sitt eget.  

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tillväxt Norra Bohuslän, Carl Dahlberg  

Miljö- och energidepartementet, senast den 31 mars 2017 

m.registrator@regeringskansliet.se, med kopia till malin.johansson@regeringskansliet.se 

 

http://www.regeringen.se/remisser/2016/12/remiss-av-naturvardsverkets-redovisning-for-atgarder-for-minskad-nedskrapning/
http://www.regeringen.se/remisser/2016/12/remiss-av-naturvardsverkets-redovisning-for-atgarder-for-minskad-nedskrapning/
mailto:m.registrator@regeringskansliet.se
mailto:malin.johansson@regeringskansliet.se
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KSAU § 53   KA 2011/250 

Detaljplan för Springet-Tångenhamnen, fortsatt handläggning 

Sammanfattning  

Byggnadsnämndens och Kommunstyrelsens presidier föreslår att detaljplanearbetet för Springet-

Tångenshamnen ska fortsätta. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att skriva ett 

underlag till detta beslut.  

Bakgrund  

Kommunstyrelsen beslutade i början av 2008 att inleda programarbete med syfte att se över mark- 

och vattenanvändningen i området kring Springet-Tångenhamnen. Utredningsområdet omfattar 

hamnområdet vid Springet, sjöbodsbebyggelsen nedanför Valberget och området vidare bort mot 

friluftsbadet vid Ramnerer, verksamhetsområdet utmed Varvsgatan, Tångens fiskehamn och 

småbåtshamn samt Tångenbadet.  

 

Med anledning av programsamrådet har 121 yttranden inkommit samt sammanställts i en 

programsamrådsredogörelse. Redogörelsen resulterade i förslag till fortsatt handläggning vilket 

innebär att området ska delas upp i tre separata planer. Planerna avgränsas genom dels den 

planeringsproblematik som gäller för området men också dess geografiska utbredning. 

 

1. Varvsområdet- Undersöka lämplig bebyggelse med småskalig industri/handel 

2. Fiskehamnen - Säkerställa yrkesfiskets roll på platsen samt utveckling av verksamheter inom 

området. 

3. Ny hamn - Undersöka lämplig förtätning av sjöbodar samt utveckling av hamnen. 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att se över förutsättningarna för att 

fortsätta planarbetet samt att ta fram en kostnadsberäkning för arbetet. 

 

 

Skickas till  

Kommunchefen 

Samhällsbyggnadschefen 

Planhandläggaren 
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KSAU § 54   KA 2016/1047 

Markanvisning Hunnebostrand 

Sammanfattning 

En exploatör, Ståfast AB, har presenterat en plan för exploatering av Hunnebo 1:647, Lahälla 

stenbrott i Hunnebostrand. Exploateringen avser aktivitetscentrum med hotell, restaurang m.m. samt 

olika typer av boende. 

Beskrivning av ärendet 

Med anledning av planerna har exploatören sökt planbesked samt initierat ärende om att få köpa 

marken av kommunen. Ansökan om planbesked har prövats av byggnadsnämnden som föreslår att 

kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked på vissa villkor.  

 

Detta ärende gäller fråga om markanvisning, dvs. ensamrätt för exploatören att undersöka 

möjligheten upprätta detaljplan för området. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande 2017-03-10 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till förslaget med tillägg av att; 

punkt 2 läggs till; med avsikt att skapa aktivitetscentrum med hotell, restaurang mm samt olika 

typer av boende som hör samman med konferensanläggningen. 

Ta bort i punkt 4: Exploateringen av bostäder mm får ske parallellt med osv. 

Mikael Sternemar (L) föreslår att texten revideras så att tomträtt ska utgå i förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa. 

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

arbetsutskott avslår detta.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna markanvisningsavtal för Hunnebo 1:647, Lahälla, enligt 

förslag med revidering av punkt 2 läggs till; med avsikt att skapa aktivitetscentrum med hotell, 

restaurang mm samt olika typer av boende som hör samman med konferensanläggningen. 

Ta bort i punkt 4: Exploateringen av bostäder mm får ske parallellt med osv. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 55   KA 2016/1047 

Ansökan om planbesked, Lahälla, del av Hunnebo 1:647  

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser att ändra gällande detaljplan, från allmän plats/park eller plantering till 

ett aktivitetscenter med fokus på hotell, restaurang, olika typer av boende samt inomhus- och 

utomhusaktiviteter. Planerad byggnadsarea är 35 000 kvm.  
Det aktuella området innehåller det gamla stenbrottet Lahälla och ligger i södra Hunnebostrand, strax 

öster om småbåtshamnen.  
Berget Lahällan fungerar som en barriär som skiljer bostadsbebyggelsen och industriområdet. Havsnära 

industrier och verksamheter är viktiga för kommunens utveckling. I ett planarbete bör bl.a. frågan kring 

påverkan på omkringliggande industrier och bostäder studeras. Befintliga verksamheter ska inte heller 

riskera inskränkningar i sina respektive verksamheter.  

Beslutsunderlag  

Byggnadsnämndens protokoll 2017-02-23 § 18  

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-01-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar  

 att ge ett positivt planbesked  

 att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 3 år från detta besluts datum  

 att planavtal ska tecknas med planenheten inom 3 månader från detta besluts datum  

 att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga kraft  

 att sökanden ska bekosta planarbetet  

 att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked  

 att planområdets omfattning skall följa den pågående markanvisningen, vilket kan innebära att 

planområdets omfattning justeras inför beslut av kommunstyrelsen.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 56   KA 2013/31 

Detaljplan för Kalvbogen 1:129 m fl.  

Sammanfattning 

Detaljplanen för Kalvbogen 1:129 m.fl. syftar till att möjliggöra boende och småskaliga 

verksamheter. Området är idag planlagt för småindustriändamål som inte får vara störande för 

omgivningen.  Inom planområdet finns idag 6 stycken sjöbodar i två plan samt en verkstadshall i ett 

plan.  

Ärendebeskrivning 

Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2016-02-11, har varit utställda för granskning 

under tiden 23 februari till 15 mars 2016. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i Kommunhuset, 

Kungshamn samt har även funnits utlagda på kommunens hemsida.  
 

Med anledning av granskningen har totalt 12 yttranden inkommit, varav 4 är från remissinstanser 

och 8 från sakägare. Yttrandena har sammanställts i ett granskningsutlåtande daterat 2016-12-19.  

 

Följande synpunkter har föranlett ytterligare utredningar och kompletteringar av planhandlingarna:  

 Länsstyrelsen anser att kompletterande uppgifter behövs i fråga om markföroreningar, 

geoteknik och hantering av översvämningsrisk i annat fall kan planen komma att överprövas 

av Länsstyrelsen.  

 SGI anser att för att säkerställa områdets lämplighet behöver rekommendationerna i den 

bergtekniska utredningen säkerställas med planbestämmelser.  

 

Utredningar som tagits fram och inarbetats i planhandlingarna  

• Geoteknisk utredning  

• Utredning avseende stigande vatten har uppdaterats. 

Övriga synpunkter har utretts och inarbetats i planhandlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen är 

av uppfattningen att föreslagna ändringar av planen är av sådan art att det inte krävs en ny 

granskning.  

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning daterad 2016-02-01 justerad 2017-01-13 

Illustration daterad 2016-02-01 justerad 2017-01-13  

Plankarta daterad 2016-02-01 justerad 2017-01-13  

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-01-17  

Byggnadsnämndens protokoll 2017-02-23, § 15  

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att i Hasselön 1:129 ska det vara tillåtet med småskalig verksamhet 

och boende, i övriga fastigheter inom Planområdet skall endast småskalig verksamhet vara tillåtet. 

Britt Wall (S) föreslår bifall till byggnadsnämndens förslag. 
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Forts. KSAU § 56  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) förslag mot Britt Walls (S) förslag och 

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar Britt Walls (S) förslag.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för fastigheten Kalvbogen 1:129 m fl. 

 

Reservation 

Mikael Sternemar (L) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 57   KA 2017/307 

Ansökan om planbesked, Gravarne 3:1  

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser att planlägga del av Gravarne 3:1 för fyra stycken enfamiljshus. 

Fastigheten Gravarne 3:1 ägs av Sotenäs kommun och sökanden är Dupoden AB som vill köpa den 

aktuella marken av kommunen. Förfrågan om markköp har behandlats av kommunens som svarat 

sökanden att marken inte ska säljas, 2016-03-11.  

 
Planenheten har kommunicerat ett förslag till avslag med sökanden och upplyst denne om kostnaden för 

ett negativ planbesked. Sökanden har därefter svarat att han ändå vill pröva ansökan om planbesked.  

Det föreslagna planområdet ägs av Sotenäs kommun och kommunen avser inte att sälja marken 

eftersom det är strategiskt viktig mark som kan komma att utvecklas av kommunen själv.  

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-01-31  

Byggnadsnämndens protokoll 2017-02-23 § 16  

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att mark och exploateringsavdelningen skall yttra sig om markens 

strategiska värde innan kommunstyrelsens beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott antar dessa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ett negativt planbesked.  
 

Upplysning  

Kostnad för beslutet om planbeskedet är 13 440 kr.  

I kommunicering med sökanden angavs att kostnaden för planbeskedet är 13 290 kr. Efter 1 januari 

2017 har kostnaden ökat till 13 440 kr. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 58   KA 2017/308 

Ansökan om planbesked, Hovenäs 1:61  

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser att ändra gällande detaljplan för så att befintligt bostadshus kan 

byggas till och att tillåten användning ändras från hamnändamål till bostadsändamål. Den aktuella 

fastigheten ligger på Klovbergsvägen i södra Hovenäset.  

 

Den tidstypiska bebyggelsestrukturen och de kulturhistoriska värdena i området kommer inte att 

påverkas negativt av föreslagen planändring. Om byggnaden ges rättighet för bostadsändamål är det 

viktigt att komplettera en ny detaljplan med bestämmelser som säkerställer de kulturhistoriska 

värdena på aktuell byggnad. I planarbetet kan, förutom kulturvärden, också översvämningsrisk 

behöva studeras.  
 

Beslutsunderlag  

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-01-25  

Byggnadsnämndens protokoll 2017-02-23 § 17  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 Kommunstyrelsen beslutar att 

 att ge ett positivt planbesked  

 att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 3 år från detta besluts datum  

 att planavtal ska tecknas med planenheten inom 3 månader från detta besluts datum, samt  

 att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga kraft  

 
Upplysning  

Kostnad för planbeskedet är 8 960 kr.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 59   KA 2016/941 

Ansökan om planbesked för fastigheten Hovenäs 1:420, Hovenäset 

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser att ändra gällande detaljplan, från allmänt ändamål till ett ändamål 

som tillåter vandrarhem och bostäder. Det aktuella området ligger på Hovenäset, mitt i befintligt 

bostadsområde, mellan Klockaregatan och Rösevägen. Kommunstyrelsen beslutade att ge positivt 

planbesked och att kostnadsfördelningen för planarbetet skulle utredas. Förvaltningen föreslår att 

utöka planområdet så att kommunens fastighet Hovenäs 1:252 inkluderas i planen med syftet att 

ändra från nuvarande användning allmänt ändamål till bostad. Kommunstyrelsen föreslås att 

bekosta 20 % av planarbetet.  

Bakgrund 

Ansökan om planbesked inkom 2016-03-14 och gäller Hovenäsets vandrarhem. Fastigheten ägs av 

Solbacken LTH AB, vilka också står som sökande av planbeskedet. Enligt ansökan sålde Sotenäs 

kommun den aktuella fastigheten till sökanden 2011. Ambitionen var att fortsätta med pågående 

verksamhet, som vid försäljningen var vandrarhem och en lägenhet. Bygglov för påbyggnader samt 

ändring till ytterligare sex lägenheter har avslagits eftersom ansökan strider mot detaljplanen.  

 

Gällande detaljplan är från 1949 och anger användningen A, allmänt ändamål. Detta är en gammal 

bestämmelse som innebär att endast kommunen, staten, landstinget eller kyrkan får vara huvudman 

för verksamheten.  

 

Sökanden anser att kommunen borde ha ändrat detaljplanen innan fastigheten såldes till det privata 

bolaget och därför ska också kommunen ansvara för och bekosta en ändring av detaljplanen samt 

även detta planbesked.  

 

Kommunen äger fastigheten 1:252 som är delad i två norr och söder. Den norra delen är idag 

planerad som A, allmänt ändamål och den södra som parkering 

 

Den norra delen av fastigheten Hovenäs 1:252 används som idag för avfallshantering. Kommunen 

ser på ett alternativt läge och har för avsikt att flytta avfallsstationen.  

 

Den södra delen av fastigheten 1:252 används idag som parkering. Förvaltningen föreslår att även 

utreda denna yta för bostäder. I planarbetet behöver vi se över parkeringssituationen i Hovenäset.  

Beslutsunderlag  

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-03-13  
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Forts. KSAU § 59  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att planområdet utökas så att även fastigheten Hovenäs 1:252 ingår i 

detaljplanen.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen bekostar 20 procent av planbeskedet, planarbetet och 

planhandlingarna.   

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 60   KA 2016/811 

Förtydligande av KS beslut om ansökan om planbesked för fastigheten 

Ellene 1:412, Hunnebostrand, samt förfrågan om markköp för del av 
Ellene 1:383 mot Stationsgatan 

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser att ändra gällande detaljplanen för Ellene 1:412 i Hunnebostrand så 

att Rikets Sal kan byggas om till bostadshus. Gällande detaljplan tillåter samlingslokal och önskad 

användning är bostäder samt eventuellt samlingslokal, handel och kontor. Det aktuella området 

ligger i centrala Hunnebostrand, mellan Torggatan, Stationsgatan och Köpmansgatan. Området är i 

huvudsak bebyggt med bostadshus. 

 

Ansökan om planbesked inkom 2016-03-10. Juridisk ägare till fastigheten är trossamfundet Jehovas 

vittnen. Ansökan är inlämnad genom ombud/kontaktperson. Aktuell byggnad har under 19 år varit 

en Rikets sal. Önskvärt är att ändra byggnaden till bostadshus i 3 plan inklusive den idag oinredda 

vinden, samt om möjligt fler användningsområden; samlingslokal, handel och kontor. 

 

Gällande detaljplan är från 1997 och genomförande tiden har gått ut. Planen omfattar områden för 

bostadsändamål, lokaler för handel, samlingslokaler samt bussterminal. 

Den aktuella fastigheten har bestämmelser som anger samlingslokal samt bestämmelser om högsta 

exploateringsgrad, byggnadshöjd, totalhöjd och område för parkering.  

Begäran för förtydligande av KS beslut 

19 oktober 2016 har kommunstyrelsen gett exploatören Rikets Sal ett positivt planbesked för 

ändring av detaljplan avseende fastighet Ellene 1:412 med ett särskilda tilläggsyrkande som ett 

villkor till planbeskedet. 

 

Enligt KS beslut 2016-10-19 KS 182 § under rubriken Yrkande anges: 

”… tilläggsyrkande att planområdet ska utvidgas till att omfatta all mark mellan 

grannfastigheterna i norr och söder samt åt öster all mark fram till Stationsgatan, i yrkandet 

således att busshållplatsen får omlokaliseras till lämpligare plats. Kommunstyrelsen föreslås ge ett 

positivt planbesked under förutsättning att det aktuella området tillförs i planen.” 

 

Den mark som kommunstyrelsen beslutat om innehåller busshållplats, liten byggnad/bussvänthall 

samt hälften av en uthusbyggnad. Ägoförhållanden eller avtal om markupplåtelse inte är utrett av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen som nu önskar ett förtydligande av kommunstyrelsens beslut, så att 

planarbetet kan starta. 

 

Ansökan om planbeskedet gäller endast exploatörens fastighet, Ellene 1:412. I samtal med 

sökanden ställer de sig positiva till att förvärva kommunens mark fram till Stationsgatan.  
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Forts. KSAU § 60  

Enligt förvaltningens bedömning bör en omlokalisering av busshållplatsen utföras av kommunen i 

samråd med Västtrafik och inte av den enskilde fastighetsägaren som planbeskedet avser. Övriga 

byggnader eller byggnadsdelar inom det aktuella tilläggsområdet kan ha avtal med kommunen som 

måste sägas upp.  

Förfrågan om markköp av del av Ellene 1:383 mot Stationsgatan 

Tilläggsyrkandet om att del av kommunens mark mot Stationsgatan ska ingå i detaljplanen tolkas av 

sökanden och förvaltningen som att kommunstyrelsen avser att sälja marken till sökanden. I så fall 

behöver ett avtal om markköp upprättas och befintliga ägo/upplåtelseförhållanden utredas. 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-02-28 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-19 § 182 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Roland Mattsson (M) föreslår att förslag 2 antas: att ge ett positivt 

planbesked omfattande fastigheterna Ellene 1:412 samt del av kommunens fastighet Ellene 1:383 

mot Stationsgatan.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) och Roland Mattssons (M) förslag och 

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ett positivt planbesked omfattande fastigheterna Ellene 1:412 samt 

del av kommunens fastighet Ellene 1:383 mot Stationsgatan.  

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 61   KA 2017/311 

Medborgarlöfte i Sotenäs 2017 

Sammanfattning  

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 januari och februari månad 2017. Efter 

sammanställning av trygghetsenkät, kommunens och polisens aktuella lägesbild samt aktuella data 

för området har medborgarlöften formulerats. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsmodellen med medborgarlöften syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i 

lokalsamhället. 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 januari och februari månad 2017. 

 

Efter sammanställning av trygghetsenkät, kommunens och polisens aktuella lägesbild samt aktuella 

data för området har följande medborgarlöften formulerats:  

 

 Polisen kommer att utföra 10 hastighetskontroller och rattfyllerikontroller i tätorterna i 

kommunen under året. 

 Mobila poliskontoret kommer att besöka tätorterna i Sotenäs 5 gånger under året.  

 Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland 

ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem. 

 Kommunen och polisen ska i samverkan stärka arbetet med båt- och grannsamverkan. Vid 

minst ett tillfälle ska kommunens invånare bjudas in till en informationsträff om båt- och 

grannsamverkan och på så sätt uppmuntras till att starta nya föreningar. 

Beslutsunderlag  

Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2017-03-08  

Medborgarlöften 2017 

Yrkande 

Roland Mattson (M), Britt Wall (S), Mikael Sternemar (L), Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall 

till förslaget.  
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Forts. KSAU § 61 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till medborgarlöften 2017. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Folkhälsostrateg 

Polisen 
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KSAU § 62   KA 2017/105 

Motion om införande av "Polisens volontärer" för ett tryggare Sotenäs 

Sammanfattning  

Britt Wall (S) föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att 

införa "Polisens Volontärer" i Sotenäs kommun. 

Som ett led i arbetet med att vara en trygg och säker kommun och den ökade samverkan med 

polisen föreslås bifall till motionen.  

Beskrivning av ärendet 

Britt Wall (S) föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att 

införa "Polisens Volontärer" i Sotenäs kommun. 

  

Polisens volontärer är personer som på sin fritid hjälper polisen i det brottsförebyggande arbetet och 

med arbetet att stödja brottsoffer. Volontärerna är inte anställda av polisen och har inga andra 

befogenheter än övriga medborgare. Volontärerna får uppdrag av polisen och de har tät kontakt med 

ansvarig polisanställd före, under och efter ett uppdrag. 

 

För att bli volontär ska den sökande ha fyllt 18 år. Efter urval, lämplighetsbedömning och 

rekryteringsprocess ska den blivande volontären genomgå en grundutbildning. 

Exempel på uppdrag för volontärer är trygghetsvandringar, sprida information, bistå polisen vid 

olika arrangemang och vägleda brottsoffer.  

 

Målet med polisens volontärverksamhet är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang 

ska mötas och att den närmare kontakten mellan polisen och medborgarna ska bidra till ett tryggare 

samhälle och minskad brottslighet.  

 

I Fyrbodalsområdet finns i dagsläget 55 st volontärer i Trollhättan, Uddevalla, Strömstad och Åmål. 

 

Införande, organisering/samordning och utbildning av polisens volontärer åligger 

polismyndigheten. Kommunens uppdrag kan vara att i samarbete med polisen informera och verka 

för att kommunens medborgare ansluter sig till polisens volontärverksamhet. 

Beslutsunderlag  

Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2017-03-06  
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Forts. KSAU § 62  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten om införande av Polisens 

volontärer i Sotenäs. 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-03-22| §§ 47-69 

 Justerares 

signatur: 

 

 

Rätt utdraget 

intygar: 

 

Sida: 

25(37)
 

 

 

KSAU § 63   KA 2017/312 

Strategi för suicidprevention i Sotenäs 

Sammanfattning  

En övergripande strategi för det suicidpreventiva arbetet i Sotenäs är framtagen på uppdrag av 

Hälsorådet. En arbetsgrupp bestående av representanter från skola, IFO, kyrkan, 

omsorgsförvaltning, öppenpsykiatri, räddningstjänst och folkhälsa har deltagit i arbetet. 

Strategin presenterades på Hälsorådets sammanträde 2017-03-03. Rådet ställde sig då bakom 

Strategin för suicidprevention i Sotenäs och föreslår kommunstyrelsen att anta densamma. 

Beskrivning av ärendet 

Suicid och suicidförsök är ett stort folkhälsoproblem och den vanligaste dödsorsaken bland män i 

åldersgruppen 15-44 år i Sverige. Under de senaste 15 åren har självmordstalet i Sverige minskat 

med ca 20 %. Den positiva trenden i Sverige gäller dock inte ungdomar och unga vuxna. I 

åldersgruppen 15-24 år har självmorden legat på samma nivå under en lång tid och är den vanligaste 

dödsorsaken i den åldersgruppen. Bland unga flickor har suicidförsöken ökat. 

 

Suicid går att förebygga och samhällets förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa och 

samhällets olika system för att hantera risker för suicid måste ständigt förbättras. Ingen människa 

ska behöva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv.  

 

Målet med det suicidpreventiva arbetet i Sotenäs föreslås vara: 

 Antalet suicid och suicidförsök ska minska i Sotenäs kommun.  

 Skulle någon ändå försöka ta sitt liv ska det finnas upparbetade rutiner för att på bästa sätt 

kunna avbryta själva handlingen så att vederbörande kan ges det stöd som behövs. 

 Anhöriga och efterlevande ska erbjudas bästa möjliga stöd under och efter ett suicidförsök 

eller fullbordat suicid.  

 

För att uppnå dessa mål ska fem huvudsakliga strategier användas: 

1. Ökad kunskap om suicid och suicidprevention i kommunens verksamheter. 

2. God beredskap för hantering av ev suicid och suicidförsök i de kommunala verksamheterna. 

3. Samverkan med vårdinrättningar 

4. Främjande psykisk hälsa 

5. Erbjuda stöd till efterlevande 

Beslutsunderlag  

Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2017-03-13  

Förslag till Strategi för suicidprevention i Sotenäs 

Stöd och hjälp i suicidprevention 

Checklista vid suicid 

Hälsorådets protokoll 2017-03-03 § 5 
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Forts. KSAU § 63  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar Strategisk plan för suicidprevention i Sotenäs.  

 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 

implementering av strategin. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 64   KA 2017/441 

Motion gällande flaggning under prideveckan 

Sammanfattning 

Annica Erlandsson (S) föreslår i en motion att Sotenäs kommun ska hissa regnbågsflaggan under 

Westpride 2016 och kommande Westpridefestivaler framöver samt att detta läggs till i riktlinjerna 

för kommunens officiella flaggpolicy. 

 

Förslaget föreslås bifallas och att kommunen flaggar under Westpride‐veckan, som under år 2017 

infaller 7-11 juni, dvs i 5 dagar i enlighet med motionärens önskan. Sedan vidare vid kommande 

Westpridefestivaler, samt att flaggning vid Westprideveckan läggs till i kommunens riktlinjer för 

flaggning.  

Westpride 

West Pride är en konst- och kulturfestival som vill skapa trygga mötesplatser för hbtq-personer och 

lyfta upp normkritik och hbtq-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna. Westprides 

vision är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering. Festivalen riktar 

sig i första hand till hbtq-personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en 

bredare allmänhet nationellt och internationellt.  

 

West Pride vill sprida glädje och vara en festival där människor kan mötas och ha roligt 

tillsammans. Målet är en nolltolerans mot icke tillgänglighetsanpassade lokaler och att erbjuda 

programpunkter som är tillgängliga utifrån funktionalitet och språk.  

Regnbågsflaggan 

Regnbågsflaggan, ibland kallad Prideflaggan, är en populär symbol i HBTQ-rörelsen. Den står för 

stolthet och mångfald hos homosexuella, bisexuella och transpersoner. Regnbågsflaggan står även 

för respekt för medmänniskor och tolerans. Flaggan används i olika prideparader över hela världen, 

bland annat på den årliga Prideparaden i Stockholm. Regnbågsflaggan har sex färger röd, orange, 

gul, grön, blå och violett.  

 

 

   
 

Beslutsunderlag  

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-03-09 

Förslag till Riktlinjer gällande flaggning   
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Forts. KSAU § 64  

 

Yrkande 

Britt Wall (S) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att flagga under prideveckan. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att se över kommunens rutiner för flaggning. 

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 65   KA 2017/379 

Testanläggning för symbiosutveckling, Aqua Symbios 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun genomför en medveten satsning på cirkulär ekonomi och industriell symbios 

genom kommunens Symbioscentrum. Avsikten är att bidra till en hållbar näringslivsutveckling i 

kommunen och säkerställa en hållbar sysselsättning för kommunens invånare. 

 

Sotenäs Symbioscentrum har identifierat ett behov som företag och akademier har för att testa och 

utveckla produkter och system innan de når en kommersiell skala. På Fisketången finns en 

anläggning som ägs av Bröderna Samuelsson Fiskexport AB, kallad Aqua Symbios, där företag och 

akademi börjat hyra in sig för test och utveckling kopplat till vattenbruk. För att ge dessa 

verksamheter bästa möjliga förutsättningar samt för att säkerställa att testerna ligger i linje med 

Sotenäs kommuns mål och visioner förslås att Symbioscentrum ta över ansvaret för driften och 

uthyrningen av anläggningen. Detta är en del av erbjudandet Sotenäs Symbioscentrum har för att 

stärka det lokala näringslivet och locka nya företag till kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

För att öka förutsättningarna för test och utveckling inom Sotenäs kommun planeras att Sotenäs 

Symbioscentrum tar över ansvaret av driften av Aqua symbios under tre år från det att avtalet 

undertecknats. Övertagandet av driften medger att Symbioscentrum ges möjligheten att direkt 

påverka test- och demonstrationsutvecklingen för företag och akademi så de ligger i linje med 

kommunens långsiktiga strategi för cirkulär ekonomi och industriell symbios. Följden blir dessutom 

möjligheterna till extern finansiering förbättras av infrastruktur, gemensamhetsytor och tjänster som 

flera aktörer kan dra nytta av. 

 

Förutsättningen för att kunna gå vidare är att ett intentionsavtal tecknas. 

Intentionsavtalet anger Sotenäs Symbioscentrums uppriktiga avsikt att förverkliga övertagandet av 

driftansvar för Aqua Symbios de kommande tre åren, men skapar inga skyldigheter för Parterna att 

verkställa projektet. 

 

Yrkande 

Britt Wall (S) föreslår bifall till förslaget.  

 

Beslutsunderlag  

Symbiosutvecklarens tjänsteutlåtande 2017-03-17 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om att godkänna Intentionsavtalet för drift av Aqua 

Symbios. 

 

 

Skickas till 

Symbiosutvecklaren 

 

  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-03-22| §§ 47-69 

 Justerares 

signatur: 

 

 

Rätt utdraget 

intygar: 

 

Sida: 

31(37)
 

 

 

KSAU § 66   KA 2013/356 

Uppföljning av fria bussresor för pensionärer, samt utredning + 65 år 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att utreda vad det kan innebära att låta seniorkorten att 

gälla för + 65 år. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-19 § 9 att erbjuda subventionerade busskort för invånare 

som är 75 år och äldre, hela dygnet, där resenären själv bekostar engångskostnad för 

administrationsavgift - för närvarande 150 kr/kort.   

 

Totalt har kommunens kostnad uppgått till 76 tkr år 2016 och 301 kort har lämnats ut. 

Kommunen har fått resandestatistik för 2016 från Västtrafik som visar att ca 4000 resor 

genomfördes. I genomsnitt har varje resenär genomfört 13 resor under 2016. Kommunens kostnad 

har uppgått till 76 tkr. Kostnaden per resa blev 19 kr. 

Uppföljning 2015-2016 

Uppföljning av åren 2015-2016 då verksamheten varit igång i 1,5 år visar att 301 personer har valt 

att ta ut ett seniorkort. 301 personer motsvarar ca 25 procent av alla som är 75 år och äldre. I 

kalkylen har kommunen räknat med att 70 procent skulle tacka ja. 

Kommunens rörliga kostnad för korten är 76 tkr, att jämföras med de avsatta 121 tkr per helår 2016. 

Under 2015 var kommunens kostnad 48,5 tkr, men då baserat på ett halvår eftersom korten infördes 

under året. 

Utökning av seniorkortet + 65 år 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att utreda vad det innebär att låta seniorkorten gälla 

för + 65 år. En ny kalkyl har nu erhållits från Västtrafik. Enligt den nya kalkylen är den rörliga 

kostnaden 295 kr under förutsättning att kommunen tar ut administrationsavgiften från kunden. Om 

kommunen väljer att avstå från detta så minskar kostnaden till 205 kr. Priset motsvarar det 

intäktsbortfall och de ökade trafikkostnader som detta erbjudande innebär för Västtrafik. 

 

Administrationskostnaden är för närvarande 120 kr + moms. Kostnaden är inte en kostnad per kort 

och år, utan en engångskostnad per utskickat kort. Västtrafik fakturerar kommunen för kostnaden och 

kommunen i sin tur fakturerar kunden. Kostnaden tas ut när nya kort skickas ut till senioren, antingen i 

samband med att senioren tackat ja till erbjudandet, eller i samband med att kortets hållbarhet har gått ut 

(normal hållbarhet för dagens kort är 11 år).  

 

Enligt Västtrafiks kalkyl finns just nu 2878 st personer som är + 65 år i Sotenäs. 
Andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i Sotenäs (75+) är 50 % (då avgift tas ut från senioren).  

Om dessa beräkningar även gäller för + 65 år så kommer 50 procent av 2878 personer tacka ja, dvs 1394 

personer (x 295 kr) , kommunens årliga kostnad blir då 411 tkr. 
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Om kommunen istället väljer att inte fakturera ut kostnaden för administration till kunden sjunker den 

rörliga kostnaden till (1394 x 205) 286 tkr. Men då tillkommer administrationskostnaden för kommunen 

med 120 kr per kort. Man kan också tänka sig att andelen som väljer att tacka ja till ett kort ökar när 

man inte behöver stå för administrationskostnaden varför 70 procent förväntas tacka ja.  

Om 70 procent tackar ja till ett kort blir kommunens kostnad: 2015 personer x 205 kr,  

totalt 413 tkr. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  

I budget 2017 finns 100 tkr avsatta för fria resor för pensionärer + 75 år. 

Vid ett införande av fria resor för pensionärer + 65 år så bör kommunen avsätta ca 410 tkr.  

Beslutsunderlag  

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige tar del av uppföljningen för fria resor för pensionärer + 75. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 67   KA 2017/163 

Genomlysning av Kommunalförbundet Fyrbodals verksamhet och 

förslag till kommunbidrag 

Sammanfattning  

Direktionen i Fyrbodal gav den 17:e mars 2016 Förbundsdirektören i uppdrag att genomföra en 

genomlysning/kartläggning av Fyrbodals kommunalförbund. 

 

Genomlysningen presenterades för direktionen 1 september 2016.  

Förbundsdirektören och kommundirektörerna fick därefter i uppdrag att ta fram prioriteringar för 

vad kommunalförbundet ska arbeta med och vad kommunerna är beredda att betala i 

medlemsavgift. Kommunernas synpunkter av vad kommunalförbundet ska arbeta med och vad 

kommunerna är beredda att betala i medlemsavgift ska vara Fyrbodals kommunalförbund till handa 

senast den 29 mars 2017. 

 

Med hänsyn tagen till att ingen indexuppräkning har skett samtidigt som löner och hyror har ökat 

föreslås att kostnaden per invånare räknas upp med 4 kr till 32 kr per invånare. Prioriteringar ska 

ske i enlighet med arbetsgruppens förslag. Förbundsdirektören får därmed också ett uppdrag att 

effektivisera verksamheten så att den kommer i balans enligt de nya ramarna senast under 2018. 

Initiativrätten föreslås förändras i enlighet med arbetsgruppens förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Direktionen i Fyrbodal gav den 17:e mars 2016 Förbundsdirektören i uppdrag att genomföra en 

genomlysning/kartläggning av Fyrbodals kommunalförbund med följande mål; 

1) Öka tydligheten om de uppdrag som idag ligger hos kommunalförbundet 

2) Kommunicera kommunalförbundets uppdrag, roll och organisation för eventuella prioriteringar 

och för att kunna motivera en eventuell höjning av medlemsavgiften 

3) Ta fram alternativa scenarier kring nivån på framtida medlemsavgifter och konsekvenser av de 

olika alternativen. 

 

Genomlysningen presenterades för direktionen 1 september 2016.  

Förbundsdirektören och kommundirektörerna, vars ledamöter ingår i AU, fick därefter i uppdrag att 

bilda en arbetsgrupp för att ta fram prioriteringar för vad kommunalförbundet ska arbeta med och 

vad kommunerna är beredda att betala i medlemsavgift.  

Under hösten 2016 genomförde arbetsgruppen ett antal arbetsmöten där utgjorde styrgrupp. 

Respektive kommunchef var ansvarig för intern dialog och förankring i den egna kommunen och 

har haft ansvar för att få input och förankra med övriga kommuner. I samarbetet har samtliga 

kommuner i Fyrbodal involverats.  
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Enligt arbetsgruppen finns det ett antal generella skäl för kommunerna att samverka i Fyrbodal; 

*Rationalisering och effektivisering 

*För att minska de totala kostnaderna 

*För att erbjuda mer till samma kostnad 

*Skapa utveckling och förnyelse-större, volym skapar utrymme 

*Rekrytering och kompetensförsörjning-större organisationer kan erbjuda intressantare 

arbetsuppgifter 

*Växa/utvecklas (utvecklaruppdraget/regional utveckling)  

 

Enligt en studie på Umeå Universitet är medborgare inte längre bara kommunmedborgare, de har 

även en politisk orientering mot andra kommuner också där de t.ex. är anhöriga och/eller 

fritidsboende. Det gäller i högsta grad Sotenäs kommun där antalet fritidsboende och dagsbesökare 

vida överstiger antalet året runt boende. 

 

Enligt arbetsgruppen är det också viktigt att de frågor som kommunerna i Fyrbodal väljer att 

samarbeta med är strukturella frågor där det gäller att komplettera varandra i stället för att 

konkurrera. Samverkan ska skapa mervärde för respektive kommun. Samverkan är också viktigt för 

att kommunen både på kort och lång sikt ska klara sitt uppdrag (välfärden). Samverkan är viktig för 

att ge kommunerna möjlighet att genomföra sitt samhällsutvecklaruppdrag (Växande 

storstadskommuners utmaningar och det ansvaret, GBG universitet hösten 2016).   

 

Om varje del av Fyrbodal stärks utifrån sina behov stärks hela Fyrbodal. Både växande och 

krympande kommuner har en ansträngd ekonomi och svårt med finansiering. Därmed ökar behovet 

och effekten av samverkan både för att för att klara sitt uppdrag och för att kunna utvecklas. 

Beslutsunderlag  

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2017-03-09 

Översyn av Fyrbodals kommunalförbund 

Missiv Fyrbodal Genomlysning 

Tidplan Fyrbodal  

Konsekvensbeskrivning Fyrbodal 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S), Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att föreslå direktionen att kostnaden per invånare räknas upp med 4 kr 

till 32 kr per invånare. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att föreslå direktionen att uppdra åt förbundsdirektören att successivt 

anpassa förbundets verksamhet för att vara i balans senast 2018.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att föreslå direktionen att prioritering ska ske i enlighet med 

arbetsgruppens förlag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att föreslå direktionen att initiativrätten förändras i enlighet med 

arbetsgruppens förslag. 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 68   

Kurser och konferenser 

 
Lars Erik Knutsson (S) anmäler intresse av att delta på kvalitetsmässan i Göteborg. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Lars-Erik Knutsson (S) medverkar på kvalitetsmässan i 

Göteborg. 
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KSAU § 69    KA 2017/380  

Problem med stigande vatten vid sjöbodar 

Britt Wall (S) tar upp problem med stigande vatten vid sjöbodar. Önskemål har framkommit om att 

få höja sjöbodarna med för att undvika vattenintag vid höga vattennivåer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda hur många sjöbodar det 

rör sig om och om det finns någon möjlighet att tillåta en viss höjning av berörda sjöbodar. 

 

Skickas till 

Kommunchefen 

 

 

 

 

 


