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Justerare Birgitta Albertsson (S) 
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Anslagsbevis 
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Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
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KS § 153   

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns.  
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KS § 154    Dnr 2013/000547      

Drift av hamnar i egen regi 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att Kommunstyrelsen skjuter fram projektet gällande 
hamnutredning till hösten 2020 i avvaktan på ytterligare underlag, från drift i egen regi efter två 
säsonger, är framtagna.  
 
Kommunstyrelsen föreslås att besluta att drift av hamnar sker i egen regi fram till hösten 2020. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skjuta fram projektet gällande hamnutredning till hösten 2020 i 
avvaktan på ytterligare underlag, från drift i egen regi efter två säsonger, är framtagna.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att drift av hamnar sker i egen regi fram till hösten 2020. 
 

Skickas till 

Drift och projektchef 
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KS § 155    Dnr 2019/001142 

Ansökan om drift av skolgårdsparkering vid Smögens skola 2020 och 
framåt 

Sammanfattning 

Smögens IF och Smögens Öråd önskar i en skrivelse till kommunen hyra Smögenskolans skolgård 
sommartid för att bedriva avgiftsbelagd parkering. 
 
Smögenskolans skolgård kommer bli föremål för en omfattande ombyggnation inför 2020 varför 
det i dagsläget inte går att uttala sig om hur stor yta som kommer att kvarstå för parkering 
sommartid om ens någon yta alls blir kvar till detta.  

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-09-30 
Skrivelse inkommen 2019-09-19 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-10-01 § 68 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att beslutet ska skrivas i klartext, att ombyggnad ska ske. 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag och föreslår som tillägg att 
uppdra åt kommunchefen att återkomma med principer för drift av kommunala parkeringar. 
Pål Ohlzon (SD) föreslår att ombyggnaden ska göras under eftersäsong så att parkering kan drivas 
under sommaren. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag mot Pål Ohlzons (SD) förslag och 
finner att Kommunstyrelsen antar Mikael Sternemars (L) förslag. 
Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutsson (S) tilläggsförslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avstå från Smögens Öråd och Smögens IF erbjudande att driva 
parkering, mot bakgrund av att skolgården ska genomgå en omfattande ombyggnation under 
sommaren 2020. 
 
 

Skickas till 

Sökanden 
Drift och projektchef 
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KS § 156    Dnr 2019/000505  

Motion - fartdämpande åtgärder länsväg 174, Bovallstrand 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (C) har inkommit med en motion gällande ett förslag om att Sotenäs kommun 
skyndsamt skall tillskriva Trafikverket så de kan skapa primära fartdämpande åtgärder på länsväg 
174 och då framförallt vid Bovallstrands skola. 
 
Trafikverket har sin i projektering av den nya busshållplatsen vid Bovallstrands skola tagit fram ett 
underlag där trafiksäkerheten kommer att säkerhetsställas i form av bland annat ett förhöjt 
övergångsställe. Då ärendet redan har passerat genomförandestadiet samt så är Trafikverkets 
tidsplan för utförandet beräknat till 2019, så därför föreslås att kommunfullmäktige ska anse 
motionen besvarad.  

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2019-05-13 
Motion (C) 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-09-10 § 54 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 157 Dnr 2018/000572 

Medborgarförslag angående badstege på Badholmarna, Bovallstrand  

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår att det upprättas en ny stege bakom kiosken i anslutning till udden på 
Badholmarna. Den nya stegen ska vara lättare att tas sig upp från än den befintliga, som är kort och 
sitter på en hal berghäll under vattnet. 
 
Frågeställaren anser att kommunen borde lägga resurser på detta för att underlätta för de äldre att 
kunna njuta av det underbara vattnet på utsidan.  

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2019-07-19 
Bilaga 1 Placering 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-09-10 § 56 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till tekniska förslag med tillägg av att man ska lösa frågan i 
samarbete med Aktiebolaget Bovallstrands Badinrättningar enligt gällande avtal. 
Pål Ohlzon (SD) föreslår bifall till Mikael Sternemars (L) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige tackar frågeställaren för medborgarförslaget och bifaller förslaget, med 
justering på vilken plats den monteras, att genomföras senast till säsongen 2020 med finansiering ur 
befintlig driftbudget och att frågan ska lösas i samarbete med Aktiebolaget Bovallstrands 
Badinrättningar enligt gällande avtal. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 158 Dnr 2017/001571 

Medborgarförslag - upprättande av enklare utegym i Hästedalen, 
Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår att det upprättas ett enklare utegym i Hunnebostrand i området 
Hästedalen. Lämplig position av gymmet anser frågeställaren att någon med bättre lägesuppfattning 
kan bestämma men förslagsvis i anslutning till grusvägen nära havet.  

Beskrivning av ärendet 

Erfarenhet visar på att de utegym som frekvent används idag drivs av ideella föreningar. 
Föreslagen plats är belägen i en känslig miljö. 

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2019-07-19 
Medborgarförslag 2017-11-04 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-09-10 § 57 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att man ska uppmana förslagsställaren att kontakta samhälls-/ 
idrottsförening och gemensamt ansöka om anläggningsstöd hos Kultur och Fritid. 
Lars-Erik Knutsson (S), Jeanette Loy (M) och Pål Ohlzon (SD) föreslår bifall till Roland Mattssons 
(M) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattsson (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige tackar frågeställaren för medborgarförslaget men avslår förslaget, med hänsyn 
till det rådande ekonomiska läget och uppmanar förslagsställaren att kontakta samhälls-/ 
idrottsförening och gemensamt ansöka om anläggningsstöd hos Kultur och Fritid. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 159    Dnr 2019/000739 

Motion - Säkrare cykling i Sotenäs 

Sammanfattning 

Stellan Wellin (S) och Gerardo Alas (S) föreslår i en motion att Sotenäs kommun i avvaktan på 
utbyggnad av cykelväg eller cykelled vidtar säkerhetshöjande åtgärder vid Solvik, liksom vid 
Kvarnforsen. 
 
Motionärerna menar att cykelbanan från Kungshamn till Solvik slutar vid infarten till Solviks 
camping. Det saknas varje form av varning för cyklist, det finns inga hastighetsdämpande 
arrangemang eller någon som helst information till bilisterna om att det kan komma korsande 
cyklister. Man kan tänka sig trafikljus, sänkning av bilisternas hastighet, skyltning mm. 
 
Förvaltningen föreslår att frågan hänskjuts till den politiska lobbygruppen med uppdrag att stärka 
kommunens infrastrukturarbete. 
Vägen är statlig och det är Trafikverket som beslutar om eventuella trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2019-09-13 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-10-01 § 67 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att frågorna hanteras av Trafikverket. 
 
En politisk lobbygrupp har utsetts för att stärka kommunens infrastrukturarbete och frågan 
hänskjuts till lobbygruppen. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 160    Dnr 2019/001138 

Gatunamn Lindalskogen, Väjern 3:2 m.fl 

Sammanfattning 

Ny bebyggelse planeras vid Väjern 3:2 m.fl. Miljö och Byggkontoret behöver därför få ett nytt 
gatunamn. Gatan binds samman med Lindalsskogen. 
I enlighet med gällande rutiner har frågan om namnförslag till den nya vägen ställts till en lokalt 
aktiv förening, i detta fall Väjerns intresseförening Friska vindar. 
 
Motiveringen till deras föreslagna gatunamn Tjärnskogsvägen: “Dagvattenmagasinet har alltid 
kallats Tjärnskogen, namnet är välkänt och accepterat.” 
Namnförslaget sker med hänvisning till god ortnamnssed 4§ 1 kap Kulturmiljölagen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2019-08-26 §32 
Tjänsteutlåtande Gatunamn Lindalsskogen - Kultursekreterare 2019-08-19 
Illustrationskarta detaljplan Väjern 3:2 m.fl. 
Protokollsutdrag KF 2018-04-24 §43 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02 § 123 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att vägen i Lindahlsskogen i Väjern får namnet Tjärnskogsvägen. 
 

Skickas till 

Kultur o fritidschef 
PLEX-chef 
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KS § 161    Dnr 2019/001242 

Medborgarförslag - Sotenäs kommun bör stärka sitt engagemang i 
klimatomställningen  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit från bland annat elever på Bovallstrand skola om att Sotenäs 
kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen med att uppnå nollutsläpp till 2030. 
Detta ska ske bl.a. genom en klimatomställningsplan som innefattar minskade transporter, fossilfri 
el, energieffektiviseringar, minska matens klimatpåverkan och att klimatomställningen ska göras i 
samarbete med företag, organisationer och offentlig verksamhet mm.  
 
Utveckling och näringslivsavdelningen ser att medborgarförslaget kan införlivas i den miljöplan 
som planeras att upprättas.  
 
Rådet för Hållbarhet och Hälsa beslutade 2019-09-24 § 34 att ställa sig bakom förvaltningens 
förslag för medborgarförslaget - Sotenäs kommun bör stärka sitt engagemang i 
klimatomställningen. 

Beslutsunderlag 
Miljöstrategens tjänsteutlåtande 2019-09-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02 § 122 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Lars-Erik Knutsson (S), Mikael Sternemar (L) och Olof Börjesson (C) 
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattsson (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget med att kommunen kommer att arbeta 
för ändamålen i de delar som kommunen har rådighet.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att beakta medborgarförslagets 
intentioner i det pågående arbetet med framtagande av en miljöplan. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
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KS § 162    Dnr 2019/001248 

Information från Arbetsmiljöverket om kommunens arbetsmiljöansvar 

Sammanfattning 

Karin Kåberger och Tommy Fahlander från Arbetsmiljöverket lämnar information om det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och om kommunens arbetsmiljöansvar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 163    Dnr 2019/000891 

Samverkansavtal gemensamma folkhälsoinsatser i Sotenäs kommun 
för perioden 2020–2023 

Sammanfattning 

Ett samverkansavtal har funnits mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden som uppdateras vart tredje år. 
Samverkansavtalet reglerar gemensamma folkhälsoinsatser i kommunen för att förbättra 
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Parterna ska årligen följa upp folkhälsoarbetets 
utveckling både skriftligt och i dialog. Parterna är överens om att tillsammans stödja de 
undersökningar som är av gemensamt intresse för att få statistik på befolkningens hälsa och 
levnadsvanor.  

Bakgrund  

Ett samverkansavtal har funnits mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden som uppdateras vart tredje år. 
Samverkansavtalet reglerar gemensamma folkhälsoinsatser i kommunen för att förbättra 
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. 

Beskrivning av ärendet 

Nuvarande avtal upphör att gälla från och med 31 december 2019 ett nytt avtal ska tecknas från och 
med årsskiftet 2020. Samma grundförutsättningar kommer att gälla som i nuvarande avtal men med 
ett par justeringar som är följande:  
 

• ett förtydligande att rådet är beslutande gällande de medel som är knutna till 
samverkansavtalet 

• ett förtydligande att rådets insatser och prioriteringar ska vara förenliga med båda parters 
respektive styrdokument 

• att strategen ska ha tillgång till kommunledning 
• att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom den årliga uppföljningen 
• att parterna har möjlighet att häva avtalet 

 

Ekonomi  
Fördelningsprincipen för finansiering är hälften vardera för norra HSN och kommunen. Parterna 
svarar gemensamt för finansiering av: lön och omkostnader för heltid folkhälsostrateg samt insatser 
utifrån gemensamma prioriteringar. Norra HSN ersätter för perioden 2020–2023, 840 000kr per år, 
för gemensamma folkhälsoinsatser i Sotenäs kommun. Sotenäs kommun bidrar med motsvarande 
belopp.  

Beslutsunderlag 

Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2019-10-01 
Samverkansavtal gemensamma folkhälsoinsatser i Sotenäs kommun för perioden 2020–2023 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02 § 137 
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Forts. KS § 163 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M), Birgitta Albertsson (S) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget för det nya samverkansavtalet för gemensamma 
folkhälsoinsatser i Sotenäs kommun för perioden 2020–2023.  
 

Skickas till 

Folkhälsostrateg 
Utvecklingschef 
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen 
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KS § 164    Dnr 2019/000002 

Delårsbokslut Kommunstyrelsen januari-augusti 2019 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen redovisar för perioden januari-augusti ett positivt resultat på 10,7 mnkr. Den 
största delen av överskottet kommer från den tekniska verksamheten med ca 6,3 mnkr. Detta beror 
på Sotenäs stora säsongsvariationer då antalet boende och besökande under sommarmånaderna ökar 
kraftigt, vilket får stor effekt i utfallet genom ökade intäkter för båtplatsavgifter, hamnavgifter och 
parkeringsavgifter under sommarhalvåret. Budgetavvikelsen är därmed hög i och med att budgeten 
inte följer säsongsvariationen utan är jämt fördelat över året. Detta påverkar dock inte i 
årsprognosen. 
 
Årsprognosen för kommunstyrelsen är +1,7 mnkr. Överskottet är främst hänförligt från den 
tekniska verksamheten och avser i framförallt högre intäkter för parkering och hamnar samt lägre 
kostnader för energi- och personalkostnader. 
 
Investeringsbudgeten uppgår för året till 34,3 mnkr. I budgeten ingår förväntade försäljningar och 
resultatöverföring från 2018. Helårsprognosen för investeringsutgifterna beräknas uppgå till 28,2 
mnkr.  
 
Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen ser positiv ut. Majoriteten av uppställda mål kommer att vara 
helt eller delvis uppfyllda innan årets slut.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-09-23 
Kommunstyrelsens delårsrapport jan-augusti 2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02 § 134 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner för egen del upprättat delårsbokslut januari-augusti 2019. 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
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KS § 165 Dnr 2019/000002 

Sotenäs kommun, delårsbokslut januari-augusti 2019 

Sammanfattning 

Delårsrapporten för januari -augusti 2019 har ändrat utformning något. Under 2019 görs 
delårsbokslut per tertial, istället för som tidigare, per kvartal. Det innebär att jämförelsetalen per 
augusti 2018 inte alltid är periodiserade fullt ut. Koncernen har också lyfts in på fler avsnitt än 
tidigare.  
 
Koncernens resultat för perioden uppgår till + 14,7 mnkr. Prognosen på helår beräknas landa på -1,9 
mnkr. Investeringarna på helår beräknas uppgå till 128,5 mnkr, utfallet för perioden uppgår till 58,6 
mnkr. Störst andel av investeringar på helår står Rambo AB för.  
 
Kommunens resultat för perioden uppgår till + 8,4 mnkr. Prognosen på helår är något sämre än 
budget och beräknas uppgå till -8,9 mnkr. Investeringarna uppgår för perioden till 20,2 mnkr, 
helårsprognosen ser ut att landa på 34,9 mnkr. Mål för god ekonomisk hushållning visar att för 
verksamhetsår 2019 har kommunen inte god ekonomisk hushållning. Det beror på att endast ett av 
de finansiella målen är uppfyllt. Majoriteten av verksamhetsmålen pekar på hel eller delvis 
måluppfyllelse. Prognosen är att målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas under 
mandatperioden. 
 
Helårsprognosen efter åtta månader pekar på -8,9 mnkr vilket innebär -1,7 procent i förhållande till 
skatteintäkter och kommunal utjämning. Om resultatet står sig kommer uttaget av RUR att öka 
jämfört med det budgeterade. Med nyttjande av RUR kommer balanskravsresultatet att vara 0. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande  
Delårsrapport januari-augusti 2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02 § 132 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
Mikael Sternemar (L) föreslår att nämnder och styrelser ska vidta åtgärder för att nå en budget i 
balans och redovisa detta till Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och Mikael Sternemars (L) 
förslag och finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder och styrelser att vidta åtgärder för att nå en budget i 
balans och redovisa detta till Kommunstyrelsen. 
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Forts. KS § 165 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut januari-augusti 2019 samt prognos 2019.  
 
 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
Nämnder med underskott 
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KS § 166 Dnr 2019/000899 

Information från Turistrådet Västsverige 

Sammanfattning 

Jan-Olof Johansson, kommunalråd Lysekil och Fredrik Linden och Marie Linde från Turistrådet 
Västsverige lämnar information om besöksnäringen i Västsverige. 
 
Besöksnäringen i Bohuslän genererade 3,0 miljoner gästnätter år 2018. Tillväxten har ökat sedan år 
2013 med 15 procent.  
Alla kommuner i Bohuslän samarbetar genom ”Ett enat Bohuslän” och en handlingsplan har tagits 
fram. Läs mer på www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
  

http://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/


 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2019-10-16 § 153-179 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 19(37)
 

 
 
 

KS § 167 Dnr 2019/000007 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens utskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §§ 118-140/2019   
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll §§ 52-72 

Personalärenden  
Kommunstyrelsen, förteckning över anställningar 2019, månad 9 
Utbildningsnämnden, förteckning över anställningar 2019, månad 9 
Omsorgsnämnden, förteckning över anställningar 2019, månad 9 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, förteckning över anställningar 2019, månad 9 

Delegationsbeslut  

Lista på delegationsbeslut daterad 2019-10-09 

Övriga protokoll 

Samordningsförbundet Väst protokoll 2019-09-24 
Sotenäs Rehabcenter AB protokoll 5, 2019-09-04 
Sotenäsbostäder AB protokoll 2019-09-12 
Sotenäs Vatten AB protokoll 2019-09-18 
Västvatten AB protokoll 2019-09-18 
Rådet för hållbarhet och hälsa protokoll 2019-09-24 
Centrala samverkansgruppens protokoll 2019-10-09 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut.   
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KS § 168 Dnr 2019/000007 

Anmälningsärenden - Meddelanden 
  

1. Byggnadsnämndens protokoll 2019-06-26 § 103 ang. Delårsbokslut jan-aug 2019. 
2. Byggnadsnämndens protokoll 2019-06-26 § 102 ang. Sammanträdestider 2020 
3. Samordningsförbundet Väst delårsredovisning jan-aug. 2019 med bilaga. 
4. Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-09-25 § 56. Ang. Sammanträdestider 

2020. 
5. Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-09-25 § 55 ang. Val av ersättare i 

arbetsutskottet från Munkedals kommun. 
6. Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-09-25 § 54 ang. Delårsbokslut jan-aug. 
7. Fiskekommunernas yttrande 2019-09-13 till Havs- och Vattenmyndigheten ang. Översyn av 

områden av riksintresse för yrkesfisket, MB 3 kap 5 §. 
8. Fiskekommunernas yttrande 2019-09-13 till Havs- och Vattenmyndigheten ang. Remiss om 

fördelning av pelagiska fiskerätter och fiskemöjligheter. 
9. Omsorgsnämndens protokoll 2019-10-10 § 91 ang. Internbudget 2020. 
10. Omsorgsnämndens protokoll 2019-10-10 § 87 ang. Uppföljning utifrån fastställd 

internkontrolplan 2019. 
11. Omsorgsnämndens protokoll 2019-10-10 § 88 ang. Intern kontrollplan 2020. 
12. Omsorgsnämndens protokoll 2019-10-10 § 90 ang. Delårsbokslut med måluppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden.   
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KS § 169 Dnr 2019/000373 

Taxa 2020 för parkeringar 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2018 att anta Mål- och resursplan 2019-2022, 
budget 2019. Av planen framgår att kommunstyrelsens tekniska verksamheter ska öka 
avgiftsfinansieringen med 3 mkr över tre år. Av de ekonomiska styrprinciperna följer vidare att 
intäkterna årligen räknas upp med 2,3 % motsvarande 700 kr för 2020. Sammanlagt innebär detta 
ett behov av taxeförändringar med 2750 tkr inför 2020.  
 
Nu aktuellt ärende avser taxan för parkeringarna. 
 
Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. 
Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar och husbilar rullar på gatorna. 
Avgifterna är ett sätt att finansiera kommunens kostnader med intäkter från våra besökare till 
förmån för kommunmedlemmarna. Förslaget är att taxan för parkeringar bibehålls på 30 kr/h. 
Tekniska utskottet föreslår att taxan ska höljas med 5kr/h för att öka omsättningshastigheten på 
parkeringarna. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-09-19 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-10-01 § 69 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar taxa för parkeringar höjs med 5 kr/h att gälla från den 1 januari 2020 och 
tills vidare.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 170 Dnr 2019/001133 

Taxa 2020 för markarrende i Sotenäs kommun, exklusive sjöbodstomt, 
egen brygga och vattenområde 

Sammanfattning 

Ärendet avser taxa för markarrende exklusive sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde. 
 
Taxan föreslås ändras så att den följer marknadsvärdet på marken i kommunens olika delar bättre än 
den tidigare gjort. 

Beslutsunderlag 

t.f. plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-03-20 
Taxa 2020 jämförd med taxa 2019 markarrende 20190918 bilaga 1 
Taxa 2020 jämförd med taxa 2019 markarrende 20190918 bilaga 2 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-10-01 § 63 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda vilka effekter förslaget ger 
för ideella verksamheter. 
Mikael Sternemar (L) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Lars-Erik Knutssons (S) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ärendet återremitteras för att utreda vilka effekter förslaget ger för ideella 
verksamheter. 
 

Skickas till 

PLEX-chef 
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KS § 171 Dnr 2019/001239 

Detaljplan för Kalvbogen 1:129 m fl.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-20 § 43 att anta en ny detaljplan för Kalvbogen 1:129 m.fl. 
för befintlig bebyggelse. Planen medgav ändrad användning från industriändamål till 
bostadsändamål. Därefter upphävde Länsstyrelsen kommunens antagandebeslut, 2017-08-23, med 
anledning av att det i detaljplanen inte var säkerställt att nödvändiga översvämningsskydd 
genomförs. En ny granskningshandling har därefter arbetats fram, kallas granskningshandling 2, där 
samtliga synpunkter från Länsstyrelsens beslut har utretts och ändrats i planhandlingarna.  
 
Granskningshandlingar 2, daterade 2018-11-01, har varit utställda för granskning under tiden  
8 mars-29 mars 2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i Kommunhuset, Kungshamn samt 
har även funnits utlagda på kommunens hemsida. Med anledning av granskningen har totalt 14 
yttranden inkommit, varav 7 är från remissinstanser och 7 från sakägare. Yttrandena har 
sammanställts i ett granskningsutlåtande daterat 2019-04-17.  
 
Efter genomförd granskning har synpunkter på planförslaget inkommit som endast föranleder 
mindre justeringar av planhandlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfattningen att 
inkomna synpunkter och föreslagna ändringar av planen inför antagande är av sådan art att det inte 
krävs en ny granskning. 

Beslutsunderlag 

T.f. plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-07-25  
Utlåtande efter granskning daterat 2019-04-17  
Planbeskrivning daterad 2018-11-01 justerad 2019-06-03  
Plankarta daterad 2018-11-01 justerad 2019-06-03  
Illustration daterad 2018-11-01 justerad 2019-06-03  
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-12 § 117 
Byggnadsnämndens protokoll 2019-09-26 § 106 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Kalvbogen 1:129 m.fl. 
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Forts. KS § 171 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 172 Dnr 2019/000002 

Information om avstämning budget 2020 samt 2021 

Sammanfattning  

Information lämnas om avstämning budget 2020 samt 2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02 § 133 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 173 Dnr 2017/000714 

Markanvisning – Kaprifolskolan, Hunnebo 1:327 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-12-12 (KSAU § 218) att ge förvaltningen i 
uppdrag att utlysa markanvisningstävling för att försälja Kaprifolskolan, Hunnebo 1:327 med 
villkoret att byggnaden skulle bevaras.  
 
Förvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse daterad 2019-07-10 att fastigheten skulle säljas till 
anbudsgivare 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-28 (KSAU § 104) att 
återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning. 
  
Förvaltningen har utrett arbetsutskottets frågeställningar vilka redovisas. I övrigt hänvisas till 
tjänsteskrivelse till ärende KSAU § 104. 

Beskrivning av ärendet 

Följande frågeställningar från arbetsutskottet har utretts och redovisas nedan 
 

• Tidigare vägrat rivningslov och dess juridiska status. 
• Vitesklausul vid rivning av byggnaden i köpeavtal med tilltänkt köpare till Hunnebo 1:327. 
• Av köparen tänkt upplåtelseform. 
• Busshållplatsens tilltänkta läge och eventuell påverkan på köpet. 

Beslutsunderlag 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2019-09-17 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-10, med bilaga. KSAU ärende §104. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02 § 128 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) Lars-Erik Knutsson (S), Mikael Sternemar (L), Roland Mattsson (M), Olof 
Börjesson (C) och Pål Ohlzon (SD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta anbudsgivare 4:s anbud. 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att försälja fastigheten Hunnebo 1:324 till 
anbudsgivare 4 för 2 010 000 kr. 
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Forts. KS § 173 

 

Skickas till 

MEX-ingenjör 
Anbudsgivare 4 
Anbudsgivare 1-3, inklusive besvärshänvisning 
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KS § 174 Dnr 2019/001232 

Ansökan om planbesked för fastigheten Sandön 1:8 m.fl. Smögen 

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser av att upprätta en ny detaljplan för att ändra tillåten användning från 
småindustri och handelsändamål till handel, kontor och bostäder samt att utöka byggrätter.  
 
Syftet med planansökan är att pröva möjligheten att tillåta bostäder tillsammans med verksamheter 
(ej störande för omgivning) och centrumfunktioner. För de fastigheter där boende förekommer idag 
är detta en användning som är önskvärd att säkerställa i en ny detaljplan.  
 
Det aktuella området ligger på Smögen och sträcker sig mellan Sandöfjorden, Strömsund och 
Hasselösundsvägen.  
 
Det aktuella området pekas i ÖP 2010 ut som ett utvecklingsområde för handel, kontor och 
bostäder. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att småskalig handel, kontor och bostäder kan 
prövas i en ny detaljplan. Däremot bör verksamheter utgå bl.a. med hänsyn till den trafik med 
tyngre fordon som ett verksamhetsområde bör tåla. Även en del störningar bör kunna accepteras för 
olika typer av verksamheter, vilket är svårt att samordna med de krav på en störningsfri miljö som 
bostäder ska ha.  
 
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: buller från vägtrafik, översvämningsrisk från 
stigande vatten. 

Beslutsunderlag 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2019-07-16 
Byggnadsnämndens protokoll 2019-09-26 § 110 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) förslår att man ska ge negativt planbesked i avvaktan på att ny översiktsplan 
med hänvisning till att kommunen vill se ett helhetsgrepp över hela det aktuella centrumområdet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
• att ge negativt planbesked i avvaktan på att ny översiktsplan med hänvisning till att 

kommunen vill se ett helhetsgrepp över hela det aktuella centrumområdet. 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked. 

 
Upplysning 
Kostnad för planbesked är 13 650 kr. 
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Skickas till  

Sökanden, inklusive besvärshänvisning 
PLEX-chef 
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KS § 175 Dnr 2019/001237 

Ansökan om utökat planbesked för Sotenäs camping, Långevik 1:13 

Sammanfattning 

Ansökan om utökat planbesked gäller en utökning av Sotenäs camping på östra sidan av 
Dinglevägen, väg 174. Planbesked för en utökning av befintlig camping på västra sidan av 
Dinglevägen beviljades 2011 och planarbete har startat. Det aktuella området ligger strax norr om 
Väjern.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen utökningen av Sotenäs camping till den 
östra sidan av Dinglevägen är olämplig. Platsen är högt belägen i landskapet och en 
campinganläggning på platsen kommer att förändra landskapsbilden på ett negativt sätt. 
Trafiksäkerheten kan bli lidande med camping på båda sidor om en av kommunens mest trafikerade 
vägar, Dinglevägen. Ansökan följer inte översiktsplanen, området för tätortsutveckling avser inte 
camping utan sådant som är brukligt i tätorter; bostäder, skolor, handel och servicefunktioner. 
Utredningsområden för camping finns i översiktsplanen och det aktuella området ingår inte där. En 
camping bör ligga mer avskilt från bostäder. 

Beslutsunderlag 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2019-07-24 
Detaljplanearbete 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-12 § 120 
Byggnadsnämndens protokoll 2019-09-26 § 108 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att ärendet tillstyrks och överlämnas till Byggnadsnämnden för att 
samordnas med pågående planarbetet för Sotenäs Camping och att det skulle samordnas dels med 
planarbetet för Sotenäs camping men även det pågående planarbete för bostäder på Långevik. 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Byggnadsnämndens förslag. 
Olof Börjesson (C) och Pål Ohlzon (SD) föreslår bifall till Mikael Sternemars (L) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2019-10-16 § 153-179 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 31(37)
 

 
 
 

Forts. KS § 175 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
• att tillstyrka ansökan om utökat planbesked. 
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 3 år från detta beslutsdatum 
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft 
• att sökande ska bekosta planarbetet 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked. 
• att ärendet överlämnas till Byggnadsnämnden för att samordnas med pågående planarbetet 

för Sotenäs Camping och att det skulle samordnas dels med planarbetet för Sotenäs camping 
men även det pågående planarbete för bostäder på Långevik. 
 

 
Upplysning 
Kostnad för planbesked är 13 950 kr. 
 

Skickas till  

Sökanden 
PLEX-chef 
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KS § 176 Dnr 2019/001135 

Avgiftstaxa 2020 och tills vidare, gällande tillämpning av alkohollagen 

Sammanfattning  

Taxan för ansökningsavgifter och tillståndsavgifter gällande alkoholtillstånd och folköl föreslås 
revideras utifrån ett behov av att utöka tillsynen för alkoholhandläggning från 50% till 100 % tjänst. 
  
Personalstyrkan som ska hantera allt gällande serveringstillstånd och folköl är endast på 50 % 
tjänst. Under sommaren 2019 har timavlönade inspektörer anlitats med bra resultat. Den 
processkartläggning av tjänsten som genomförts visar att med en 100% alkoholhandläggartjänst 
med stöd av timavlönade inspektörer skapas det förutsättningar för att utföra ett arbete utifrån 
Alkohollagen med hög kvalité och god service. 

Bakgrund  

En översyn och en processkartläggning av nuvarande 50% tjänst påbörjades i slutet av 2018. I 
jämförelse med omkringliggande kommuner framkom tidigt att resurserna är lågt tilltagna i 
förhållande till det antal serveringstillstånd och försäljningsställen för folköl som finns i 
kommunen. 

Beskrivning av ärendet  

För kunna erbjuda våra krögare en god servicenivå i form av snabb, effektiv och korrekt 
handläggning av ärenden och uppfylla de krav på tillsynsverksamheten som Alkohollagen anger 
krävs det mer resurser.  
 I jämförelse med omkringliggande kommuners taxor framkommer det att Sotenäs kommun ligger 
klart lägre på vissa avgifter. Resursmässigt ligger Sotenäs väldigt lågt i jämförelse med 
omkringliggande kommuner. 50% tjänst till 54st serveringstillstånd, ca 13st återkommande 
tillfälliga tillstånd per år och 15st ställen som säljer folköl. 

Ekonomi  
De ökade intäkterna under 2020 skall användas till att finansiera en utökning av nuvarande 50% 
tjänst till 100% samt till timavlönade inspektörer. 

Beslutsunderlag 

Tillståndsavgifter 2020 
Beskrivning av taxehöjning och antal serveringstillstånd och beslut 
Jämförelse med närliggande kommuner 
Exempel taxehöjning 2020 
Resursberäkning alkoholhandläggning Sotenäs 
Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande 2019-10-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02 § 119 
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Forts. KS § 176 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att ärendet ska återremitteras till nästa sammanträde för att utreda om 
man kan införa säsongsdifferentierad taxa.  
Michael Sandberg (L), Pål Ohlzon (SD), Jeanette Loy (M) och Jan Ulvemark (S) föreslår bifall till 
Roland Mattssons (M) förslag. 
Jan Ulvemark (S) föreslår som tilläggsförslag att man ska se över taxan för tillfälligt 
serveringstillstånd för pausservering och tillfällig utökning av befintligt serveringstillstånd.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och Jan Ulvemarks (S) 
tilläggsförslag finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar ärendet ska återremitteras till nästa sammanträde för att utreda om man 
kan införa säsongsdifferentierad taxa samt tilläggsförslag att man ska se över taxan för tillfälligt 
serveringstillstånd för pausservering och tillfällig utökning av befintligt serveringstillstånd. 
 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) och Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i handläggning eller beslut pga jäv. 
 

Skickas till 

Kommunchef 
Alkoholhandläggare 
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KS § 177 Dnr 2019/001131 

Kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys för Sotenäs kommun 
2019-2022  

Sammanfattning 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.  
 
Kommunen ska senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till 
kommunfullmäktige ställa samman och rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och 
sårbarhetsanalys enligt följande uppställning:  
 

• Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.  
• Beskrivning av arbetsprocess och metod.  
• Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område.  
• Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet.  
• Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska område.  
• Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess 

geografiska område.  
• Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat.  

 
Kommunen ska regelbundet följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys och rapportera uppföljningen 
till Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Säkerhetssamordarens tjänsteutlåtande 2019-10-02 
Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02 § 120 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Birgitta Albertsson (S), Olof Börjesson (C) och Pål Ohlzon (SD) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen för 
mandatperioden 2019-2022. 
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Forts. KS § 177 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 178 Dnr 2019/001132 

Styrdokument för krisberedskap för Sotenäs kommun, 2019-2022  

Sammanfattning   

Enligt överenskommelse krisberedskap mellan SKL och MSB ska kommunen ta fram  
ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 

Bakgrund  

Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med  
krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och  
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och  
innehålla:  
 

• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund  

• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.  
• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar  
• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram 

eller uppdatera under mandatperioden.  

Beslutsunderlag 
Säkerhetssamordarens tjänsteutlåtande 2019-09-18 
Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2019-2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02 § 121 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Birgitta Albertsson (S), Olof Börjesson (C) och Pål Ohlzon (SD) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar styrdokument för mandatperioden 2019-2022. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 179 Dnr 2019/001132 

Avsägelse och nyval av ledamot i tekniska utskottet 
Lars Kinnmalm (M) har lämnat in en begäran om avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Kommunstyrelsens tekniska utskott. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen entledigar Lars Kinnmalm (M) från uppdraget som ledamot i Kommunstyrelsens 
tekniska utskott. 
 
Kommunstyrelsen beslutar utse Mathias Bruno (M) till ny ledamot i Kommunstyrelsens tekniska 
utskott under mandatperioden 2019-2022. 
 

Skickas till 

Valda  
Tekniska utskottet 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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