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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, onsdagen den 2 oktober 2019 kl 08:30-15:00. 

Sammanträdet ajourneras kl 12.10-13.00 

 

Beslutande 

 

Mats Abrahamsson (M) ordförande   

Roland Mattsson (M) §§ 118-125 

Olof Börjesson (C)   

Jeanette Loy (M) §§ 126-139 

 

 

 

Birgitta Albertsson (S) 

Lars-Erik Knutsson (S)  

 

Närvarande 
ersättare 

Jeanette Loy (M) §§ 118-125 

Mikael Sternemar (L) §§ 118, 120-135 

 

 

 

Therese Mancini (S) 

 

Övriga deltagare 

Peter Bergman, räddningschef § 119-121 

Elinor Östlin, alkoholhandläggare § 119 

Mona Engelbrektsson, säkerhetssamordnare § 

120-121 

Pia Bergenholtz, miljöstrateg § 122 

Staffan Karlander, kultur o fritidschef § 123 

Johan Fransson, tf PLEX-chef § 124, 128-131 

Thomas Larsson, näringslivsutvecklare § 126 

Anton Oskarsson, Svenskt Näringsliv § 126 

Erika Hassellöv, personalchef § 127 

 

Therese Johansson, MEX-ing. §§ 128 

Linn Nielsen, MEX-ingenjör § 129-131 

Eveline Savik, förvaltningschef § 132-134, 136-140 

Petra Hassellöv, controller § 132-133 

Theresa Eldsjö, RAMBO AB § 135 

Anne Svensson, RAMBO AB § 135 

Pär Eriksson, KSTU § 135-139 

Fredrik Torstensson, drift o projektchef § 136 

Maria Vikingsson, kommunchef  

Anna-Lena Höglund, sekreterare 

 

Justerare Lars-Erik Knutsson (S) 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen den 4 oktober 2019 kl. 10.00. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund    

Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   

Justerare    

 Lars-Erik Knutsson (S) 

 

 

 

  

 

Anslagsbevis 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02 justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2019-10-04 – 2019-10-26. 

Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   

 Anna-Lena Höglund    
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KSAU § 118   

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med följande tillägg; 

 

• Information om personalnyckeltal 

• Uppdrag cykelleder 

• Status VA-plan 

• Fråga om samlingslokaler och uthyrning 

• Samverkansavtal Folkhälsoinsater 2020-2023 
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KSAU § 119 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. 

Resursberäkning alkoholhandläggning Sotenäs 

Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande 2019-09-18 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår att bifall till förslaget. 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår som tilläggsförslag att man ska se över samverkansmöjligheter för 

alkoholhandläggningen. 
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Forts. KSAU § 119 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) förslag och Lars-Erik Knutsson (S) 

tilläggsförslag finner att arbetsutskottet antar dessa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchefen att utreda samverkansmöjligheter för 

alkoholhandläggningen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att justera nuvarande taxa för ansökningsavgifter och 

tillståndsavgifter i enlighet med 8 kap 10§ Alkohollagen. 

 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggning eller beslut pga jäv. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 120 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 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att texten revideras med avseende på vissa faktafel. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamsson (M) förslag och finner att arbetsutskottet antar 

detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att texten ska revideras med avseende på vissa faktafel. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen för 

mandatperioden 2019-2022. 
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Forts. KSAU § 120 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 121 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 förslag 

Kommunfullmäktige antar styrdokument för mandatperioden 2019-2022. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 122 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 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget med revidering av att 

man ska beakta medborgarförslagets intentioner i det pågående arbetet med framtagande av en 

miljöplan. 

Propositionsordning 

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

arbetsutskottet antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 123 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 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att arbetsutskottet antar 

detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

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

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 124 Dnr 2019/000786 

Information om Hunnebostrands camping 

Information lämnas om Hunnebostrands camping.  

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att frågan utreds ytterligare. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutsson (S) förslag och finner att arbetsutskottet antar 

detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet utreds ytterligare. 

 

Skickas till 

PLEX-chefen 
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KSAU § 125 Dnr 2019/001220 

Uppdrag om cykelleder 

Information lämnas om cykelleder i kommunen. Frågor om vandringsleder, cykelleder och 

cykelvägar är frågor som många arbetar med. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att kommunchefen ges i uppdrag att ta fram och samordna 

framtagandet av cykelleder, cykelvägar och vandringsleder i Sotenäs kommun. 

I nuläget har Sotenäs inte en tydlig plan för hur detta arbete skall genomföras. Viktigt att dela upp 

de olika behov som kommuninvånare och besöksnäringen har. 

En plan/strategi bör lämpligen innehålla/ beakta nedanstående områden och Lobbygruppen för 

vägar, Utvecklingsenheten och Kultur och Fritid bör ingå i arbetet: 

• Cykelpendling till arbetet 

• Motionsleder för cykel 

• Leder för cykelturism  

• Vandrings- och cykelleder för besökare och kommuninvånare  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattsson (M) förslag och finner att arbetsutskottet antar 

detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar att kommunchefen ges i uppdrag att ta fram och 

samordna framtagandet av cykelleder, cykelvägar och vandringsleder i Sotenäs kommun. 

Det är viktigt att dela upp de olika behov som kommuninvånare och besöksnäringen har. 

Lobbygruppen för vägar, Utvecklingsenheten och Kultur och Fritid bör ingå i arbetet. 

 

En plan/strategi bör lämpligen innehålla/ beakta nedanstående områden: 

• Cykelpendling till arbetet 

• Motionsleder för cykel 

• Leder för cykelturism  

• Vandrings- och cykelleder för besökare och kommuninvånare 

 

Skickas till  

Kommunchefen 
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KSAU § 126 Dnr 2019/000658 

Information om Svenskt Näringslivs ranking 

Sammanfattning 

Anton Oskarsson från Svenskt Näringsliv informerar om Svenskt Näringslivs ranking om 

företagsklimatet. Sotenäs ökar i ranking och har ökat 70 platser på 3 år och ligger nu på plats 190 av 

290. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 127 Dnr 2019/001221 

Information om personalnyckeltal 

Sammanfattning 

Personalchefen redovisar aktuella personalnyckeltal utifrån antalet anställda, sjukfrånvaro, 

personalomsättning samt personalförsörjningsplanen som samtliga förvaltningar arbetar utifrån för 

att möta nuvarande och kommande kompetensbehov.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 128 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 KSAU:s frågeställningar vilka redovisas. I övrigt hänvisas till 

tjänsteskrivelse till ärende KSAU § 104. 

Beskrivning av ärendet 

Följande frågeställningar från KSAU har av förvaltningen 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. 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att arbetsutskottet 

antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

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. 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2019-10-02 §§ 118-140 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 16(29)
 

 

 

KSAU § 129 Dnr 2019/000482 

Information om planerad försäljning Ödegården, Vägga 2:262 

Sammanfattning 

Information lämnas om planerad försäljning på Ödegården, Vägga 2:262. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 130 Dnr 2019/001059 

Uppdrag försäljning industrimark Ödegården - Vägga 2:262 

Sammanfattning 

Ett flertal förfrågningar om köp av mark på Ödegården, del av fastigheten Vägga 2:262, har 

inkommit. Marken är kommunalägd och har under de senaste åren arrenderats ut för 

campingverksamhet. Campingen har nu bedrivits för sista året och det kan nu anses vara lämpligt 

att sälja ytan till en stadigvarande verksamhet.  

 

För att förkorta handläggningstiderna har förvaltningen startat ett arbete med att behandla ärenden 

inom samma område tillsammans. 

 

En intresseanmälan gällande det område som är kvar av campingområdet har skickats ut till de 

företag som ansökt om mark i området. Fem företag är fortsatt intresserade av området. 

Beslutsunderlag 

Konsultens tjänsteutlåtande 2019-09-10 

Kartbilaga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att starta förhandling med 

Smögenlax angående markförvärv för del av Vägga 2:262.   

   

Skickas till 

Plan- och exploateringsenheten 

Smögen Lax  

Smögens Bygg AB inkl besvärshänvisning 

Olofsson Marin & Kylteknik AB inkl besvärshänvisning 

Intextriör AB inkl besvärshänvisning 

Westboat AB inkl besvärshänvisning 
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KSAU § 131 Dnr 2015/001007 

Ansökan om markköp Hovenäs 1:212 industri 

Sammanfattning 

2015-12-22 inkom Smögen Fiske och Charter AB med ansökan om att få köpa Hovenäs 1:212. 

Företaget bedriver idag lagerverksamhet på intilliggande fastighet Hovenäs 1:365 som upplåts med 

tomträtt. Företaget hyr även ut lokaler till åttaolika företag, en utav hyresgästerna är Sotenäs 

kommun som förfogar över 550 kvm lokalyta för hantering av nätåtervinning efter strandstädning. 

 

Kommunen har i närtid sålt ej planlagd industrimark i området för 150 kr/kvm. Försäljningen 

innebär en intäkt till kommunen på 520 000 kr. 

 

Förvaltningen föreslår att Smögens Fiske och Charter AB ska få köpa Hovenäs 1:212 för 150 

kr/kvm.  

Beslutsunderlag 

Konsultens tjänsteutlåtande 2019-08-13 

Köpekontrakt och kartbilaga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Smögens Fiske och Charter AB ska få köpa Hovenäs 

1:212 för 150 kr/kvm. 

 

Skickas till 

Sökanden 
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KSAU § 132 Dnr 2019/000002 

Sotenäs kommun, delårsbokslut jan-aug 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 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att texten i bokslutet ska revideras; målet för investeringar ska 

markeras godkänt och grönmarkeras.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att arbetsutskottet 

antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att revidera dokumentet enligt ovan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut januari-augusti 2019 samt prognos 2019.  
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Forts. KSAU § 132 

 

Skickas till  

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 133 Dnr 2019/000002 

Information om avstämning budget 2020 samt 2021 

Sammanfattning  

Information lämnas om avstämning budget 2020 samt 2021.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 134 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 förslag 

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

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 135 Dnr 2019/001222 

Information från RAMBO AB 

Sammanfattning  

Information lämnas av RAMBO AB. 

 

Regeringen har antagit ny förordning och flyttat producentansvaret för förpackningar och tidningar 

till Producenterna. Från 1 januari 2021 ska producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem 

samla in förpackningar och returpapper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter. 

 

RAMBO arbetar med att ta fram ett förslag med hänsyn tagit till nya förutsättningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 136 Dnr 2019/001223 

Information om Oktobermässan  

Sammanfattning  

Information lämnas om Oktobermässan som hålls den 26 oktober kl 9-16 i Kungshamn. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 137 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 
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Forts. KSAU § 137 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget för det nya samverkansavtalet för gemensamma 

folkhälsoinsatser i Sotenäs kommun för perioden 2020–2023.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 138 Dnr 2018/000042 

Status VA-plan 

Information lämnas om arbetet med VA-plan.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts tar del av informationen. 
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KSAU § 139 Dnr 2019/001224 

Samlingslokaler och uthyrning 

Fråga ställs om kommunens samlingslokaler och uthyrning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar att ta upp frågan på nästa sammanträde. 
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KSAU § 140 Dnr 2019/001225 

Kurser  

Kimo-seminarium i oktober 2019 i Nederländerna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar att Mats Abrahamsson (M) deltar i KIMO-mötet.  

 


