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Plats och tid

Distans och i Tryggö kommunhuset, Kungshamn, onsdagen den 17 februari 2021, kl 08.30-16.00.
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00.

Beslutande

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

Birgitta Albertsson (S)
Lars-Erik Knutsson (S) deltar på distans

Närvarande
ersättare

Jeanette Loy (M) deltar på distans
Mikael Sternemar (L) deltar på distans §§ 23-29,
31-44

Therese Mancini (S) deltar på distans

Övriga deltagare

Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg § 24
Linda Sahlström, folkhälsostrateg § 25-27
Per Svensson, näringsliv o utv.chef § 28-29
Therese Johansson, MEX-ingenjör § 30
Tomas Larsson, projektledare § 31

Erika Hassellöv, personalchef § 34
Eveline Savik, förvaltningschef §§ 36-40
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 36-38,41-42
Anna-Lena Höglund, sekreterare

Justerare

Birgitta Albertsson (S)

Justering

Protokollet justeras på kommunkansliet 2020-02-19 kl 09.30.

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Mats Abrahamsson (M)
Justerare

Birgitta Albertsson (S)

Anslagsbevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2021-02-19 – 2021-03-13.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Anna-Lena Höglund
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KSAU § 23

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

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

Angående försäljning av fastigheten Finntorp 2:285, Bovallstrand och fullmakt
Yttrande till Länsstyrelsen, ang PREEM AB:s miljöanmälan gällande provdrift med
förnybara råvaror

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 3(37)
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KSAU § 24

Dnr 2020/000245

Motion om koldioxidbudget
Sammanfattning

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att en koldioxidbudget ska tas fram under kommande år
samt att den framtagna koldioxidbudgeten får liknande dignitet som den ekonomiska budgeten som
styrmedel.
Förvaltningen har behandlat ärendet genom att bland annat utreda hur andra aktörer i regionen
förhåller sig till frågan om att införa koldioxidbudget för sin respektive geografiska kommun eller
sin respektive verksamhet. Frågan om koldioxidbudgetar är dock komplex. Det finns olika sätt att
räkna på och det finns olika stort utsläppsutrymme kvar att förhålla sig till. Att ta fram en
koldioxidbudget för kommunens verksamhet är komplicerat eftersom det inte finns något enkelt och
vedertaget sätt att mäta koldioxidutsläpp från de flesta delarna av en kommuns verksamhet.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige mottog motionen och beslutade 12 mars 2020 att överlämna den till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionären önskar en koldioxidbudget där kommunens totala klimatpåverkan beräknas och tar
hand om både de territoriella som de konsumtionsdrivna koldioxidutsläppen och som därtill får
liknande dignitet som den ekonomiska budgeten som styrmedel.
En sådan koldioxidbudget skulle vara mycket resurskrävande eftersom det inte finns något enkelt
och vedertaget sätt att mäta koldioxidutsläpp från de flesta delarna av en kommuns verksamhet.
Förvaltningen avråder därför från detta i nuläget.
I väntan på att det finns vedertagna metoder så bedömer förvaltningen att det i dagsläget är bättre att
använda befintliga resurser till att genomföra konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. I
den aktuella motionen anges att Sotenäs i dagsläget inte har någon övergripande plan med förslag
som kommer att ge en faktisk minskning av klimatpåverkande utsläpp i närtid.
Under 2020 har dock Sotenäs kommun antagit 15 av kommunernas klimatlöften som är en del av
den regionala klimatsatsningen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Klimatlöftena är några
av dessa konkreta åtgärder som ger effekt på klimatet. Klimatlöftena, tex nr 13; Vi beräknar
klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål, kan även innebära en start för att
mäta organisationens koldioxidutsläpp men för att göra detta i större skala bör kommunen avvakta
mer vedertagna metoder. Förvaltningens bedömning är att de regionala målsättningarna inom
”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” och klimatlöftena är tillräckligt utmanande för
kommunen. Dessa målsättningar bör tydligare kommuniceras både externt och internt. Sotenäs
kommun kommer fortsättningsvis att utbyta erfarenheter med och ta del av andra jämförbara
organisationers arbete med frågan.
Beslutsunderlag

Motion om koldioxidbudget
Utredning – Motion om koldioxidbudget
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-02-05
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 4(37)

Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-02-17 §§ 23-44

Forts. KSAU § 24
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S), Mats Abrahamsson (M) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till
förslaget.
Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att i väntan på att data och verktyg för beräkning av
koldioxidutsläpp blir mer tillförlitliga kommer frågan om kommunal koldioxidbudget fortsatt att
bevakas, både utifrån hur staten och regionen agerar och hur andra kommuner gör.
Motionen anses därmed besvarad.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KSAU § 25

Dnr 2021/000060

Medborgarlöften 2021
Sammanfattning

Medborgarlöften är en del i Polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet.
Medborgarlöften utgår från en kartläggning kring trygghet som lokalpolisområde Västra Fyrbodal
tillsammans med Sotenäs kommun genomfört under 2020. Efter sammanställning av kommunens
digitala trygghetsenkät, kommunens och polisens aktuella lägesbild samt aktuella data för området
har medborgarlöften formulerats.
Medborgarlöften bereds i Hållbarhetsrådet och beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott som är
BRÅ i Sotenäs kommun.
Beskrivning av ärendet

Medborgarlöften är en del i Polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet.
Som ett led i arbetet med att ta fram underlag till medborgarlöften har dialog förts med medborgare
genom en digital trygghetsenkät. Polisens och kommunens kunskap och kännedom om brottslighet
och trygghetsskapande åtgärder ligger tillsammans med statistik och ovan nämnda trygghetsenkät
till grund för framtagna medborgarlöften.
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.
Medborgarlöften utgår från en kartläggning kring trygghet som lokalpolisområde Västra Fyrbodal
tillsammans med Sotenäs kommun genomfört under 2020. Efter sammanställning av en digital
trygghetsundersökning med 475st respondenter, kommunens och polisens aktuella lägesbild samt
aktuella data för området har följande medborgarlöften formulerats:
• Det mobila poliskontoret ska besöka Kungshamn och Hunnebostrand varje vecka på en fast
lista med start 2021-01-07.
• Polisen kommer att göra så många trafikkontroller som möjligt men minst 20 st med fokus på
hastighet och drog-/rattfylleri.
• Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland
ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna erbjuda stöd och hjälp till ungdomar
med problem.
• Vid minst två tillfällen ska kommunens invånare bjudas in till en informationsträff om båt- och
grannsamverkan och på så sätt uppmuntras till att starta nya föreningar. Kontaktombuden i
befintliga grannsamverkansföreningar skall bjudas in till informationsmöten om aktuell
lägesbild, brottstrender m.m., med reservation för att det är genomfört pga covid-19-pandemin.

Justerares signatur:
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KSAU § 25
Beslutsunderlag

Medborgarlöften 2021
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-02-05
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta Medborgarlöften 2021.

Skickas till

Folkhälsostrateg
Kommunpolis

Justerares signatur:
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KSAU § 26

Dnr 2020/001132

Handlingsplan för suicidprevention
Sammanfattning

Västra Götalandsregionen har tagit fram ”Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland
2020 – 2025”. I Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 anges målet;
Nollvision om suicid i Västra Götaland. I och med denna länsgemensamma handlingsplan för
suicidprevention anger Västra Götalandsregionen att antal suicid ska minska med 40% till 2025.
För att nå målet om att minska antalet suicid i länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i
ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som regionens alla verksamheter. I handlingsplanen
anges sex aktiviteter som ska ses som övergripande styrande aktiviteter som sedan varje aktör
behöver anpassa efter sin specifika organisation och verksamhet och skapa en lokal handlingsplan
utifrån detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskoll svarade på remissen av handlingsplanen den 2020-01-29 där svaret
var att handlingsplanen var fullgod och att Sotenäs ställer sig bakom Handlingsplan för
suicidprevention i Västra Götaland 2020 – 2025.
Nu har Västkom samt Kommunalförbundet Fyrbodal rekommenderat medlemskommunerna att anta
slutversionen av Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020 – 2025.
Beskrivning av ärendet

Den nationella visionen för suicidprevention innebär att ”ingen människa ska behöva hamna i en
sådan utsatt situation att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål ska kunna nås krävs
insatser på såväl individ- som på befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt.
I och med den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention anger Västra
GötalandsregionenR att antal suicid ska minska med 40% till 2025. För att nå målet om att minska
antalet suicid i länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i ordinarie verksamhet i såväl
kommunernas som regionens alla verksamheter.
I handlingsplanen anges sex aktiviteter som ska ses som övergripande styrande aktiviteter. Varje
aktör behöver sedan anpassa handlingsplanen och aktiviteterna efter sin specifika organisation och
verksamhet. Denna handlingsplan på länsnivå ska därmed utgöra en gemensam grund för Västra
Götalandsregionens och kommunernas suicidpreventiva arbete för att sedan ligga till grund för ett
framtagande av delregionala/lokala handlingsplaner.
Styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa, Vårdsamverkan Västra Götaland
(VVG) och SRO har nu ställt sig bakom handlingsplanen. VästKoms styrelse beslutade vid sitt
möte 2020-09-01 att ställa sig bakom handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 och att
rekommendera kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att anta handlingsplanen.
I och med kommunens antagna mål om social hållbarhet och att främja psykisk hälsa ses den
länsövergripande handlingsplanen som ett komplement för att förstärka arbetet med
suicidprevention. Att anta handlingsplanen i kommunen kan därmed skapa en röd tråd i arbetet.
Justerares signatur:
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Forts. KSAU § 26

I och med att Sotenäs redan innehar en lokal strategi för suicidprevention kan denna behöva
uppdateras framöver för att aktualisera strategin. Det ses som viktigt för att skapa den röda tråden
med den länsgemensamma handlingsplanen, något som då kan stärka arbetet mot en nollvision
ytterligare.
Beslutsunderlag

Förbundsdirektionens sammanträdesprotokoll kommunalförbundet Fyrbodal
TU Västkoms styrelse
Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020 – 2025
Strategi för det suicidpreventiva arbetet i Sotenäs kommun
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-01-28
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland
2020-2025 och uppdrar åt Kommundirektören att aktualisera ”Strategi för det suicidpreventiva
arbetet i Sotenäs kommun” till att bli en lokal handlingsplan för Sotenäs kommun 2021-2025.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KSAU § 27

Dnr 2021/000097

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020
Sammanfattning

Ett samverkansavtal för gemensamma folkhälsoinsatser finns mellan norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden och Sotenäs kommun 2020-2023. Samverkansavtalet reglerar en
samfinansiering och prioritering av gemensamma folkhälsoinsatser i kommunen för att förbättra
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter för
nuvarande Sotenäs kommun 840 000kr/år för gemensamma folkhälsoinsatser, så kallade
utvecklingsmedel och Sotenäs kommun bidrar med motsvarande belopp. Parterna ska årligen följa
upp folkhälsoarbetets utveckling både skriftligt och i dialog. Avtalet reglerar att kommunstyrelsen
ska ställa sig bakom en skriftlig årlig uppföljning av folkhälsoinsatser.
Beskrivning av ärendet

Ett samverkansavtal för gemensamma folkhälsoinsatser finns mellan norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden och Sotenäs kommun 2020-2023. Samverkansavtalet reglerar en
samfinansiering och prioritering av gemensamma folkhälsoinsatser i kommunen för att förbättra
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa.
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter för nuvarande Sotenäs kommun 840 000kr/år för
gemensamma folkhälsoinsatser, så kallade utvecklingsmedel och Sotenäs kommun bidrar med
motsvarande belopp.
Parterna ska årligen följa upp folkhälsoarbetets utveckling både skriftligt och i dialog. Avtalet
reglerar att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom en skriftlig årlig uppföljning av folkhälsoinsatser.
Enligt avtalet ska ett tvärsektoriellt sammansatt politiskt råd gällande folkhälsofrågor finnas. Rådet
ska med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor och
levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån dessa samt verka för att folkhälsoarbetet
bedrivs strategiskt inom kommunens ordinarie verksamheter. Folkhälsorådets insatser och
prioriteringar ska vara förenliga med både avtalsparternas respektive styrdokument.
Rådet är beslutande gällande de utvecklingsmedel som är knutna till samverkansavtalet.
Uppföljningen knyter därmed an både till Folkhälsostrategens arbete under året samt rådets, i
kommunen kallat, hållbarhetsrådet. Uppföljningen innehåller enligt samverkansavtalet både en
skriftlig uppföljning av prioriterade folkhälsoinsatser samt en ekonomisk uppföljning av
utvecklingsmedlen.
I och med att uppföljningen ska tillhandahållas norra hälso- och sjukvårdsnämnden senast
25 januari varje år har Folkhälsostrategen fått klartecken att Kommunstyrelsen kan ta del av
uppföljningen för kännedom efter den undertecknats av hållbarhetsrådet och skickats in. Det är
dock av vikt att Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen för att upprätthålla samverkansavtalet
samt få kännedom om pågående och avslutade folkhälsoinsatser i kommunen.

Justerares signatur:
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Fort s. KSAU § 27
Beslutsunderlag

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020
Samverkansavtal gemensamma folkhälsoinsatser i Sotenäs kommun för perioden 2020-2023
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-02-01
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen tar del av informationen och ställer sig bakom Uppföljningen av
samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020.
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 11(37)

Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-02-17 §§ 23-44

KSAU § 28

Dnr 2020/000644

Information från Symbioscentrum
Sammanfattning

Information lämnas om pågående projekt och aktuell verksamhet hos Sotenäs Symbioscentrum,
bland annat;
• Ansökan testbädd
• Hållbar kunskapsturism
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och uppmanar Kommundirektören att
återkomma med handlingar i ärendet inför kommande beslut.
Skickas till

Kommundirektör
Näringsliv- och utvecklingschef

Justerares signatur:
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KSAU § 29

Dnr 2021/000145

Platschef för Marina Återvinningscentralen
Sammanfattning

Den Marina återvinningscentralen expanderar allt mer. I samarbete med Havs- och
Vattenmyndigheten har Marina återvinningscentralen fått en förfrågan om att vara med att arbeta
fram hur ett framtida producentansvar ska fungera.
I och med att den Marina återvinningscentralen är den enda i sitt slag idag så är chansen stor att den
kommer att permanentas för framtiden. För att kunna leva upp till arbetsmiljö och andra föreskrifter
så behövs det en ansvarig platschef för det dagliga arbetet, platschefen ska också vara med att ta
fram producentansvaret.
Bakgrund

Den Marina återvinningscentralen har byggts upp från 2018 där det från början var ett stort projekt
för att se om det var möjligt att återvinna och återbruka uttjänta fiskeredskap och avfall från havet,
2019 återvanns 26 ton marint avfall. Med åren har den Marina återvinningscentralen expanderat allt
mer för att 2020 ha återvunnit 176 ton marint avfall. 2020 är det också 8 företag som är med i en
testbädd för att se om man kan skapa nya produkter av det marina avfallet.
Beskrivning av ärendet

För att på ett säkert sätt arbeta med den Marina återvinningscentralen behövs det en platschef som
tar ett helhetsansvar för både miljö och säkerhet på arbetsplatsen då det blir allt fler som arbetar där.
Platschefen kommer att ha förutom arbetsmiljöansvar även ha personalansvar för fyra personer.
Konsekvensbeskrivning av ärendet
Ekonomi

Anställningen sker under förutsättning att tjänsten blir externfinansierad. I dagsläget har det lämnats
en budget till Havs och Vattenmyndigheten på behov av 6,6 miljoner från 1 mars 2021 till sista
februari 2023, det är så här långt myndigheten kan bevilja medel i dagsläget, sedan blir det troligen
förlängning till den 31/12 2024, för att 2025 ska producentansvaret träda i kraft.
Beslutsunderlag

Näringslivs- och utvecklingschefs tjänsteutlåtande 2021-02-08
Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår att Näringslivs- och Utvecklingsavdelningen projektanställer en
platschef på den marina återvinningscentralen i 3 år, under förutsättning att externa medel erhålls.
Propositionsordning

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

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KSAU § 29
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget att Näringslivs- och
utvecklingsavdelningen projektanställer en platschef på den marina återvinningscentralen i 3 år,
under förutsättning att externa medel erhålls.
Skickas till

Näringsliv och Utvecklingschef
Kommundirektör
Ekonomichef

Justerares signatur:
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KSAU § 30

Dnr 2020/000967

Ansökan om köp av kommunal mark, reglering av mark från fastighet
Malmön 1:325 till Malmön 1:389
Sammanfattning

Ägaren av fastigheten Malmön 1:389, Bohus-Malmöns Pensionat & Hotel AB har ansökt om att
köpa del av kommunens fastighet Malmön 1:325 med anledning av den nya detaljplanen som håller
på att tas fram.
Fastighetsregleringen omfattar cirka 790 kvm fördelat på två områden, ett område i söder samt ett
område i nordostlig riktning. Marken är idag till vissa delar redan ianspråktagen av köparen då det
bl a byggts stugor som står på kommunens mark. Genom reglering av mark kommer dessa stugor
istället att stå på Malmön 1:389.
Beskrivning av ärendet

Detaljplan för fastighet Malmön 1:389 håller på att tas fram och beräknas antas under
senvinter/våren 2021. Marken inom planområdet ägs till största delen av Bohus-Malmöns Pensionat
& Hotel AB men två mindre delar ägs också av kommunen.
Gällande detaljplan anger användningen allmänt ändamål vilket inte är förenligt med befintlig
verksamhet. För att befintlig verksamhet med hotell, konferens och uthyrningsstugor ska kunna
fortgå och vidareutvecklas behöver detaljplanen ändras så att marken istället omfattas av
användningen tillfällig vistelse.
I samband med beslut om positivt planbesked ställde sig kommunstyrelsen positiv till försäljning av
tilläggsmark (KS 2019-09-11 §152).
Bohus-Malmöns Pensionat & Hotel AB har ansökt om att köpa del av kommunens fastighet
Malmön 1:325, dels ca 600 kvm söder om den egna fastigheten, och dels även ett område på ca 190
kvm, i det nordöstra hörnet av detaljplanen. Marken är idag till vissa delar redan ianspråktagen av
köparen genom att de byggt stugor delvis på kommunens mark. Genom fastighetsregleringen
kommer dessa stugor att helt stå på pensionatets fastighet.
Efter reglering av kommunal mark planerar även köparen att stycka av den egna fastigheten så att
de fristående stugorna, kan bilda en egen fastighet för vidare försäljning.
Beslutsunderlag

Överenskommelse om fastighetsreglering gällande ca 790 kvm av Malmön 1:325
Karta
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-01-28

Justerares signatur:
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Forts. KSAU § 30
Yrkande

Olof Börjesson (C) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) förslag och finner att Kommunstyrelsens
arbetsutskott antar detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreliggande överenskommelse om fastighetsreglering
gällande överföring av ca 790 kvm av Malmön 1:325 till Malmön 1:389 för en ersättning om
360 000 kr.
Skickas till

Sökanden
MEX-ingenjör

Justerares signatur:
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KSAU § 31

Dnr 2020/000451

Val av grupp för godkännande av samarbetspartners på
industriområdet Hogenäs Norra
Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslås bilda en grupp för godkännande av samarbetsparters på industriområde
Hogenäs Norra inför bolagens tillträde till kommunal mark på industriområdet Hogenäs Norra i
samband med etableringen av ny laxodling.
Beskrivning av ärendet

Bolaget Quality Salmon Sotenäs Ab (QS) och Sotenäs kommun har i en gemensam
avsiktsförklaring beskrivit att QS planerar att producera arktisk lax i en ny landbaserad laxodling
med en volym om 100 000 ton lax/år, med en investeringsvolym om cirka 17-20 miljarder kr och
med ca 2 000 anställda exklusive kringetableringar.
Kommunens detaljplan för industriområdet Hogenäs Norra (ca 140 Ha kommunal mark) och
företagets miljötillstånd för verksamheten planeras båda vara beslutade Q4 2021 - Q1 2022. Vid
positiva beslut planerar QS att verksamheten ska vara i full produktion senast 2027. Kommunen
avser att arrendera ut industriområdet Hogenäs Norra till QS vid beslut om etablering.
Kommunen har, med bland annat stöd av advokatfirman Mannheimer Swartling, genomfört en
kontroll av Lighthouse Finance AS (ägare till QS). Denna kontroll bedöms ha givit kommunen
tillräcklig insikt i Lighthouse Finance AS affärer och bakgrund för att kommunen ska kunna ingå ett
arrendeavtal med QS. Kommunen anser att de risker som kommunen kan exponeras för regleras
genom arrendeavtalet på ett adekvat sätt.
I arrendeavtalet finns ett antal ”grindvillkor” som förutsättning för tillträde till kommunal mark,
t.ex: ”2.5.1 (f) Arrendatorn har kompletterat listan över Produktionsbolag med samtliga operatörer
som ska vara delaktiga i Projektet och dessa har godkänts av Fastighetsägaren, varvid sådant
godkännande inte oskäligen får nekas eller fördröjas.”
Eftersom etableringarna på industriområdet Hogenäs Norra, i samband med etableringen av QS, är
mycket omfattande, långsiktiga och samhällspåverkande är det viktigt att kommunen kan vara trygg
i att de bolag som etablerar sig på industriområdet är ekonomiskt och etiskt försvarbara för
kommunen att upplåta kommunal mark till. Inför tillträde till arrendeavtalet kommer kommunen
därför att genomföra en kontroll för att godkänna dessa företag. Kontrollen berör ca 6-8 företag och
de har i de flesta fall ett utländskt ägande.
Kommunen handlar upp en tjänst för att genomföra en kontroll av berörda företag vilket innebär att
upphandlat revisionsföretag kommer att redovisa ett underlag och en analys till kommunen enligt
fastställd arbetsprocess och metod. För att sedan kunna bedöma om respektive företag skall
godkännas eller ej behöver en grupp för godkännande av samarbetsparters på industriområde
Hogenäs Norra tillsättas med mandat att ta beslut.

Justerares signatur:
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Forts. KSAU § 31
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår att KSAU, ordförande och vice ordförane i TU utses till
Granskningsgruppen.
Roland Mattsson (M), Jeanette Loy (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Mats
Abrahamsson (M) förslag.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen utser KSAU och Tekniska utskottets ordförande och vice ordförande till
representanter i granskningsgruppen för godkännande av samarbetsparters på industriområde
Hogenäs Norra för bedömning av berörda företag inför upplåtande av kommunal mark inom
industriområdet Hogenäs Norra i samband med etableringen av QS laxodling.
Kommundirektören tar fram underlag och förslag till beslut för respektive bolag inför beslut av
Kommunstyrelsen utsedd granskningsgrupp.
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:
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KSAU § 32

Dnr 2021/000110

Revidering av delegationsordning, punkt 6.3, 6.4 och 1.1.7 - 1.1.8
Sammanfattning

Ärendet avser ändrad delegationsordning gällande punkt 6.3 Ansökan om bygglov respektive
rivningslov samt punkt 6.4 Rivning av saneringsobjekt. Enligt gällande delegationsordning får
endast Drift & Projektchef göra dessa ansökningar. Genom att ändra delegationsordningen kommer
arbetet underlätta för medarbetare samt avlasta Drift & Projektchef. Ändringen avser att även
Anläggningschef, Fastighetschef, Projektledare samt Anläggningsingenjörer kan göra dessa
ansökningar.
Beskrivning av ärendet

Vid vissa projekt behöver Sotenäs kommuns medarbetare söka olika bygg- och rivningslov. Enligt
gällande delegationsordning kan endast Drift & Projektchef göra dessa ansökningar. För att
underlätta arbetsgången för medarbetarna bör delegationsordningen utökas så fler har möjlighet att
genomföra detta.
Konsekvensbeskrivning

Vid uppstart av ett nytt projekt tilldelas en projektledare eller annan anställd de arbetet som ska
genomföras. Det fastställs en budget som den anställde ansvarar för att ramarna hålls. Vid vissa
projekt kan det ingå att söka ett bygg- eller rivningslov. Enligt gällande delegationsordning kan
endast Drift & Projektchef skriva under dessa handlingar. Att skriva under handlingarna ses som
formalia och den person som arbetar närmast projektet anses ha mest kunskap om de arbete som ska
utföras.
Beslutsunderlag

Delegationsordning, Kommunstyrelsen Fastställd 2020-11-25 § 221 - Dnr KS 2020/436
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår att delegationsordningen punkt 1.1.7 och 1.1.8 ska ändras så att
delegationen ges till KSAU.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen beslutar att i delegationsordningen under punkt 6.3 Ansökan om bygglov
respektive rivningslov samt punkt 6.4 Rivning av saneringsobjekt lägga till delegat
Anläggningschef, Fastighetschef, Projektledare samt Anläggningsingenjör, samt
att revidera delegationsordningen under punkt 1.1.7 Förhandlingsdirektiv inför löneförhandlingar
och 1.1.8 Fastställa lönepolitiska riktlinjer för kommunen, som båda delegeras till KSAU.
Justerares signatur:
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Forts. KSAU § 32

Skickas till

Kommunstyrelsen
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KSAU § 33

Dnr 2020/000697

Riktlinjer för styrdokument i Sotenäs kommun
Sammanfattning

Det föreslås att kommunen antar riktlinjer för styrdokument i Sotenäs kommun.
Syftet med riktlinjer för Sotenäs kommuns styrdokument är att fastställa en definition för vad som
är styrdokument, skapa en enhetlig terminologi och struktur för de olika dokumenten samt ange
beslutsnivå. Riktlinjerna avser de styrdokument som inte är reglerade i lagstiftning utan antas
politiskt på kommunens egna initiativ.
Beskrivning av ärendet

Sotenäs kommuns viktigaste övergripande styrdokument är Kommunfullmäktiges budget och
verksamhetsplan. Utöver budgeten reglerar inte Kommunallagen (2017:725) vilka övergripande
styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. Inom vissa områden är lagstiftningen
starkt styrande för den verksamhet som en kommun bedriver och ställer krav på att kommunen
upprättar vissa styrdokument som exempelvis översiktsplan, skolplan, jämställdhetsplan,
detaljplaner och planprogram.
I de fall styrdokumentens namngivning och utformning inte regleras i lag krävs en tydlig struktur
och en definition av vad respektive styrdokument står för. En tydlig namngivning av dokumenten
efter deras olika roller underlättar både för den som ska skriva dokumenten och för den som ska
förstå och använda dem i verksamheterna. Namnet anger vilken förväntan man kan ha på
dokumentet.
Styrdokumenten ska kontinuerligt vara föremål för utvärdering och uppföljning. Det är angeläget att
styrdokumenten samordnas och att de är så konkreta, enkla och så få som möjligt för att skapa goda
förutsättningar för styrning och uppföljning.
Riktlinjer för styrdokument remitterades till förvaltningarna och synpunkter har lämnats av
ekonomiavdelningen.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för styrdokument 2021-02-01
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-02-01
Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår att begreppet ”reglementen” undersöks inför behandling i
Kommunstyrelsen
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsens
arbetsutskott antar detta.
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Forts. KSAU § 33
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att begreppet ”reglementen” ska utredas inför behandling i
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar fastställa Riktlinjer för styrdokument för Sotenäs kommun, daterade
2021-02-01.
Skickas till

Kommunstyrelsen
Administrativ chef

Justerares signatur:
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KSAU § 34

Dnr 2021/000112

2021 års löneöversyn och lönekartläggning
Sammanfattning

Lönebildning och lönesättning ska bidra till att motivera medarbetarna så att arbetsgivaren når
målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet,
produktivitet och kvalitet. Lönen ska vara individuell, differentierad och avspegla individens egna
uppnådda mål och resultat samt hur väl individen bidragit till verksamhetens mål och resultat.
Även tillgången på efterfrågad kompetens, förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal
påverkar löne- och anställningsvillkoren.
Syftet är att skapa en löneprocess där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så
att det positiva sambandet mellan lön, motivation, prestation och resultat uppnås. Det är därför av
stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om både verksamhetensmål, individuella mål,
förväntningar, krav samt uppnådda resultat och lönekriterier.
Lönekriterier utgör bedömningsgrunden för den individuella prestationslönen och består av frågor
kring områdena engagemang, ansvar, kompetens och verksamhet. För chefer i kommunens finns
även kriteriet ledarskap.
Det är särskilt viktigt att lönen för medarbetare på alla nivåer tydligt avspeglar hur uppsatta mål
uppfylls och de resultat som vederbörande uppnår.
Chefer är arbetsgivarens företrädare och har ett stort ansvar för att löneprocessen genomförs på ett
bra vis, att uppsatta mål kommuniceras och nås samt att uppföljning av resultat sker samt att man
följer de riktlinjer och rutiner som finns kring lönesättning och löneprocessen.
Personalavdelningen genomför årligen utbildning för chefer inför löneöversynen samt har löpande
dialog med de fackliga parterna.
Struktursatsningar

Av det totala löneutrymmet avsätts en del för strukturella satsningar. Dessa satsningar kan göras på
grupper eller individer inom grupper som av olika anledningar hamnat fel i lön enligt rådande
lönestruktur. Samtliga chefer och fackförbund får inkomma med förslag på strukturella satsningar.
Kommundirektörens ledningsgrupp föreslår efter genomgång av rådande lönestruktur, den årliga
lönekartläggningen samt förslag på struktursatsningar från förvaltningarna och fackliga
organisationer att det bör ske en struktursatsning inom några grupper.
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Forts. KSAU § 34
Titeländringar

För att befintlig titel ska harmonisera med innehåll i det huvudsakliga uppdraget föreslås några
titeländringar. Titelförändringarna medför ingen löneförändring.
Lönekartläggning

Enligt diskrimineringslagen skall samtliga arbetsgivare genomföra en lönekartläggning varje år.
Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan
kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.
Löneutrymmet

För att få en samlad lönepolitik föreslås att oavsett facklig organisation ska löneutrymmet för den
individuella prestationen ligga på ett utrymme om 2,0 procent samt central struktursatsning på 0,2
procent och 0,2 procent till förvaltningsstruktur. Utöver det avsätts 0,1 procent centralt till
oförutsedda löneförändringar. Totalt avsätts 2,5% procent för löneöversyn år 2021.
Beslutsunderlag

Personalchefens tjänsteutlåtande 2021-02-02
Yrkande

Olof Börjesson (C) föreslår bifall till förslaget.
Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att HR-specialist ändras till HR-strateg.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) förslag mot Roland Mattssons (M) med fleras
förslag finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Roland Mattssons (M) med fleras förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott antar ovanstående förslag gällande avsättning för löneöversynen
inkl. strukturåtgärder för löneöversyn samt justeringar enligt lönekartläggningen 2020, med ändring
av att HR-specialist ändras till HR-strateg.
Skickas till

HR-chef

Justerares signatur:
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KSAU § 35

Dnr 2021/000078

Verksamhetsplan och Budget Kommunakademi Väst 2021
Sammanfattning

Kommunakademin Väst utgör en struktur för samverkan mellan Fyrbodals kommuner och
Högskolan Väst, vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt
samhället i stort.
Kommunakademin Väst inkom 2021-01-22 med budget och verksamhetsplan 2021. Budgeten på
helår är 1465 tkr och beräknas ge ett mindre överskott på 35 tkr. Kostnaden delas lika mellan
Högskolan Väst och Fyrbodals kommuner. Vad gäller kommunernas del av kostnaden kommer den
2021 att hanteras inom ramen för Fyrbodals kommunalförbunds medel.
För 2022 och framåt kommer en omförhandling av överenskommelsen att ske. Ärendet är under
beredning och kommer upp på Fyrbodals Direktionsmöte den 11/2 2021.
Beslutsunderlag

Kommunakademin Väst Verksamhetsplan och budget 2021
DNR HV 2020 825 Beslut och verksamhetsplan
DNR HV 2020 827Beslut och budget Kommunakademi
Kommundirektörens tänsteutlåtande 2021-02-07
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad budget och verksamhetsplan för
Kommunakademin Väst.

Skickas till

Kommunalförbundet Fyrbodal
Högskolan Väst
Ekonomichef
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KSAU § 36

Dnr 2021/000004

Kommunstyrelsens bokslut 2020
Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till bokslutsrapport för 2020. Rapporten visar
på en mycket god måluppfyllelse för året med 11 av 19 mål helt uppfyllda.
Resultatet för året uppgick till ett överskott om +4,7 mnkr varav +1,9 mnkr i ofördelade medel. Av
total investeringsutgifterna uppgick till 21,7 mnkr av total budget på 38,5 mnkr.
Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har under 2020 tilldelat förvaltningen 19 styrande verksamhetsmål.
Måluppfyllelsen på helår är mycket positiv, av de 19 målen är 11 helt eller i hög grad uppfyllda och
6 mål är delvis uppfyllda. Däremot visar att för målen: att skapa goda förutsättningar för det lokala
näringslivet och att främja hälsa inte alls uppfyllda. Inom bägge områdena pågår och intensifieras
arbetet under nästkommande år.
Ekonomi
Drift

Årets utfall uppgår till -74,0 mnkr, vilket innebär ett överskott mot budget på + 4,7 mnkr. I
överskottet ingår ofördelade medel som vid årsskiftet uppgick till 1,9 mnkr.
Årets resultat beror främst på högre intäkter än vad som budgeterats för. Intäkterna ökade med 2,0
mnkr jämfört med föregående år, vilket främst beror på ökade intäkter för försäljning av varor och
tjänster, taxor samt EU-bidrag. Intäkterna överstiger budget med 7,5 mnkr. För året erhåll
kommunstyrelsen ersättning för sjuklöner, till följd av covid-19, dessa intäkter är av
engångskaraktär.
Verksamhetens kostnader stiger med 5,2 mnkr jämfört med föregående år. Detta beror i huvudsak
på ökade personalkostnader (semesterlöneskuld och sjuklönekostnader) samt ökade
kapitalkostnader. Sjuklönekostnaderna kompenseras till del av bidrag. Kapitalkostnaderna har ökar
tillfälligt med 1,2 mnkr jämfört med 2019 på grund av registervård under året.
Investering

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2020 uppgick till 38,5 mnkr. Utgifterna för året landade
på 21,7 mnkr, varav 4,9 mnkr avser fastighetsköp. Försäljningarna landade 10,6 mnkr varav
försäljning av mark inom Lindalsskogen är den enskilt största posten. I handlingen framgår
samtliga investeringsprojekt, projekt markerade med * kommer att slutredovisas under 2021.
Ohälsotal

Ohälsotalet förbättras för Kommunstyrelsen 2020 och uppgår på helår till 5,9 procent att jämföra
med 6,6 procent för 2019. Högst är fortsatt sjukfrånvaron bland medarbetare i åldern under 29 år.
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Forts. KSAU § 36
Verksamheten under året

Året har präglats av den pågående pandemin och åtgärder för att minska smittspridning samt av
förberedelser för etablering av storskaligt landbaserat vattenbruk med stöd av Jordbruksverket,
Västra Götalandsregionen, Business Sweden, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Fyrbodals
kommunförbund, våra grannkommuner och många fler.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen bokslut 2020 daterad 2021-01-26
Ekonomers tjänsteutlåtande 2021-02-05
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för år 2020.
Skickas till

Kommunstyrelsen
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KSAU § 37

Dnr 2021/000005

Behandling av resultatöverföring av investeringar i bokslutet 2020
Kommunfullmäktige fastställer överföring av investeringsanslag till kommande verksamhetsår.
Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag

Investeringsbudgeten uppgick för 2020, inklusive resultatöverföring från 2019, till 46,539 mnkr.
Årets bruttoinvesteringar ligger7 kvar på samma nivå som tidigare år och landar på 34,621 mnkr
(föreg. år 34,877 mnkr) och försäljningsinkomster inklusive investeringsbidrag ökar till 12,905
mnkr (föreg. år 3,837 mnkr).
Enskilt största investeringarna under 2020 avsåg köp av mark 4,9 mnkr samt planerat
fastighetsunderhåll och energieffektiviseringar som genomfördes till 6,163 mnkr respektive 1,173
mnkr.
I förslaget framgår redovisning av investeringar för 2020. I förslaget ingår omfördelning av ett antal
investeringsprojekt, vilka framgår av sammanställningen. Omfördelningen föreslås i första hand
inom respektive verksamhetsområde/nämnd. För projekten skolgårdar samt belysning motionsspår
föreslås att anslagen flyttas från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen. Även detta framgår i
sammanställningen under omfördelning. En förändring vad gäller redovisning av
anläggningsbidrag till föreningar har genomförts vilket innebär att investeringsanslaget bör utgå.
Anläggningsbidrag till föreningar budgeteras from 2021 som en driftskostnad.
Efter ovanstående förslag till förändringar föreslås resultatöverföring för samtliga nämnder med
24,825 mnkr. Anslaget är högre än för tidigare år vilket beror på att budgeterade försäljningar
minskat markant.
Försäljning och markinköp

Upparbetade försäljningar har under de senaste åren minskat betydligt. Inför 2020 uppgick budget
för upparbetade försäljningar totalt till 18 400 tkr. Utgående budget föreslås uppgå till 10 843 tkr.
Upparbetade planer uppgick vid ingången till 2020 till 5 784 tkr. Här ingår planer för Ögården 1:9,
Springethamnen, Hällebo, Skomakarudden, Gamla Smögen, Gamla Hunnebo samt Smögens hamn.
Ett avslut har skett under året avseende Ögården, samt tillkommande arbete har genomförts på
Hällebo, Gamla Smögen och Gamla Hunnebo. Det innebär att upparbetade planer vid årets slut
uppgår till 5 663 tkr. Upparbetade kostnader för Ögården 1:9 uppgick per 2020-12-31 till 3,799
mnkr och försäljning till 2,113 mnkr. Det innebar ett underskott på 1,686 mnkr. Underskottet
föreslås inte flyttas över till 2020 utan istället minska budget för försäljning industriområden.
Budgeterad fastighetsförsäljning uppgick vid ingången av 2020 till 5 049 tkr. Någon försäljning har
inte genomförts under året. Det innebär att budgeterade försäljningar inför 2021 uppgår till samma
belopp dvs 5 049 tkr.
Budgeterade försäljning av industriområden uppgick till 7 567 tkr. Under året har försäljning av
Lindalsskogen, Hogenäs, Klevenbryggans fastighet, Guleskärs marin skett med 10 580 tkr.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Överskottet med avdrag för underskott på Ögården föreslås kompensera överdrag avseende inköp
av mark. Det innebär att upparbetade försäljningar i princip är genomförd, endast 131 tkr återstår.
Budget för markinköp uppgick till 620 tkr för 2020. Inköp av mark för industriändamål
genomfördes till 4 940 tkr. Överdraget föreslås kompenseras genom de högre försäljningsinkomster
för industrimark samt ej utnyttjat anslag för anläggningsbidrag till föreningar.
Beslutsunderlag

Investeringsredovisning 2020 (2021-02-09)
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna;
• Omfördelning av investeringsbudget för 2020
• Överföring av investeringsanslag med 24,825 mnkr till 2021
• I övrigt godkänna investeringsredovisningen
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 29(37)

Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-02-17 §§ 23-44

KSAU § 38

Dnr 2020/001188

Sotenäs kommun underlätta för lokala näringslivet 2021
Sammanfattning

Under 2020 gjorde Sotenäs kommun ett antal åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet.
Då många effekter av Covid-19 drabbar näringslivet och besöksnäringen särskilt hårt. Inför 2021
beslutas om fortsättning på åtgärder för att underlätta för näringslivet.
Sotenäs kommun har den 3 mars 2020 beslutat enligt nedan för att stärka företagens likviditet och
situation. Detta genom att ge anstånd på betalningstider på avgifter inom tillsynsavgifter till
exempel gällande livsmedel, brandstillsyn, miljö, serveringstillstånd samt tobak och folköl.
Sotenäs kommun kommer också att:
•
•
•
•

Ge anstånd på betalningstider på hyra i lokaler samt upplåtelse av offentlig plats
Tillsynsbesök görs efter dialog, för att undvika smittspridning och bästa möjliga rådgivning
Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Fakturor kommer att skickas ut och granskningar genomföras enligt plan. Betaldag för fakturor
utställda efter 2021-03-03 kommer att flyttas fram till 2021-09-30.
Kommunstyrelsen har därutöver beslutat om att inte debitera för extra yta för uteservering som
kommunen upplåtit, efter tillstånd från Polismyndigheten, med anledning av Covid-19. KS § 5 Dnr
2020/639. Verksamheten ska efterleva de restriktioner som Folkhälsomyndigheten sätter som regel
för restaurangverksamhet. Vid ingripande från Miljönämnden ska debitering ändå ske. Beslutet
gäller tom 2021-12-31.
Samtliga medarbetare inom kommun har under det gångna året på grund av pandemin fått arbeta
extra hårt för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och samtidigt lyckats leverera ett bra
ekonomiskt utfall. Sotenäs kommun önskar därför ge medarbetarna en extra uppmuntran i form
av en gåva värde 300 kr och samtidigt åter igen stödja det lokala näringslivet och de näringsidkare
som håller Sotenäs kommun öppet och levande året runt.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-02-11
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avsätta medel för gåva till anställda, finansieras med
medel från kommunstyrelsens anslag för ofördelade medel 2021 max belopp 180 tkr.
Skickas till

Ekonomichef
Personalchef
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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2020/000048

Angående försäljning av fastigheten Finntorp 2:285, Bovallstrand
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges i Sotenäs kommun beslut (KF§153, Dnr2020/000048) om försäljning av
fastigheten Finntorp 2:285 i Sotenäs kommun har överklagats.
Kommunen har förelagts att yttra sig i ärendet i Förvaltningsrätten och förvaltningen har avropat
tjänsten enligt gällande ramavtal.
Beslutsunderlag

Yttrande till förvaltningsrätten
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra sig i enligt med bilaga 1.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, för den fortsatta handläggningen av ärendet, utfärda
fullmakt för advokaterna advokaten Rickard Hulling, advokaten Peter Näsström, advokaten Ted
Wennerqvist, advokaten Marie Wikström, advokaten Charlotte Bourner, biträdande juristen Åsa
Radix eller biträdande juristen Johan Bergelin, Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB, Norra
Hamngatan 18, 411 06 Göteborgatt föra kommunens talan vid talan inför Förvaltningsrätten i
Göteborg i mål nr 54-21 eller eljest rörande laglighetsprövning av Kommunfullmäktiges i Sotenäs
kommun beslut (KF§153, Dnr2020/000048) om försäljning av fastigheten Finntorp 2:285 i Sotenäs
kommun.
Fullmakten innefattar även rätt för ombudet att ingå förlikning, ta emot betalning och utkvittera
huvudmannen tillkommande handlingar i ärendet.
Skickas till

Kommundirektören
Samhällsbyggnadschefen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2021/000186

Yttrande till Länsstyrelsen, ang PREEM AB:s miljöanmälan gällande
provdrift med förnybara råvaror
Sammanfattning

Länsstyrelsen har mottagit en anmälan enligt miljöbalken gällande provdrift med förnybara råvaror
i FCC-crackern på Preemraff i Lysekil, anläggningsnummer 1484-1115.
Sotenäs kommun har möjlighet att yttra sig senast den 23 februari.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uttala sig att det är positivt att Preem investerar i
drivmedel med fossilfria råvaror som en del i att arbeta för en omställning till ett hållbart samhälle
och för att nå såväl regionala, nationella som globala mål om begränsad klimatpåverkan.
Kommunen ser fram emot att denna provdrift kan bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Skickas till

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KSAU § 41

Dnr 2021/000001

Avstämning av de preliminära ramarna och budgetanvisningar som
gått ut samt kommande vårens tidsplan
Sammanfattning

Information lämnas om preliminära ramar och planerade budgetanvisningar samt vårens tidsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KSAU § 42

Dnr 2021/000005

Sotenäs kommuns bokslut 2020
Sammanfattning

Information lämnas om Sotenäs kommuns bokslut 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KSAU § 43

Dnr 2020/000583

Val till arbetsgrupper för Vision 2032
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-03 § 14 att uppdra åt gruppledarna i Kommunfullmäktige att
ta fram förslag till representanter till arbetsgrupper med Visison 2032.
Roland Mattsson (M) utsågs till sammankallande och Kommunstyrelsens arbetsutskott fick i
uppdrag att utse representanter vid dagens sammanträde, till Visionens 10 grupper;
1. Livslångt lärande med 1000 utbildningsplatser
2. Kompetensförsörjning för 1000 arbetstillfällen
3. En levenade kommun med 1000 nya invånare
4. Maritimt kluster med 1000 miljoner kronor i investeringar
5. Fler boendeformer med 1000 nya bostäder
6. Besöksnäringen motsvarar 1000 helårsarbeten.
7. Nyinvesteringar och etableringar på 1000 miljoner kronor
8. Kultur- och fritidsutbud med 1000 olika aktiviteter
9. Översiktsplan med 1000 km ny infrastruktur
10. 1000 hållbara initiativ
Utifrån Kommunstyrelsens uppdrag om gruppindelning för det fortsatta arbetet med Vision 2032
har Roland Mattsson (M), efter samråd/digitalt möte med gruppledare, tagit fram förslag på
personer till de fem grupperna enligt nedanstående.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-03 § 14
Tid och implementeringsplan Vision 2032
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse följande förtroendevalda till arbetsgrupperna;
Mål 1 och 8 Livslångt lärande med 1000 utbildningsplatser/ Kultur och fritidsutbud med 1000
aktiviteter.
Roland Mattsson (M), Mikael Sandberg (L), Torgny Grahl (C), Lotta Johansson (S), Eva
Rydberg(V).
Mål 2 och 6 Kompetensförsörjning för 1000 arbetstillfällen/Besöksnäringen motsvarar 1000
helårsarbeten Daniel Nordström (M), Mikael Sternemar (L), Tina Ehn (Mp), Annika Erlandsson
(S), Maria Holmström (M)
Mål 3 och 5 En levande kommun med 1000 nya invånare/ Flera boendeformer med 1000 nya
bostäder Ronald Hagberth (M), Sanna Lundström (S), Britt Lindgren (C), Peter Håkansson (M),
Nils Olof Bengtson (M), Magnus Johansson (V).

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Mål 4 och 10 Maritimt kluster/ 1000 hållbara initiativ.
Eva Abrahamsson (M), Stig Arne Helmersson (C), Bengt Sörensson (S), Magnus Johansson (V),
Susanne Aronsson Dekinnard (M)
Mål 7 och 9 Nyinvesteringar, etableringar och ÖP; Robert Yngve (KD), Glen Lorentzon (C),
Therese Mancini (S), Yngve Johansson (MP), Kajsa Åkesson (M)
Arvode utgår enligt gällande Arvodesreglemente, medel tas ur KS ofördelade medel.

Skickas till

Valda
Löneenheten
Kansliavdelningen
Ekonomiavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Dnr 2021/000071

Kurser och konferenser
1. Att bemöta en rättshaverist, 2 tillfällen erbjuds den 13 eller 23 april, digital
utbildning/föreläsning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att följande förtroendevalda ska delta i
föreläsningen/utbildningen; Nämndernas presidium.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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