
 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2020-03-04 §§ 51-60 

Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, onsdagen den 4 mars 2020, kl 08:30-12.00 
 
 

Beslutande 
 
Mats Abrahamsson (M) ordförande   
Olof Börjesson (C) 
Roland Mattsson (M) 
 

 
Birgitta Albertsson (S) 
Lars-Erik Knutsson (S)  

Närvarande 
ersättare 

 
Mikael Sternemar (L)  
 

 
Therese Mancini (S) 

Övriga deltagare 
 
 
Ann-Sofie Sjögren, konsult § 53 
Niklas Nilsson, MEX-ingenjör § 54 
Anders Bergqvist, konsult § 54 
Nina Roos, utredare KS § 55 
Carl Forsberg, kultursekreterare § 56-57 
Peter Andersson, projektledare Stenens Hus § 56 
 
 
 

 
 
Mona Engelbrektsson, säkerhetssamordnare § 59 
Pia Settergren, MAS § 59 
Katarina Bodin, personalutvecklare § 59 
Peter Bergman, räddningschef § 59 
Maria Vikingsson, kommunchef  
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

Justerare Birgitta Albertsson (S) 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen den 4 mars 2020 kl. 15.00. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund    
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Birgitta Albertsson (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-04 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-03-04 – 2020-03-26. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund    



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2020-03-04 §§ 51-60 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 2(16)
 

 
 

Innehållsförteckning 

Godkännande av dagordning ............................................................................................................... 3 
Titelförändring Kommunchef .............................................................................................................. 4 
Ansökan om markköp på Hovenäs 1:3 ................................................................................................ 5 
Information om genomförandeavtal Skomakarudden .......................................................................... 6 
Medborgardialog om inflyttning .......................................................................................................... 7 
Information om Stenens Hus................................................................................................................ 8 
Kulturprojekt 2020 ............................................................................................................................... 9 
Förberedelse för pandemi................................................................................................................... 15 
Riktlinjer för att förebygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda ....................................... 16 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2020-03-04 §§ 51-60 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 3(16)
 

 
 

KSAU § 51   

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med att följande ärende utgår: 
 

• Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 
 
Samt att följande ärende läggs till 
 

• Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda 
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KSAU § 52 Dnr 2020/000273 

Titelförändring Kommunchef 

Sammanfattning 

2018 trädde den nya kommunallagen i kraft och ersatte då den tidigare kommunallagen från 1992. 
Avsikten med den nya kommunallagen var att anpassa lagen till dagens förhållande, modernisera 
och göra lagen bättre anpassad för dagens och framtidens utmaningar.  
I den nya lagen tydliggjordes rollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda bl.a. 
genom att kommundirektören får en arbetsinstruktion från kommunstyrelsen. Syftet är att det ska 
bidra till ett bra samarbete mellan de förtroendevalda och kommundirektören. I instruktionen ska 
kommunstyrelsen fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen och även 
direktörens övriga uppgifter. 
 
Sotenäs kommun fastställde 2018 kommunchefens instruktion men avvaktade med titelförändring. 
Sedan lagens införande har en majoritet av Sveriges kommuner bytt titel på rollen som kommunens 
högsta tjänsteman från kommunchef till kommundirektör. Förslaget är att även Sotenäs kommun 
byter titel från kommunchef till kommundirektör. 

Beslutsunderlag 

Personalchefens tjänsteutlåtande 2020-01-27 

Yrkande 

Olof Börjesson (C), Lars-Erik Knutsson (S) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att 
arbetsutskottet antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelses arbetsutskott beslutar att ändra kommunchefens titel från Kommunchef till 
Kommundirektör. 
   

Skickas till 

Kommundirektör 
Personalchefen 
Löneenheten 
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KSAU § 53 Dnr 2020/000084 

Ansökan om markköp på Hovenäs 1:3  

Sammanfattning 

Westboat AB inkom 2018-05-03 med en ansökan om att köpa mark på Hogenäs Industri och Roger 
Engström förvaltning AB inkom 2019-09-10 med en ansökan om att köpa mark på Hogenäs 
Industri.  
 
Syftet med markförvärvet är att uppföra företagslokaler. Försäljningen innebär en intäkt till 
kommunen på ca 1800 000 kr.  

Beskrivning av ärendet 

Efter att förvaltningen gått ut med intresseanmälan till de företag som lämnat ansökan om markköp 
på Hogenäs Industri var Westboat och Roger Engström Förvaltning fortsatt intresserade. Det visade 
sig efter dialog med de båda sökande att de vill köpa marken tillsamman och bilda ett nytt 
gemensamt bolag som kommer att äga marken. Det nya bolaget kommer att bildas så snart beslut 
tagits om att de får köpa marken.  
 
Ett område om 6000 – 6500 kvm är tillgängligt för försäljning och priset som föreslås är 285 
kr/kvm, enligt tidigare försäljningar av likvärdig mark i kommunen. 
 
Syftet med markförvärvet är att uppföra företagslokaler. Lokalerna kommer in första hand hyras ut 
men det kommer även ges möjlighet att friköpa enskilda lokaler så att företagare ges möjlighet att 
äga sina egna lokaler. 

Beslutsunderlag 

Konsultens tjänsteutlåtande 2020-02-18 
Köpekontrakt och kartbilaga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Westboat AB tillsammans med Roger Engström 
Förvaltning AB får köpa del av Hovenäs 1:3 för 285 kr/kvm. 
 
 

Skickas till 

PLEX-chef 
Konsult 
Sökanden 
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KSAU § 54 Dnr 2005/000035 

Information om genomförandeavtal Skomakarudden 

Sammanfattning 

Information lämnas om genomförandeplan och tidplan för Skomakarudden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 55 Dnr 2020/000098 

Medborgardialog om inflyttning  

Sammanfattning 

Under de senaste åren har trenden i Sotenäs kommun varit att yngre personer i arbetsför ålder flyttar 
från kommunen, ofta till de större städerna för arbete och/eller studier. Inflyttning till kommunen 
sker främst av personer som närmar sig eller har passerat pensionsåldern.  
 
För att undersöka hur det skulle vara möjligt att vända på trenden har Sotenäs kommun genomfört 
en medborgardialog gällande inflyttning till Sotenäs kommun.  
 
En workshop gällande kompetensförsörjning har också genomförts i näringslivsrådet. Synpunkter 
från medborgardialogen och workshopen har varit samstämmiga och bland annat lyft fram vikten av 
en god framtida kompetensförsörjning. Förslag om att utveckla en inflyttarservice till kommunen 
för att underlätta för de som är på väg eller funderar på att flytta till kommunen har kommit från 
båda grupperingarna. Förslaget är att kommunen utvecklar en sida på kommunens hemsida med 
specifik information för den som funderar på att flytta till kommunen samt kommunens 
servicecenter får ett utökat uppdrag gällande inflyttarservice. 

Beskrivning av ärendet 

Följande utvecklingsområden har lyfts fram 
 
• Information på hemsida och i sociala medier för de som vill flytta hit 
• Kontaktperson att ställa frågor till och få information vid inflyttning 
• Utveckla vård och omsorg, förskola och skola så att verksamheterna har en god kvalitet och 

ett gott rykte. 
• Utveckla kollektivtrafiken med fler direktbussar (samarbete med Västra Götalandsregionen). 
• Tomter och bostäder till rimliga priser 
• Informera om kommunens utvecklingsarbetearbete. Visa på vad som görs och varför för att 

utveckla den kommunala verksamheten. 
• Utveckla ett "service/information/besök/turism" center som kan ge information och hjälpa till 

med kontakter.   

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2020-02-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av de utvecklingsområden som redovisas och ger 
förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att skapa förutsättningar för inflyttning till Sotenäs 
kommun.   

Skickas till  

Utredaren 
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KSAU § 56 Dnr 2018/000499 

Information om Stenens Hus 

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående arbete inom Leaderprojektet Stenens Hus. 
En medborgardialog är genomförd under 2019 och en slutrapport ska presenteras i slutet av mars 
2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 57 Dnr 2020/000154 

Kulturprojekt 2020 

Sammanfattning  

Översyn av större kulturprojekt och verksamheter i Sotenäs kommun 2020 med förslag till stöd från 
kommunstyrelsen.     

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har de senaste åren fått flera kulturprojekt och verksamheter som etablerat sig i 
kommunen. Stöd till dessa verksamheter har tidigare fördelats från kommunstyrelsens ofördelade 
medel men det har saknats ett etablerat ansökningsförfarande. Detta har medfört att det blivit svårt 
för kommunstyrelsen att prioritera bland inkomna förslag. Genom att behandla alla större 
kulturverksamheter som tidigare fått stöd från kommunstyrelsen samtidigt så blir det lättare att få en 
överblick och prioritera kommunens begränsade medel. 
 
Tre större kulturverksamheter som också får stöd av kommunen förtjänar att nämnas: Swedish 
Wildlife Film Festival (Naturfilmarna), Granitkusten och Kulturhuset Hav och Land. Stöden till 
dessa verksamheter hanteras av utbildningsförvaltningen, förutom förlusttäckningsbidraget till 
Kulturhuset Hav och Land som regleras i avtal och hanteras förvaltningsövergripande. 
 
Udden skulptur 
Udden skulptur är en skulpturutställning på Udden i Hunnebostrand. Utställningen pågår från juni 
till september och är öppen för allmänheten utan inträde, dygnet runt. Skulpturutställningen i 
Hunnebostrand firar 10 år i år och är därmed den verksamhet av de större kulturprojekten som varit 
verksamt längst. Etableringen av Udden skulptur har också varit en förutsättning för arbetet med 
Stenens Hus. Utställningen fick förra året ett nytt huvudmannaskap genom KKV Bohuslän. Av de 
projekt som föreslås beviljas är Udden skulptur det med mest ansträngd budget och projektet löper 
viss risk att inte kunna genomföras. 
 
Stallebrottet 
Stallebrottet är en scen för teater och musik i ett nedlagt stenbrott på Malmön. Stallebrottet har för 
perioden 2019-2021 fått ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd av Västra Götalandsregionen på 
400.000 kr per år för sin teaterverksamhet. Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas med 
motiveringen att föreningen driver ett omfattande ideellt arbete som garanterar både delaktighet och 
fina kulturupplevelser på Malmön. 
 
Island of Light 
Ljuskonstfestivalen Island of Light genomfördes för första gången 2018 på Smögen. Föreningen 
Smögen Art ansöker nu om att få genomföra festivalen för tredje gången. Turistrådet Västsverige 
beräknar att ca 30-40.000 människor under fyra dagar besökte festivalen förra året, trots dåligt 
väder. Arrangemanget 2019 hade på ett betydande sätt förstärkt sina insatser kring säkerhet och 
logistik. Den ansökan som är inlämnad till kommunen gäller endast stöd till organisationen bakom 
festivalen, inte till stöd för konstnärerna som medverkar. Kostnaden för deras medverkan är svår att 
beräkna men torde uppgå till 1-2 miljoner kronor. 
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Forts. KSAU § 57 

Konsekvensbeskrivning 

I denna ansökningsomgång ansöker tre aktörer om att genomföra kulturverksamhet i Sotenäs under 
2020: Smögen Art Light Festival, Stallebrottet och KKV Bohuslän. Jämfört med förra årets 
ansökningsomgång har alla kommunala bidrag i form av tjänster till Smögen Art Light Festival 
räknats om till pengar. Detta dels för att lättare kunna jämföra de olika ansökningarna och dels för 
att underlätta planeringen och möjligheten att följa budget för våra förvaltningar. En separat 
genomgång av de stöd som festivalen söker och vad de kostar finns bifogad. 
 
I bedömningen av hur mycket stöd varje organisation bör beviljas i stöd har förvaltningen utgått 
från fyra faktorer: 

1. Verksamhetens relevans och kvalitet 
2. Grad av medfinansiering 
3. Skapat mervärde för kommunens invånare 
4. Behov av stöd 

Beslutsunderlag 

Kultursekreterararens tjänsteutlåtande 2020-01-31 
Ekonomisk översikt över större kulturprojekt i Sotenäs 
Ansökan Stallebrottet 
Budget Stallebrottet 2020 
Bokslut Stallebrottet 2019 
Ansökan Udden skulptur 
Budget Udden skulptur 2020 
Ansökan Island of Light 
Kort rapport om Island of Light 2019 
Kommunala stöd som söks av Island of Light 
Exponering i nationell och internationell media 2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 § 34 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att kultursekreteraren får i uppdrag att arbeta för att involvera fler 
aktörer som samarbetspartners i Island of Light för att säkra en långsiktig finansiering. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att arbetsutskottet antar 
detta. 
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Forts. KSAU § 57 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att  
 

1. Bevilja 150.000 kr i kulturstöd till Stallebrottet 
2. Bevilja 250.000 kr i kulturstöd till Udden skulptur 
3. Bevilja 340.000 kr i kulturstöd till Island of Light   

 
 
Kulturstödet innefattar inte någon kommunal arbetsinsats, föreningarna får bekosta köpta 
kommunala tjänster.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att arbeta för att involvera fler 
aktörer som samarbetspartners i Island of Light för att säkra en långsiktig finansiering. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 58 Dnr 2019/001586 

Uppdrag - Motion ang utreda möjligheterna att skapa ett fiskemuseum  

Sammanfattning  

Utbildningsnämndens utredning har lämnats över till den ideella föreningen Sotenäsgillet som 
genom projektet Förstudie Maritimt Centrum har som målsättning att undersöka möjligheterna att 
skapa ett Maritimt center i Sotenäs, främst kustnära fiske, beredningsindustri och fritidsbåtar. 
 
Sotenäsgillet har en vision med projektet att bli ett regionalt museum med riksintresse med 
målsättningen att ständigt utveckla våra verksamheter genom ett aktivt arbete med vårt kulturarv, 
insamling, dokumentation, forskning, publik och pedagogisk verksamhet. 
 
Om en kommun skulle starta ett museum så lyder det under Museilagen (2017:563) och får många 
lagkrav på sig, tex: 

• Bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri 
åsiktsbildning. 

• Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara kunskapsbaserad och 
präglas av allsidighet och öppenhet. 

• Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara tillgänglig för alla och 
anpassad till användarnas olika förutsättningar. 

• Ett museum ska bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att 
ha hög kompetens inom sitt ämnesområde. 

• Ett museum ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav 2016-11-10 Utbildningsnämnden uppdrag i två olika motionsärenden.  
 
Motion inlämnad av Ulla Christensson-Ljunglide (M) och Mats Abrahamsson (M) om att inrätta ett 
fiskemuseum, dnr KA 2014/465 med uppdrag åt Utbildningsnämnden att utreda möjligheterna att 
skapa ett fiskemuseum och att göra en dokumentation av fiske och fiskeberedning till grund för 
museets verksamhet. 
dels 
Motion inlämnad av Mikael Sternemar (L) om Sotenäs kulturarv, dnr KA 2014/786 med uppdrag åt 
Utbildningsnämnden att utreda möjligheten att köpa, rusta och nyttja en fiskebåt av denna typ som 
ett museum och pedagogiskt undervisningsobjekt och möjligheten till att finansiera detta genom 
olika former av offentliga, privata och ideella medel. 
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Forts. KSAU § 58 

Beskrivning av ärendet 

Kansliavdelningen har utrett ärendet och haft dialogmöte med Symbioscenter som nu meddelar att 
de inte kommer att ta över ansvaret för Sotenäsgillets projekt. Information ges om att Sotenäsgillets 
styrelse har rekonstruerats och att Sotenäsgillet kommer att driva projektet framgent.  
 
En ansökan om förlängning januari-augusti 2020 är inskickad till Leader Bohuskust och 
Gränsbygd/Jordbruksverket för projektet, Förstudie Maritimt Centrum.  
Projektets vision är: 
 
Vår vision är att bli ett regionalt museum med riksintresse och vår målsättning är att ständigt 
utveckla våra verksamheter genom ett aktivt arbete med vårt kulturarv, insamling, dokumentation, 
forskning, publik och pedagogisk verksamhet. 
Målsättning i steg 1: Det första målet är att undersöka möjligheterna att skapa ett Maritimt center i 
Sotenäs, främst kustnära fiske, beredningsindustri och fritidsbåtar. 
Projektgenomförandet – Förstudien ska genomföras i fyra steg; 

• inventering av avnämare 
• resursinventering 
• kunskapsinventering 
• Modellbeskrivning av Maritimt center 

 
Sotenäs kommun, utbildningsförvaltningen har redan bidragit i projektet med arbetsinsatser, 
motsvarande minst 20 000 kronor, och har fullgjort sin del som samarbetspartner.  
 
Sotenäs kommun stöttar också den ideella föreningen Töllar och Seiel genom olika insatser och 
stöd. Töllar och Seiel är en idéell förening, vars syfte är att bevara och bruka allmogebåtar och 
andra traditionella fartyg från Bohuskusten med tillhörande redskap och utrustningar. De 
eftersträvar att hålla äldre kunskaper och färdigheter levande.  
 
Den ideella föreningen äger museifiskebåten LL667 Asta. Båten ska nu renoveras så att Asta kan 
fortsätta att fungera som arbetslivsmuseum och kulturminne i kommunen. 
 

Analys 

Möjligheterna att tillskapa ett kommunalt museum är små, då stora medel måste avsättas för att 
uppfylla de lagkrav som åligger ett kommunalt museum. 
 
Kommunen stödjer ideella föreningar som vill utveckla kulturarvsfrågor och häri ryms insatser både 
gentemot Sotenäsgillet och föreningen Töllar och Seiel. 
 

• Utbildningsnämndens uppdrag var att utreda frågorna som ställdes i motionerna. 
 

• Förstudie Maritimt Centrum är Sotenäsgillets projekt. Sotenäs kommun är samarbetspartner 
och har fullgjort den arbetstid som var planerad i projektet. 
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Forts. KSAU § 58 

• Den ideella föreningen Töllar och Seiel äger museifiskebåten LL667 Asta, båten fungerar 
både som arbetslivsmuseum och som ett kulturminne. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-02-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att utredningen är avslutad och att Utbildningsnämnden fortsätter att 
stötta ideella föreningar i enlighet med antaget reglemente. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 59 Dnr 2020/000274 

Förberedelse för pandemi 

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunens förberedelser för pandemi. Arbete pågår med att uppdatera 
beredskapsplan för pandemi. 
 
Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 60 Dnr 2018/000238 

Riktlinjer för att förebygga och hantera hot och våld mot 
förtroendevalda 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att det görs en uppföljning av Riktlinjer för att förebygga och 
hantera hot och våld mot förtroendevalda. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att göra en uppföljning av Riktlinjer för att förebygga och 
hantera hot och våld mot förtroendevalda. 
 

Skickas till  

Säkerhetssamordnare 
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