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Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande  
Mikael Sternemar (L) 
Roland Mattsson (M)  
 

Britt Wall (S) 
Lars-Erik Knutsson (S)  
 

Närvarande 
ersättare 

  
Olof Börjesson (C) 

 
Hilbert Eliasson (S)  
 
 

Övriga deltagare Succkie Gunnarsson § 147 
Eveline Savik, förvaltningschef § 148-150 
Harald Olofsson, MEX-ingenjör § 151-154 
Therese Johansson, MEX-ingenjör § 151-154 
Amanda Jansson, landskapsarkitekt § 155-160 
Henrik Rörberg, polis § 163 
Maria Hassing, folkhälsostrateg § 163 
Tomas Larsson, näringslivsutvecklare § 165-166 
Staffan Karlander, kultur-och fritidsansvarig §§ 
167-172 
 
 
 
 

Jenny Borg, kommunikatör §§ 124-134 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
Jörgen Karlsson, ekonomichef §§ 173-177 
Maria Vikingsson, kommunchef 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet den 10 oktober 2016 kl. 08.00. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 
 

 Mats Abrahamsson    
Justerare    

 Britt Wall   
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-05 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-10-10  - 2016-11-01.  
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   
 Ann-Marie Hermansson  
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KSAU § 146    

Godkännande av dagordning och extra sammanträde 
 
Dagordningen godkänns. 
Ärende 7, 8, 40 utgår. 
 
Ärende 28, 30-34 utgår och dessa ärenden tas upp på ett extra sammanträde som hålls den 12 
oktober kl 13.00. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hålla ett extra sammanträde den 12 oktober. 
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KSAU § 147    

Information om Oktobermässan 

Sammanfattning 

Information lämnas om Oktobermässan som hålls den 29 oktober i Sotenäs Idrottshall i 
Kungshamn. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 148  KA 2016/735 

Samarbete, plan- och byggkontoren i Munkedal och Sotenäs  

Sammanfattning 

Sedan 2013 finns ett etablerat samarbete mellan Sotenäs, Munkedal och Lysekil angående Miljö, IT 
och Lön. Därutöver finns det ett antal gemensamma bolag t.ex. Västvatten och Rambo men också 
ett antal samarbeten där kommunerna genom avtal ”lånar” personal från varandra en kortare tid 
alternativt delar på en tjänst eftersom det inte finns behov av en heltidstjänst i den enskilda 
kommunen t.ex. handikappanpassning, teknisk chef, säkerhetssamordnare, bygglovschef, 
planarkitekt. I de olika samarbetena är olika kommuner inblandade, beroende på vilket behov som 
finns. 
 
För att följa upp pågående samarbeten och utreda behovet och formerna för eventuella framtida 
samarbeten har presidierna i Lysekil, Munkedal och Sotenäs regelbundna möten. Vid det 
gemensamma mötet i Lysekil 2/6 2016 fick kommuncheferna i uppdrag att undersöka ytterligare 
former för samarbeten. Ett av områdena var Bygg. 
 
Att bemanna plan- och byggkontoren i Sotenäs och Munkedals kommuner innebär utmaningar. I 
Munkedal är antalet ärenden inte så stort att plan- och byggkontoret kan anställa alla de 
kompetenser som behövs i liten skala, t.ex. finns inte underlag för en heltidstjänst som 
planhandläggare och arkitekt. I Sotenäs är ärendeinströmningen tillräcklig för att bemanna kontoret 
med flera kompetenser men där finns istället utmaningar ifråga om att rekrytera och behålla 
personal med rätt kompetens, vilket delvis har med kommunens geografiska läge att göra. Utifrån 
detta har tankar på samarbete med ett gemensamt plan- och byggkontor fötts. 
 
Munkedals kommun har under sommaren bistått plan- och byggkontoret i Sotenäs kommun med 
chefsresurs och omvänt har Munkedals kommun haft tillgång till planhandläggare anställd i Sotenäs 
kommun.  

Ett gemensamt plan- och byggkontor 
Ett för Sotenäs och Munkedals kommuner gemensamt plan- och byggkontor bör inrättas. Det kan 
finnas anledning att även fortsätta ta kontakt med fler kommuner för en ännu starkare organisation, 
antingen för att ansluta någon ytterligare kommun till samarbetet eller för att utvidga samarbetet på 
ett enskilt område, t.ex. tillsynsområdet.  

Beslutsunderlag  

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2016-09-05 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att förutsättningslöst utreda 
formerna för en samverkan inom plan- och byggverksamheten.  
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Forts. KSAU § 148 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchefen att förutsättningslöst utreda formerna för en 
samverkan inom plan- och byggverksamheten. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 149  KA 2015/200 

Detaljplan för del av Gravarne 3:1 och 3:6 i Kungshamn, Sotenäs 
kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun beslutade den 18 februari 2016, § 21, att anta en detaljplan 
för del av Gravarne 3:1 och 3:6 i Kungshamn. Syftet med planen angavs vara att utöka byggrätten 
inom befintligt industriområde för att skapa förutsättningar att uppföra en biogasanläggning med 
reningsverk i anslutning till fiskberedningsindustrierna Orkla och Leröy.  
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 19 april 2016 att avslå överklaganden från 
närboende. 
 
Mark- och miljödomstolen har den 30 september 2016 ändrat länsstyrelsens beslut och upphävt 
kommunens (mål nr P 2141-16). 

Beskrivning av ärendet 

Som skäl för att upphäva detaljplanen har mark- och miljödomstolen anfört att den 
miljökonsekvensbeskrivning som legat till grund för beslutet att anta detaljplanen inte uppfyller 
kraven för en sådan eftersom den saknar redovisning av rimliga alternativ.  
 
Ur mark- och miljödomstolens domskäl: 
 
"Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets 
syfte och geografiska räckvidd ska också identifieras, beskrivas och bedömas." 
 
"Även om bara rimliga alternativ behöver beskrivas måste enligt mark- och miljödomstolen i de fall 
kommunen anser att rimliga alternativ saknas åtminstone redovisas skälen för detta 
ställningstagande. Även om det framgår av handlingarna i ärendet att den valda platsen ur ett 
verksamhetsperspektiv har vissa givna fördelar så är ändå en alternativdiskussion relevant med 
hänsyn till den känsliga omgivningen med närbelägna bostäder. Med hänsyn till kraven i 6 kap. 12 
§ miljöbalken är avsaknaden av detta en sådan brist i handläggningen av planärendet som inte kan 
godtas." 
 
Domen kan överklagas senast den 21 oktober 2016 

Beslutsunderlag  

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande  
Mark- och miljödomstolens dom den 30 september 2016, P 2141-16 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-10-05| §§ 146-179 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
8(41) 

 
 

Forts. KSAU § 149 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S), Roland Mattsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att överklaga Mark- och 
miljödomstolens dom i mål 2141-16. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att förbereda detaljplanen för förnyat 
antagande. 
 

Skickas till 

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
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KSAU § 150  KA 2016/856  

Markförsäljning Ödegården, del av fastigheten Vägga 2:262 

Sammanfattning 

SmögenLax Aquaculture AB ansöker om att få köpa 14 000 m2 byggbar mark på Ödegården inom 
fastigheten Vägga 2:262. Detaljplanearbete pågår. Verksamheten utgör en del av Symbioscenter 
och ska användas för laxodling där spillvärme från industrin kommer att användas i produktionen.  
 
Markförsäljningen förutsätter uppsägning av ramavtal avseende exploatering av del av Ödegårdens 
industriområde från 2006.  

Yrkande 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja mark enligt bilaga 1 till SmögenLax Aquaculture 
AB för 250 kr/m2. Försäljningen villkoras av att pågående detaljplan vinner laga kraft, avstyckning 
kan ske och produktionsanläggningar tas i drift inom två år från köpet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att säga upp ramavtalet, samt 
fortsätta överläggningarna med fastighetsägaren avseende eventuell markförsäljning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att slutföra försäljningen och i övrigt 
reglera villkoren. 
 
 
 

Skickas till  

Sökanden 
Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
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Forts. KSAU § 150   Bilaga 1 
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KSAU § 151  KA 2016/230 

Förfrågan om markköp del av Finntorp 2:238 

Sammanfattning 

Sotenäsbostäder AB har inkommit med ansökan om att få förvärva en del av kommunens fastighet 
Finntorp 2:238. Området är nyligen detaljplanelagt för bostadsbebyggelse. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäsbostäder har en lång kö av bostadssökande och har därför lämnat in en ansökan om att få 
förvärva en del av Finntorp 2:238. Området är i gällande plan godkänt för bostadsbebyggande dels 
som flerbostadshus och dels som småhustomter för friliggande villor. Sotenäsbostäder har i sin 
förfrågan angett att småhustomterna ska försäljas genom kommunens tomtkö och utifrån de regler 
kommunen idag använder sig av.  
Att sälja området innebär att det bör upprättas ett exploateringsavtal där parternas olika åtaganden 
regleras.  

Beslutsunderlag  

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2016-09-22 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till förslaget med tillägg att kommunchefen får i uppdrag att ta 
fram ett exploateringsavtal. 
 
Lars-Erik Knutsson (S), Britt Wall och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Mikael Sternemars 
(L) förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig positiv till försäljning av en del av kommunens 
fastighet Finntorp 2:238 och uppdrar åt kommunchefen att ta fram ett exploateringsavtal där 
Sotenäsbostäder åtar sig utbyggnaden av de infrastrukturella anordningar som behövs för områdets 
användande. 
 

Skickas till 

MEX-ingenjör 
Sotenäsbostäder AB 
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KSAU § 152  KA 2016/573 

Förfrågan om markköp del av Väjern 1:109 

Sammanfattning 

Sotenäsbostäder AB har inkommit med ansökan om att få förvärva en del av kommunens fastighet 
Väjern 1:109. Marken är sedan lång tid detaljplanelagd för bostadsbebyggelse. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäsbostäder har en lång kö av bostadssökande och har därför lämnat in en ansökan om att få 
förvärva en del av Väjern 1:109. Området är i gällande plan godkänt för bostadsbebyggande i två 
plan och Sotenäsbostäder vill därför säkerställa markinnehavet för framtida bostadsbebyggande.  

Beslutsunderlag  

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2016-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna försäljning av en del av kommunens 
fastighet Väjern 1:109 till ett pris enligt gjord värdering och uppdrar åt kommunchefen att ta fram 
ett exploateringsavtal med Sotenäsbostäder. 
 

Skickas till 

Kommunchefen 
MEX-ingenjör 
Sotenäsbostäder AB 
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KSAU § 153  KA 2014/626 

Exploateringsavtal för detaljplan Ellene 1:381 m. fl. 

Sammanfattning 

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Sotenäs kommun och exploatör för att reglera parternas 
ansvar för åtgärder och kostnader vid genomförandet av detaljplan Ellene 1:381 m.fl. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har genom beslut godkänt exploatering för Ellene 1:381 m.fl. Detaljplanen syftar 
till att möjliggöra tillkomst av nya bostäder beläget på en tomt mellan Hunnebostrand och 
Ulebergshamn. Marken är till största delen privatägd men en mindre del äger kommunen och den 
avses avyttras till exploatören. Ett exploateringsavtal har upprättats för att reglera parternas ansvar 
för åtgärder och kostnader vid genomförandet av detaljplanen samt även reglera marköverlåtelser 
och markupplåtelser. 

Beslutsunderlag  

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2016-09-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtalet för Ellene 1:381 m fl. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 154  KA 2015/479 

Försäljning av del av fastighet Hedalen 1:7 

Sammanfattning 

Lennart Rohdin har den 28 maj 2015 inkommit med en ansökan om att förvärva genom sitt företag, 
Konsult Lennart Rohdin AB, del av fastigheten Hedalen 1:7.  

Beskrivning av ärendet 

Inom området Hedalen har kommunen kvar en industritomt som inte är exploaterad. Fastigheten 
Hedalen 1:7 består till viss del av allmän platsmark som i samband med förvärvet kommer regleras 
till kommunens fastighet Ellene 1:383. Lantmäterikostnaderna som uppstår i samband med 
fastighetsregleringen bekostas av köparen.  
 
Lennart Rohdin har för avsikt att uppföra byggnader som skall rymma lokaler för sina verksamheter 
som idag är utspridda. Verksamheterna är Hunnebo Servicebutik AB, Olgas i Hunnebo AB, 
Malmöns fastigheter AB, Kustbyggen AB, Malmöns förvaltnings AB samt Lennart Rohdin AB.  

Beslutsunderlag  

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2016-09-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna att företaget Konsult Lennart Rhodin AB får 
köpa del av Hedalen 1:7.  
 

Skickas till 

Tekniska avdelningen 
Mark- och exploateringsingenjören 
Sökande 
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KSAU § 155  KA 2014/626 

Detaljplan för Ellene 1:381 m fl, Hunnebostrand, Sotenäs kommun 

Bakgrund 
Planläggningens syfte är att pröva möjligheten till uppförande av tre nya bostadshus inom aktuellt 
område. Planförslaget omfattar den privata fastigheten Ellene 1:381 samt en liten del av den 
kommunalt ägda fastigheten Ellene 1:383. 
 
Granskning av förslag till detaljplan för Ellene 1:381 m.fl. har genomförts i enlighet med 5 kap 21 
§, PBL (2010:900). Detaljplanen arbetas fram enligt reglerna för ett s.k. normalt planförfarande. 
Granskningshandlingar, daterade 2016-05-03, har varit föremål för granskning under perioden 10 
maj till 31 maj 2016.  Berörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt 
fastighetsförteckning, har getts tillfälle att yttra sig. Med anledning av granskningen har 15 
yttranden inkommit, varav 8 utan erinran.  

Inkomna yttranden- sammanfattning 
Länsstyrelsen bedömer att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen har synpunkter på att anslutningen till kommunalt VA 
bör klaras ut angående huvudmannaskap. I avtal behöver även ansvar för rensning av sprängsten 
klaras ut. Länsstyrelsen förutsätter att bullerförordningens (SFS 2015:216) krav klaras.  
 
Några intilliggande fastighetsägare uttrycker oro över sprängnings- och markarbeten under 
byggtiden, dagvatten från planområdet samt att i planen angiven nockhöjd inte ska följas i 
bygglovskedet. 

Planhandlingarna justeras inför antagandet 
Kontoret gör bedömningen att framförda synpunkter inte föranleder några förändringar av 
planförslaget. Ett förtydligande gällande va-lösning förs in i planbeskrivningen. Kontoret gör 
bedömningen att förtydligandet inte kräver någon ny granskning, utan att planhandlingarna kan tas 
till antagande, med endast redaktionella ändringar. 
 
Byggnadsnämnden godkände 2016-09-08 § 64 granskningsutlåtandet daterad 2016-06-16, och.  
godkände antagandehandlingarna daterad 2016-06-20 samt beslutade att vidarebefordra dessa till 
Kommunfullmäktige för att anta detaljplanen. 
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Forts. KSAU § 155 

Tidigare beslut 
BNau § 106 Godkännande av granskningshandlingar och ställa ut   2015-10-06 
BNau §62 Godkännande av samrådshandlingar och samråd              2015-06-09 
KS § 140 Beslut om fortsatt arbete   2014-09-10 
MBN § 140 Godkännande av programsamrådsredogörelse 2011-12-08 
MBNau § 146 Beslut om programsamråd  2011-08-25  
Beslut om att påbörja programarbete   2010-09-09 
KS § 69 Beslut om finansiering   2010-06-02 
KS § 131 Positivt planbesked   2008-10-01 
MBN § 94 Beslut ang. planbesked   2006-04-27 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för fastigheten Ellene 1:381 m.fl. 
 
Upplysning 
Senast dagen efter det att kommunfullmäktiges protokoll om antagande har justerats och  
tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla ska meddelande om tillkännagivande,  
protokollsutdrag och formerna för överklagande översändas till Länsstyrelsen och till dem som 
erinrat mot förslaget och inte fått gehör för sina synpunkter.  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-10-05| §§ 146-179 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
17(41) 

 
 

KSAU § 156  KA 2016/812 

Information om detaljplan för gamla Hunnebostrand, Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Miljö- och byggkontoret har tillsammans med Norconsult upprättat samrådshandlingar för 
rubricerat område. Området omfattar framförallt de äldre delarna av Hunnebostrands samhälle, 
lokaliserade kring den karaktäristiska hamnmiljön (se bild nedan). Målet med en ny detaljplan är att 
få ett tydligt beslutsunderlag som ger kulturmiljön ett juridiskt skydd mot olämpliga förändringar 
samtidigt som planbestämmelserna anpassas till dagens utvecklingsbehov. 
Denna detaljplan handläggs enligt PBL 2010:900.  
 
Byggnadsnämnden godkände 2016-09-08 § 65, samrådshandlingar daterade 2016-08-30. 
Byggnadsnämnden beslutade vidare att planen ska samrådas enl. plan- och bygglagen (2010:900)  
5 kap, 11-17 §§. 

Bakgrund 

För större delen av gamla Hunnebostrand gäller en stadsplan som fastställdes 1954. Planen är i flera 
avseenden otidsenlig och därmed inte något lämpligt regleringsinstrument. Området är utpekat som 
en utav kommunens bevarandevärda kulturmiljöer. Gällande detaljplaner för gamla Hunnebostrand 
saknar helt anvisningar och bestämmelser med syfte att skydda och bevara denna kulturmiljö. 
Gällande planer utgör snarare ett hinder för en fortsatt utveckling av samhället och en god bebyggd 
miljö.  
 
Behovet av en ny detaljplan för gamla Hunnebostrand är således stort. Målet med en ny detaljplan 
är att få ett tydligt beslutsunderlag som ger kulturmiljön ett juridisk skydd mot olämpliga 
förändringar samtidigt som planbestämmelserna anpassas till dagens utvecklingsbehov. Vidare är 
målsättningen att kommunen med utgångspunkt i den nya detaljplanen ska kunna erbjuda snabb 
handläggning samt kunna ge relevanta råd och riktlinjer till fastighetsägare och verksamhetsutövare 
vid önskemål om förändring.  

Beslutsunderlag  

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-08-30 
Plankarta daterad 2016-08-30 
Planbeskrivning daterad 2016-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 157  KA 2016/254 

Detaljplan för Munkebo 2, delar av Uleberg 1:3, 1:4 och 1:5 
Ovanstående detaljplan syftar till att möjliggöra bildandet av tjugoen nya tomter för småhus i 
Uleberg. Planförslaget ställdes under våren 2015 ut för samråd. Under samrådet fick kommunen ta 
del av flera värdefulla kommentarer. Sakägare, myndigheter och intresseorganisationer har uttalat 
sig om att kommunen måste visa hänsyn till riksintressen och strandskydd, även att kommunen 
skall tydliggöra trafiklösningar, dagvattenhantering, bergteknik och ansvars fördelning mellan 
kommun och exploatör. 
 
Nästa steg för nämndens hantering av ärendet är att ta ställning till fortsatt handläggning i 
samrådsredogörelsen. Framförallt är det frågan om upphävande av strandskydd som påverkar 
fortsatt handläggning. Stora delar av planområdet ligger inom strandskyddat område. Länsstyrelsen 
arbetar förnärvarande med att se över strandskyddslinjen. Kommunen har i ett remiss svar till 
länsstyrelsen föreslagit att strandskyddet skall dras utanför utvecklingsområdet (U43) Munkebo 
enligt ÖP 2010. 
 
Det är kommunens uppfattning att området inte behövs för att säkerställa något av strandskyddets 
syften (7 kap. 14 § miljöbalken) och att något utvidgat skydd inte bör beslutas inom området. Miljö 
och byggkontoret anser däremot att det inte finns sådana särskilda skäl som krävs för att upphäva 
strandskyddet om länsstyrelsen går emot kommunens uppfattning och beslutar att området ska 
omfattas av strandskydd (jfr 7 kap. 18 c § miljöbalken). Ärendet bör läggas vilande tills 
länsstyrelsen beslutat om strandskyddslinjens sträckning. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2016-09-08 att lägga planarbetet för Munkebo 2 vilande i väntan på 
beslut från Länsstyrelsen angående strandskyddslinjen. 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-08-16 
Byggnadsnämndens protokoll 2016-09-08 § 66 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 158  KA 2016/811 

Ansökan om planbesked för fastigheten Ellene 1:412, Hunnebostrand 
Ansökan om planbesked avser att ändra gällande detaljplan så att Rikets Sal kan byggas om till 
bostadshus. Gällande detaljplan tillåter samlingslokal och önskad användning är bostäder samt 
eventuellt samlingslokal, handel och kontor. 
 
Det aktuella området ligger i centrala Hunnebostrand, mellan Torggatan, Stationsgatan och 
Köpmansgatan. Området är i huvudsak bebyggt med bostadshus.  Området har ett centralt läge i 
Hunnebostrand och gator och VA m.m. är utbyggt i anslutning till fastigheten. Förutsättningar för 
att skapa en bra boendemiljö finns. Lämpligheten av en flexibel detaljplan med andra 
användningsområden enligt ansökan får avgöras i det fortsatta planarbetet. 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-07-01 
Byggnadsnämndens protokoll 2016-09-08 § 67 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar  
• att ge ett positivt planbesked 
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta besluts datum, 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta besluts datum, samt 
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna 

lagakraft. 
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 159  KA 2016/812 

Ansökan om planbesked för fastigheten Gravarne 3:41, Kungshamn 
Ansökan om planbesked avser att ändra gällande detaljplan så att fastigheten Gravarne 3:41 kan 
utökas med ca 530 kvm. Syftet är att säkerställa att befintlig industribyggnad, som står delvis på 
kommunens mark Gravarne 3:1, kan införlivas i den egna fastigheten.  
Det aktuella området ligger på Guleskär i anslutning till övriga industrier. För att kunna genomföra 
en ändamålsenlig fastighetsreglering måste detaljplanen ändras eller en ny detaljplan upprättas. 
Förvaltningen bedömer att inga allmänna intressen kommer att påverkas negativt av den föreslagna 
ändringen. 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-07-01 
Byggnadsnämndens protokoll 2016-09-08 § 68 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar  
• att ge ett positivt planbesked, 
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta besluts datum, 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta besluts datum, samt 
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft. 
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 160  KA 2016/813 

Ansökan om planbesked för fastigheten Vägga 2:17 m fl, Kungshamn 
Ansökan om planbesked avser att ändra gällande detaljplan för fastigheten Vägga 2:17 m fl, från 
handel/bostad till flerbostadshus på fastigheten Vägga 2:17, 2:39 och 2:18. Samtliga fastigheter 
inom området har för avsikt att möjliggöra en ökad byggnadshöjd från 7 m till 4 våningar, vilket är 
ca 13 m i byggnadshöjd. Det aktuella området ligger i Kungshamn i anslutning till enbostadshus, 
kommunhus och idrottsplats. 
 
Kommunen förespråkar förtätning av tätorterna genom ÖP 2010 vilket innebär att förslaget är i 
enlighet med kommunens intentioner. Förslaget innebär en förändring av stadsbilden och siktlinjer 
som kommer påverka sakägare så som boende i Kungshamn. Fortsatta planarbete bör därför 
undersöka lämpligheten av våningsantal. 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-08-17 
Byggnadsnämndens protokoll 2016-09-08 § 69 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar  
• att ge ett positivt planbesked, 
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 3 år från detta besluts datum, 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta besluts datum,  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft, samt 
• att ett avtal skall upprättas för att möjliggöra försäljning av kommunalägd mark i anslutning 

till Vägga 2:17 och 2:39. 
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 161  KA 2016/123 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 2016  
Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.  
 
Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som 
framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva 
motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. 
 
Vid genomgång finns för närvarande 17 motioner och 10 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2016-09-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag 2016. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 162  KA 2016/539 

Medel till införande av e-arkiv 

Sammanfattning 

Kommuncheferna i Lysekil, Munkedal och Sotenäs har beslutat att gemensamt medverka i ett e-
arkivprojekt med Uddevalla kommun som projektägare. Alla 14 kommuner i Fyrbodal ingår i 
projektet som ska leda till att kommunerna inför e-arkiv.  
 
Ett införande av e-arkiv kommer att ge både allmänheten och verksamheten en ökad tillgänglighet 
till arkivet och möjliggöra en helt digitaliserad ärendehanteringsprocess. 
Syftet är att effektivisera arbetet kring införande av e-arkiv hos de deltagande kommunerna. 
Samverkan ska leda till ett kostnadseffektivare och snabbare införande. 
Projektet skall möjliggöra digital arkivering av data som inte längre behövs i 
primärsystemen, för samtliga deltagande kommuner, och på så sätt garantera arkivering av data 
över tid. 
 
Projektet ska ha etablerat en e-Arkivlösning, tillgänglig för samtliga kommuner under 2017. 
Projektet ska kartlägga kommungemensamma integrationer samt skapa en anslutningsplan för 
dessa. Projektet ska integrera system med olika nivåer av sekretess, samt olika typer av 
arkivhandlingar innehållande både text och bild i flerfärg, i enlighet med anslutningsplanen. 
Projektet ska leverera en processbeskrivning för anslutning av system. Projektet ska föreslå och 
etablera organisation och bemanning för drift och förvaltning av upphandlad lösning. I samband 
med projektavslut överlämnas resultatet till denna organisation. 
 
Förutsättningar; 
1. Varje kommun betalar för sina kostnader relaterade till anslutning av system och 
scanning av handlingar. 
2. Varje kommun bidrar med och finansierar resurser för projektets genomförande. 
3. Uddevalla kommun ska tilldelas fullmakt som ger mandat att företräda samtliga 
kommuner, kommunala bolag, stiftelser och förbund i upphandlingsprocessen. 
4. Varje kommun förbinder sig att meddela tilldelningsbeslut och därmed möjliggöra för projektet 
att verka enligt plan. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2016-09-23 
Projektplan e-arkiv 
Vad är ett e-arkiv 
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Forts. KSAU § 162 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 200 tkr i investeringsmedel till införande av  
e-arkiv. Medel tas ur ofördelade investeringsmedel. 
 
Driftkostnaden beräknas till 240 tkr för år 2017, för att sedan öka de kommande åren till ca 270 tkr. 
Medel tas i befintlig driftbudget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela Uddevalla kommun fullmakt som ger mandat 
att företräda kommunen i upphandlingsprocessen för e-arkiv. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 163  KA 2016/684 

Nationella brottsförebyggande rådet (BRÅ) Forskningsprojekt 
medborgarlöften i Sotenäs 

Sammanfattning  

Information lämnas om ett projekt om medborgarlöften. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medverka i projekt medborgarlöften och utser 
folkhälsostrateg och kommunikatör till kommunens kontaktpersoner. 
 
 

Skickas till 

Folkhälsostrateg 
Kommunikatör 
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KSAU § 164  KA 2016/815 

Gemensamhetslokaler i Trygghetsboendet Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-05 KS § 25 försälja Hunnebo 1:349 till Sotenäsbostäder AB 
och att anta exploateringsavtal för Sotenäsbostäder om 70 plus boende i Hunnebostrand fastigheten 
Hunnebo 1:349. I avtalet punkt 3 finns en skrivning enligt följande: Parterna ska träffa särskilda 
avtal med fem års löptid innebärande dels att kommunen förhyr gemensamhetslokalen i blivande 
byggnad, dels att kommunen bemannar gemensamhetslokalen med minst en halvtidstjänst. I 
fastigheten finns enligt ritning ingen gemensamhetslokal.  
 
Ritning finns på en lägenhet på ca 35 kvm. Fastigheten är nu färdig för inflyttning den 1/10 2016 
och innehåller 8 st 2:or och 8 st 1:or. Vid invigningen den 14 september 2016 var alla 2:or uthyrda 
och en av 8 1:or. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-05-03 
Omsorgsnämndens protokoll 2016-06-09 § 37 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-05 § 25 
Exploateringsavtal 
Ritning på lägenhet 
Beskrivning av Göteborg Stads modell för subventioner i Trygghetsboende 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att slutreglera avtalet om 
trygghetsboende i Hunnebostrand.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchefen att slutreglera avtalet om trygghetsboende i 
Hunnebostrand. 
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 165  KA 2016/281 

Förslag till Näringslivsstrategi 2016 – 2022  

Sammanfattning  

Denna strategi har tagits fram under 2015-2016 genom dialog med kommunens näringslivsråd, 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens tekniska utskott, 
miljönämnden, byggnadsnämnden, kommunens ledningsgrupp, Svenskt Näringsliv, Fyrbodals 
näringslivsenhet och direkt med Sotenäs företagare på företagarfrukostar, samt genom hemsida och 
via mail. Underlag har även hämtats in genom analys av Svenskt Näringslivs ranking, SKLs 
Insiktsmätning, genom kommunbesök samt genom webbenkät till kommunens företagare, politiker 
och tjänstemän.  
 
Syftet med denna breda förankring är att enas om en gemensam strategi för ett positivt 
företagsklimat. Förslag till näringslivsstrategi som nu presenteras har förändrats efter hänsyn till 
remissvaren från nämnder och utskott enligt nedan.  

Beslutsunderlag 

Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-08-25 
Förslag till Näringslivsstrategi 2016-2022 
Förslag till Handlingsplan 2016-2017 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Lars-Erik Knutsson (S), Mikael Sternemar (M), Roland Mattsson (M) och 
Britt Wall (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen handlingsplan under förutsättning att fullmäktige 
antar föreslagen näringslivsstrategi. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen näringslivsstrategi.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 166  KA 2016/438 

Förslag till införande av Lotsgrupp 

Sammanfattning  

Det ska vara så enkelt som möjligt att etablera och utveckla företag i Sotenäs kommun. Därför 
föreslås att kommunen inför en Lotsgrupp som skall bidra till att samverkan mellan företag och 
kommun blir smidigare och att bra förutsättningar ges för ett positivt näringslivsklimat.  
 
Kommunens näringslivsklimat behöver förbättras, av Sveriges 290 kommuner ligger kommunen på 
plats 262 i Svenskt Näringslivs ranking (2015) av företagsklimatet. Några av de funktioner som får 
dåliga resultat i Insiktsmätningen (SKL:s mätning av myndighetsutövningen) är vår hantering av 
bygglov, markupplåtelse och miljö/hälsoskydd. Hanteringen är komplex och flera insatser behöver 
göras för att förbättra detta resultat. Att införa en Lotsgrupp är ett steg mot en bättre funktion. 
Lotsgruppens uppgift är att lotsa in företagarna i "systemet". Lotsgruppen berör alla sorters 
företagare i alla olika skeden som har komplexa ärenden och som berör flera olika områden.  
 
Lotsgruppens sammansättning: Lotsgruppen är ingen fast grupp utan består av de 
handläggare/chefer som berörs för varje enskilt ärende. Näringslivsutvecklaren sammankallar till 
Lotsgruppsmöten vid behov och efter överenskommelse med berörda handläggare/chefer.  
Handläggare som berörs är från verksamheterna bygg, plan, miljö, räddningstjänst, 
serveringstillstånd, gatu-va, fastigheter, mark/exploatering och näringsliv.  
 
Lotsgruppsmöten kan initieras av både handläggare och företagare. Alla ärenden behöver inte gå 
genom lotsfunktionen.  
 
Syftet med lotsgruppen är att:  

• företagarna ska bli bra bemötta  
• företagarna ska uppleva mötet med kommunen som enkelt, tydligt, informativt och effektivt  
• företagaren får korrekt information, en relevant återkoppling och att vi får ett 

helhetsperspektiv på företagarens frågor  
• kunskapen om varandras olika verksamheter ska öka internt  
• rättssäkerheten ska hållas  

Beslutsunderlag 

Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-05-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att införa Lotsgrupp enligt förslag.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 167  KA 2015/487 

Medborgarförslag – Laserdome 

Sammanfattning  

Helen Moberg har inkommit med ett medborgarförslag med förslag att skapa en Laserdome-bana i 
källaren på Abbagårdens fritidsgård. 
 
Laserdome är en actionsport med sensorförsedda västar på kroppen och laservapen jagar man 
varandra genom mörka gångar och labyrinter. Denna verksamhet passar för stora som små vid 
kalas, hippor för att det är roligt.  
 
Om idéerna och engagemanget kommer via fritidsgårdens verksamhet finns möjligheter att stötta en 
satsning på Laserdome, då verksamheten arbetar utifrån ungdomars egna intressen. Kultur och fritid 
har möjligheter att via fritidsgårdens verksamhet stötta engagerade ungdomar i en sådan satsning. 

Beslutsunderlag 

Fritid- och kulturansvariges tjänsteutlåtande 
Utbildningsnämndens protokoll 2016-09-02, § 60 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och bifaller förslaget, om idéerna och 
engagemanget kommer via fritidsgårdens verksamhet finns möjligheter att stötta en satsning på 
Laserdome då verksamheten arbetar utifrån ungdomars egna intressen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 168  KA 2015/486 

Medborgarförslag – Parkour 

Sammanfattning 

Helen Moberg har inkommit med ett medborgarförslag om att Sotenäs kommun skall finansiera en 
utbildning för fyra vuxna ungdomar i Parkour, detta för att kunna leda barn och ungdomar i 
Parkour-träning.  
 
Aktiviteter som genomförs via föreningar har möjligheter att få stöttning av nya verksamheter, detta 
genom det lokala aktivitetsstödet. Om idéerna och engagemanget kommer via fritidsgårdens 
verksamhet finns möjligheter att stötta en satsning på utbildning av ungdomar, då verksamheten 
arbetar utifrån ungdomars egna intressen.  
 
Kultur o fritid har möjlighet att via föreningsbidrag eller fritidsgårdens verksamhet stötta 
engagerade ungdomar i en sådan satsning. I det nya projektet med spontanidrottsplats runt Sotenäs 
Idrottshall är 2 parkour-banor projekterade.  

Beslutsunderlag 
Fritid- och kulturansvarigs tjänsteutlåtande 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-09-02, § 61 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och bifaller förslaget, kultur o fritid har idag 
möjligheter att via föreningsbidrag eller fritidsgårdens verksamhet stötta engagerade ungdomar i en 
sådan satsning, i det nya projektet med spontanidrottsplats runt Sotenäs Idrottshall är två parkour-
banor projekterade.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 169  KA 2014/792 

Motion om arbete mot rasism och främlingsfientlighet 

Sammanfattning 
Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att det ges möjlighet att inom kommunens utbildningar och 
skolor att aktivt arbeta mot rasism och främlingsfientlighet.   
 
Arbetet mot rasism och främlingsfientlighet är mycket viktigt och är en naturlig del av det 
grundläggande värdegrundsarbetet. Det är alltid viktigt att all personal äger verktyg för att 
professionellt kunna möta dessa frågeställningar.  
 
Frågor runt rasism och främlingsfientlighet väcks i och med att Sotenäs tar emot flyktingar. Sedan 
årsskiftet har skoladministrationen utökats till att varje rektorsområde har en administratör samt att 
det centralt finns en tjänst med uppdrag att möta all administration runt nyanlända. 

Beslutsunderlag 

Skolutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-06-29 
Utbildningsnämndens protokoll 2016-09-02, § 56 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till att motionens 
intentioner är uppfyllda. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutsson (S) förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att motionens intentioner är 
uppfyllda. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 170  KA 2014/555 

Motion om obligatorisk resa till Auschwitz för åk 9 Sotenässkolan  

Sammanfattning 
Elving Claesson (S) har lämnat en motion med förslag att samtliga avgångsklasser i grundskolan får 
möjlighet att via en obligatorisk resa till Auschwitz få en ökad förståelse för konsekvenserna av 
främlingsfientlighet och rasism och att medel avsätts för detta. 
 
Det är en viktig fråga som hela tiden måste lyftas och levandegöras men det finns också exempel 
som ligger närmare i tid för eleverna och som de eventuellt har lättare att identifiera sig med, som 
exempelvis Serbien och Bosnien. Det är ett stort ekonomiskt åtagande för kommunen att initialt 
finansiera en resa för personal och sedan årligen finansiera en resa för avgångsklasserna på 
Sotenässkolan.  

Konsekvensbeskrivning av ärendet  
Om en resa likt denna genomförs krävs stor kunskap för att ta hand om de reaktioner som elever 
kan uttrycka efter upplevelsen. Det är kunskap som troligen ligger utanför lärarkårens vilket innebär 
att detta är en resa mer omfattande än vad man i första läget inser.  

Ekonomi  

Kostnaden för ca 90 personer innebär två bussar inklusive chaufförer, mat och logi, 
övertidsersättning för personalen, eventuella inträden. Kostnaden beräknas till ca 300 000 SEK per 
år, en exakt kalkyl kommer om motionen bifalls.  

Beslutsunderlag 
Skolutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-06-29  
Utbildningsnämndens protokoll 2016-09-02, § 57 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att motionen ska avslås. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 171  KA 2014/786 

Motion om Sotenäs kulturarv 
Sammanfattning 
Mikael Sternemar (L) har lämnat en motion med förslag att Sotenäs kommun undersöker 
möjligheten att köpa, rusta och nyttja en fiskebåt som ett museum och pedagogisk 
undervisningsprojekt och se på möjligheten att finansiera detta genom olika former av offentliga, 
privata och ideella medel.  
 
Kommunen har idag en aktiv förening som arbetar med bevarande av kulturbåtar där ”Asta” är 
deras flaggskepp. Föreningen ansökte 2007-11-30 KA 2016/267 om medel för att bl.a. bevara 
"Marion" i föreningens ägo, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott avslog.  

Beslutsunderlag 
Fritid- och kulturansvariges tjänsteutlåtande 2016-04-12 
Utbildningsnämndens protokoll 2016-09-02, § 58 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige att bifalla motionen 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. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 172  KA 2014/465 

Motion om att inrätta ett fiskemuseum 

Sammanfattning 

Mats Abrahamsson (M) och Ulla Christensson (M) har inkommit med en motion om att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett fiskemuseum och att göra en 
dokumentation av fiske och fiskeberedning till grund för museets verksamhet.  
 
Denna motion skulle kunna utgöra en gemensam satsning med Mikael Sternemars (L) inlämnade 
motion ang. vårt kulturarv KAA 2014/786.  
 
Förutsättningarna för en satsning skulle vara möjlig genom ett samarbete med kulturföreningarna i 
kommunen. En satsning som denna skulle kräva ganska stora resurser och en organisation som i dag 
inte ryms inom befintliga ramar. Kommunens roll är att stödja de ideella krafter som jobbar med 
bevarandet av kulturarvet.  

Beslutsunderlag 

Fritid- och kulturansvariges tjänsteskrivelse 2016-08-15 
Utbildningsnämndens protokoll 2016-09-02, § 59 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att utreda möjligheterna att skapa ett 
fiskemuseum och att göra en dokumentation av fiske och fiskeberedning till grund för museets 
verksamhet.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 173  KA 2016/851 

Förhandsbesked om investeringsmedel till förskolan Solhagen 

Sammanfattning 

Solhagen, den nya förskolan i Kungshamn, färdigställs enligt tidsplan och skall vara klar att tas i 
bruk augusti 2017.  
 
De inventarier som är verksamhetsknutna har långa leveranstider och utbildningsförvaltningen 
behöver börja upphandla dessa redan under hösten 2016. 
 
Då investeringsbudgetför 2017 inte är beslutad har förvaltningen ännu inte möjlighet att starta 
upphandling av inventarier till den nya förskolan. 

Bakgrund  

Utbildningsnämnden har i underlag för budgetarbetet under de senaste åren redovisat ett 
investeringsbehov på 2 miljoner SEK för inventarier till den nya förskolan. 

Beskrivning av ärendet 

Då behovet av att starta upphandling av inventarier ligger tidigare än beslut om investeringsbudget 
önskar utbildningsnämnden få ett förhandsbesked om att kunna starta upphandling av inventarier till 
ansökt belopp på 2 miljoner SEK. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-08-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen ger utbildningsnämnden ett positivt förhandsbesked om investeringsmedel för 
inventarier till den nya förskolan Solhagen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 174  KA 2016/728 

Föreningsbidrag 2016 

Sammanfattning 

Intresseorganisationer och föreningar inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområde i Sotenäs 
kommun har rätt att ansöka om bidrag.  
Inkomna ansökningar har bedömts utifrån föreningens omfattning, medlemsantal samt 
bidragsansökans syfte. 
 
Omsorgsförvaltningen fördelar ett föreningsbidrag som är inriktat mot intresseorganisationer och 
föreningar inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområde. Sju ansökningar har inkommit för år 
2016.  
Inom omsorgsförvaltningens budget finns 50 tkr avsatta att fördela för år 2016.  
 
Omsorgsnämnden beslutade att undersöka möjligheten att kommunens föreningsbidrag i 
fortsättningen hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens protokoll 2016-08-18 § 170 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget från omsorgsnämnden och att nämnderna ska hantera 
föreningsbidrag inom egen verksamhet.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 175  KA 2016/196 

Budgetuppföljning, prognos helår 2016 baserat på utfall till och med 
augusti 

Sammanfattning 

Budgetuppföljningen till och med augusti visar på ett prognostiserat överskott på 11,3 mkr för den 
skattefinansierade verksamheten vilket är 4,7 mkr bättre än budgeterat. I prognosen har medräknats 
11,5 mkr i intäkter från exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-09-27 
Kommentar uppföljning aug 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljningen per augusti, samt helårsprognos 2016. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 176  KA 2016/788 

Samordningsförbundet Väst, delårsredovisning 2016 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har lämnat delårsredovisning januari-augusti 2016 med tillhörande 
verksamhetsberättelse. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige tar del av Samordningsförbundet Väst delårsredovisning 2016 med tillhörande 
verksamhetsberättelse.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 177  KA 2016/375 

Ansökan om bidrag till Kulturproduktion Stallebrottet ek för 

Sammanfattning 

Stallebrottet Kulturproduktion ek.för. ansöker om medel till verksamheten på Malmön. Föreningen 
avser att köpa in högtalare, ljus och gradäng samt en handikapptoalett, total kostnad ca 700 tkr och 
ansöker om bidrag med 420 tkr. 

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkom 2016-05-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna 200 tkr i bidrag till Stallebrottet Kulturproduktion ek.för. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-10-05| §§ 146-179 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
40(41) 

 
 

KSAU § 178  KA 2016/852 

Fråga om kommunen som arbetsgivare och rekrytering  

Sammanfattning 

Britt Wall (S) tar upp frågan om vilken strategi kommunen har som arbetsgivare och för 
rekrytering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta upp frågan på nästa sammanträde 2 november. 
 

Skickas till 

Personalchefen 
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KSAU § 179  KA 2016/853 

Fråga om Kulturhuset Hav och Land  

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) tar upp frågan om Kulturhuset Hav och Lands ramavtal som ligger till grund 
att reglera förhållanden mellan kommunen och kulturhuset, bl.a. anger avtalet att Kulturhuset ska ta 
över huset för 1 kr år 2020 och en redogörelse önskas för ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt kommunchefen att ta fram ett underlag och 
redovisa för arbetsutskottet kring olika avtal med Kulturhuset Hav och Land. 
 

Skickas till 

Kommunchefen 
Fastighetschefen 
Kultur- och fritidsansvarig 
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