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Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande 
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Roland Mattsson (M)   
 

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

Närvarande 
ersättare 

  
Olof Börjesson (C) 

 
Hilbert Eliasson (S)  
 
 

Övriga deltagare Tomas Larsson, näringslivsutvecklare § 215-216 
Joakim Davidsson, Fanny Älgemon, § 219  
Joakim Linder, ungdomsutvecklare § 219 
Lars Bennersten, förvaltningschef § 221 
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Harald Olofsson, MEX-ingenjör § 233-235 
Jörgen Karlsson, ekonomichef §§ 237-239 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
Maria Vikingsson, kommunchef 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet den 8 december 2016 kl. 14.00. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 
 

 Mats Abrahamsson    
Justerare    

 Britt Wall   
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-12-08  - 2016-12-30.  
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  
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KSAU § 214     

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Dagordningen godkänns med tillägg av ytterligare ärenden; 
 
Unga idèambassadörer 
Funktionen beställare mot kommunala bolag 
Markförsäljning Ödegården 
Kystlotteri  
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-12-07| §§ 214-242 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
4(41) 

 
 

KSAU § 215  KA 2016/1146 

Etablering av aktivitetscenter 

Sammanfattning  

Information lämnas om planer på en etablering i kommunen för ett aktivitetscenter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ser positivt på det förslag som Builda presenterat om en större 
investering inom besöks- och hotellbranschen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att företaget ansöker om planbesked så att arbetet kan 
påbörjas att utreda förutsättningarna för föreslagen byggnation. 
 

Skickas till 

Sökanden 
Näringslivsutvecklare 
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KSAU § 216  KA 2016/1139 

Sotenäs Näringslivsgala 

Sammanfattning 

För att stärka företagsklimatet och ge bra förutsättningar för en positiv utveckling föreslås att 
kommunen, i nära samverkan med näringslivet, inrättar en årlig näringslivsgala för och med 
kommunens näringsliv. 

Bakgrund 

Detta förslag har arbetats fram i näringslivsrådet som ställer sig positiv till evenemanget. Genom en 
årlig näringslivsgala vill vi visa fram bra förebilder inom näringslivet och bygga nätverk. Sotenäs 
näringslivsgala planeras bli ett årligt återkommande evenemang i samarbete mellan kommunen, 
kommunens företagarföreningar och Sotenäs näringslivsråd. I den nyss antagna Näringslivsstrategin 
beskrivs i handlingsplanen (4.8 "Företagen skall vara sedda och hörda") att en årlig fest skall 
arrangeras i samverkan med näringslivet. Prisklasserna inrymmer Företagarnas pris till "Årets 
Företagare" liksom Turismpriset som annars delats ut i samband med nyårsfyrverkerierna. 

Beslutsunderlag 

Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-11-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera arrangemanget Sotenäs näringslivsgala med 37 500 kr 
under 2017.  
 
Finansiering sker genom att medel tas ur kommunstyrelsens ofördelade anslag.  
Medfinansieringen prövas därefter årligen.  
 
Näringslivsgalan ska utvärderas efter genomförande. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 217  KA 2013/189 

Revidering av drogpolitiskt handlingsprogram 

Sammanfattning  

Utbildningsnämndens arbetsutskott efterfrågade 2016-11-11 beslut gällande revidering av 
drogpolitiskt handlingsprogram.  Någon revidering är inte genomförd. De drogförebyggande 
frågorna finns idag upptagna som ett prioriterat arbetsområde i Strategisk plan för folkhälsoarbetet 
och som mål i utbildningsnämnden. Nämnderna har efter beslut i kommunstyrelsen 2016-05-18 
också fått uppdrag att ta fram två egna mål för folkhälsoarbetet. En separat handlingsplan för det 
drogförebyggande arbetet anses därmed inte vara nödvändig.  

Bakgrund  

Ett drogpolitiskt handlingsprogram fastställdes att gälla för perioden 2005-2009. Frågan om 
eventuell revidering väcktes i utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-02-05. Beslut om revidering 
fattades i kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-20 med uppdrag till kommunchefen om att 
genomföra en revidering. Någon revidering är inte genomförd.  
De drogförebyggande frågorna finns sedan flera år tillbaka upptagna som ett prioriterat 
arbetsområde i ett flertal dokument bl a i Strategisk plan för folkhälsoarbetet och som mål i 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-11-18 
Strategisk plan för folkhälsoarbetet 
Folkhälsopolitisk policy 
Utbildningsnämndens verksamhetsmål 2016-2018 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget med revidering enligt följande; att upphäva det 
nuvarande drogpolitiska handlingsprogrammet, samt att besluta att mål och insatser för det 
drogförebyggande arbete inarbetas i gällande styrdokument. 
Mikael Sternemar (L) föreslår att det drogförebyggande arbetet inarbetas i Strategisk plan för 
Sotenäs kommuns folkhälsoarbete. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutsson (S) och Mikael Sternemars (L) förslag och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Drogpolitiskt handlingsprogram 2005-2009. 
Kommunstyrelsen beslutar att mål och insatser för det drogförebyggande arbete inarbetas i 
Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete och i övriga styrdokument. 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-12-07| §§ 214-242 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
7(41) 

 
 

Forts. KSAU § 217 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 218  KA 2015/709 

Motion om Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion att kommunens Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
ska ses över och aktualiseras. 
 
De nu gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter är reviderade av kommunfullmäktige 2008-
06-26 och är tillkännagivna av Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 15 augusti 2008. 
 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 
ordningslagen (1993:1617). Lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur 
den allmänna ordningen i en kommun skall upprätthållas.  

Beskrivning av ärendet 

Kansliavdelningen har tagit fram ett förslag till revidering utifrån Svenska kommunförbundets 
Cirkulär 1995:41.  
 
Redigering har gjorts av nu gällande föreskrifter med hänvisning till Språklagen (2009:600) 
Språkanvändningen i offentlig verksamhet, 11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, 
enkelt och begripligt, ord som är svåra att förstå har bytts ut i förslaget. 
 
Revidering är också gjord utifrån aktuell samhällsbild, problematik och behov samt bilagda kartor 
är uppdaterade. Förslaget är framtaget i samarbete med räddningstjänsten. 

Beslutsunderlag 

Motion Översyn av allmänna lokala ordningsföreskrifter 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter 2008 
Förslag Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
Remissvar Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Remissvar Tekniska utskottet 
Remissvar Arbetsgruppen "säker och trygg" 
Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-11-23 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 218 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 219  KA 2014/849 

Projekt Unga Idéambassadörer  

Sammanfattning 

Information lämnas av Unga Idéambassadörer Joakim Davidsson och Fanny Älgemon samt 
ungdomsutvecklare Joakim Linder om projektet Unga Idéambassadörer som är ett tvåårigt projekt 
finansierat med medel från Hälsorådet.  
 
Syftet med projektet är att öka ungas inflytande i samhällsfrågor vilket på sikt kan göra att flera 
unga engagerar sig politiskt.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att man ska införa ett ungdomsråd i Sotenäs kommun. 
Med detta som utgångspunkt anställdes i oktober 2016 tre Unga Idéambassadörer i 19-års åldern 
som hösten 2016 jobbar med att undersöka möjligheterna för att inrätta ett ungdomsråd i 
kommunen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 220  KA 2016/787 

Motion om bättre tillfartsväg till Sotenäs 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur frågan 
om bättre tillfartsvägar i Sotenäs ska ges en mycket högre prioritet.  
 
Motionären avser avsnittet från E6 vid Gläborg, väg 162 till Hallinden, vidare väg 171 Hunnebo 
Stycke (rondell) och därefter väg 174 till Kungshamn/Smögen.  Motionären menar att man under 
många år har framfört klagomål mot denna väg från företagare och arbetspendlare att vägen är smal, 
krokig och allmänt trafikfarlig.  
 
Frågeställningar som bör utredas är bland annat: Bör en särskild arbetsgrupp eller 
fullmäktigeberedning hantera frågan?  Kan näringslivet engageras? Kan kommunalförbundet 
Fyrbodal utnyttjas bättre? 

Redovisning av hur kommunen idag arbetar med infrastrukturfrågor 

Sotenäs kommun ingår tillsammans med 14 kommuner i Kommunalförbundet Fyrbodal. 
Kommunernas uppdrag till Kommunalförbundet är att arbeta för en sammanhållen, enkel och mer 
rationell hantering av de mellankommunala frågorna. En av uppgifterna för Fyrbodals 
kommunalförbund är att gemensamt svara för regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete, där 
infrastrukturen är viktig del och där utbyggnad av vägar ingår. 
 
Fyrbodal menar att investeringar i infrastruktur i Västsverige och Fyrbodal är lönsamma för hela 
landet vilket är fokus för kommunalförbundet. Att företagen kan tillgodose sina behov av 
godsflöden och säkerställa tillgången på kompetens arbetskraft förutsätter en funktionell 
infrastruktur. Fyrbodal vill satsa på infrastrukturen och binda samman olika regioner för att på det 
mest effektiva sättet skapa god sysselsättning och tillväxt i Sverige.  
 
I Fyrbodals direktion ingår kommunalråden från medlemskommunerna och oppositionsråden som 
ersättare.  

Fyrbodals prioriteringsordning för vägobjekt 
Fyrbodals kommunalförbunds direktion har fastställt en prioriteringsordning för prioriterade 
vägobjekt. Listan togs fram i samband med revideringen av regional infrastrukturplan 2010-2021 
och fastställdes 2009. Fyrbodal har beslutat att lyfta fram och stödja de beslutade objekten i denna 
ordning. Vissa åtgärder är genomförda för prio 1-4.  Näst i tur är prio 5 som gäller väg 162/171/174 
Gläborg-Kungshamn.   
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Forts. KSAU § 220 

Näringslivsråd och Samhällsbyggnadsförvaltning 
Näringslivsrådet, som består av näringsidkare i Sotenäs kommun, tar också upp infrastrukturfrågor. 
Dessa frågor kanaliseras via näringslivsutvecklaren vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen till 
trafikplaneraren som ingår i Kommunalförbundet Fyrbodals beredningsgrupp för infrastruktur.   

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) 
Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är ett politiskt samverkansorgan för Västra 
Götalandsregionen och länets kommuner i frågor kring hållbar utveckling. I BHU sitter 19 
ledamöter från Västra Götalandsregionen och 14 representanter från kommunerna och norra 
Bohuslän representeras av Tanums kommunalråd. 
 
BHU är ett organ för informell samverkan. Det betyder att dess arbetsformer inte regleras i 
kommunallagen och att beredningen inte har någon självständig beslutanderätt utan dess uppgift är 
att diskutera frågor där det finns gemensamma beröringspunkter och där det är klokt att region och 
kommuner samråder.  
 
Dessa samrådsdiskussioner utgör sen underlag för Regionstyrelsens beslut i vissa strategiska frågor 
med betydelse för en hållbar utveckling i tex infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2016-10-27 
Prioritering av vägar till regional plan 2010-2021 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda hur frågan om bättre tillfartsvägar i 
Sotenäs ska ges en mycket högre prioritet. Frågeställningar som bör utredas är bland annat, bör en 
särskild arbetsgrupp eller fullmäktigeberedning hantera frågan, kan näringslivet engageras, kan 
kommunalförbundet Fyrbodal utnyttjas bättre. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 221  KA 2013/172 

 
Information om skolutredning 
Information lämnas om pågående skolutredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 
En utredning ska presenteras för arbetsutskottet den 22 februari 2017, för att därefter remitteras till 
de politiska partierna. 
 

Skickas till 

Lars Bennersten 
Jörgen Wollbratt 
KSAU 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-12-07| §§ 214-242 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
14(41) 

 
 

KSAU § 222  KA 2016/1089 

Förslag till VA-strategi och godkännande av VA-översikt som grund till 
kommande VA-plan för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Syftet med VA-översikten är att den skall ge en gemensam bild över de möjligheter och eventuella 
utmaningar kommunen står inför både nu och i framtiden, kopplat till andra styrdokument och 
utifrån detta lägga en strategi för hur Sotenäs kommun anser att VA-planeringen skall ske.  
    
VA-översikten ligger också till grund för förslaget till VA-strategi för Sotenäs kommun.  
VA-strategin visar generella ställningstaganden samt ett antal riktlinjer för hur arbetet med  
VA-försörjning ska bedrivas i kommunen. VA-strategin klargör vidare roller och ansvarsfördelning 
mellan olika sektorer i kommunen, samverkande kommuner och bolag. 

Beskrivning av ärendet 
Förslaget till VA-strategi och godkännande av VA-översikten följer Hav och Vattenmyndighetens 
vägledning för kommunal VA planering. Enligt arbetsmodellen ingår 5 steg i VA planering; 
 

1.  Initiering, politiskt uppdrag 
2.  VA-översikt (daterad 2016-09-14) 
3.  VA-strategi 
4.  VA-plan  
5.  Uppföljning, implementering  

 
Syftet med VA-översikten är att den skall ge en gemensam bild över de möjligheter och eventuella 
utmaningar vi står inför både nu och i framtiden kopplat till andra styrdokument.  och utifrån detta 
lägga en strategi för hur Sotenäs kommun anser att VA-planeringen skall ske.     
VA-översikten ligger också till grund för förslaget till VA-strategi för Sotenäs kommun.  
VA-strategin visar generella ställningstaganden samt ett antal riktlinjer för hur arbetet med VA-
försörjning ska bedrivas i kommunen. VA-strategin klargör vidare roller och ansvarsfördelning 
mellan olika sektorer i kommunen, samverkande kommuner och bolag. 
 
Sotenäs kommun kommer i samband med bildandet av bolaget Sotenäs Vatten att ge bolaget ett 
uppdrag om att arbeta fram en VA-plan för Sotenäs kommun.  
 
VA-planen utgör grunden för hur Sotenäs kommun anser att vattenförvaltningen skall ske inom 
kommunen men också beställningsgrund för Sotenäs Vatten AB samt hur Västvatten AB skall 
utföra driften av detta inom kommunen. Inriktningen framgår av VA-översikten men betonas skall 
särskilt behovet av ombyggnad av vattenverket samt saneringen av avloppsnätet.     
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Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2016-11-09 
VA-strategi för Sotenäs kommun daterad 2016-11-13 
Översikt av vatten och avloppsförsörjningen i Sotenäs kommun 2016-11-16 
Bilagor 3-6 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till förslaget, men att texten ska revideras. 
Lars-Erik Knutsson (S) 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 förslag 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till VA-översikt och VA-strategi för Sotenäs kommun.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
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KSAU § 223  KA 2016/1140 

Funktionen beställare mot kommunala bolag, Sotenäs Vatten och 
Västvatten 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun behöver i takt med att verksamheter bolagiseras eller läggs ut på entreprenad 
skaffa sig kompetens inom området. Kommunen behöver en kvalificerad beställare och samordnare 
med kunskap om verksamheten. Oavsett om detta sker genom nyrekrytering eller omfördelning av 
nuvarande arbetsuppgifter skall detta inte skattefinansieras utan ske via av bolagen uttagna taxor.   

Bakgrund 
Sotenäs kommun har sedan lång tid tillbaka bedrivit renhållningsverksamheten via det av kommun 
ägda avfallsbolaget Rambo. Sotenäs kommun genomförde den slutliga övergången 2008 då även 
kundtjänst flyttades över till Rambo. Sotenäs kommun har också valt att genom beslut i 
kommunfullmäktige att bolagisera vatten och avloppsverksamheten genom att bilda Sotenäs Vatten 
och gå in i driftsbolaget Västvatten. I upprättade ägardirektiv och ägaravtal framgår 
förutsättningarna för detta.  
Huvudprincipen att verksamheten skall vara självbärande är inte tillämplig på aktiebolag då 
affärsmässiga principer råder. Bolagen står för driften och planeringen av verksamheten. 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och budget för respektive verksamhet 

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2016-11-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en funktion som beställare gentemot de kommunala bolagen. 
Kommunstyrelsen förordar om möjligt gemensamma lösningar med i bolagen ingående 
ägarkommuner.  
 
Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag att i ett övergångsskede lösa tillsättningen 
och beställarfunktionen inom ramen för befintlig organisation. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 224  KA 2013/660 

Sotenäs Symbioscentrum 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun startade den 4/12 2015 i samarbete med näringslivet, staten och akademin 
nätverksorganisation - Sotenäs Symbioscentrum med gemensamma kriterier miljö, återbruk, 
förnyelsebar energi och livslångt lärande. Nätverksorganisationen har en interimsstyrelse där de 
deltagande organisationerna representerar sitt eget mandat. För Sotenäs kommun ska två ordinarie 
och en ersättare till styrelsen utses. 

Bakgrund 

Sotenäs kommun startade den 4/12 2015 i samarbete med näringslivet, staten och akademin 
nätverksorganisation - Sotenäs Symbioscentrum. En nätverksorganisation är samarbetande 
människor i ett nätverk som hålls samman av gemensamma värden och/eller intressen.  
Verksamhetsidén för Symbioscentrum är ”Sotenäs symbioscenter ska vara en ledande aktör inom 
maritim utveckling. Symbioscentrum ska vara ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet 
utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi.  
Med havet som utgångspunkt stärker Symbioscentrum det befintliga näringslivet och skapar 
möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter.” 

Målbild 

Sotenäs Symbioscentrum ska; 
• Vara en plats där företag kan växa, etableras, och utvecklas 
• Vara en plats som stimulerar kreativitet och utveckling 
• Vara kugghjulet/motorn i processen 
• ta tillvara både nya och gamla idéer och erfarenheter 
• Möjliggöra att unga och gamla kan bo kvar och utveckla kommunens företag 
• Vara en motor som håller igång, fångar och knyter samman nya idéer 
• Ha omvärldsbevakning och framtidsspaning för att möta framtida företag och utmaningar 

Organisation 

Nätverksorganisationen Sotenäs Symbioscentrum består av flera olika delar där kommunens roll är 
att vara sammanhållande av verksamhetsidén. Kommunen äger namnet Sotenäs Symbioscentrum. 
Näringslivet, staten och akademin är representerade i nätverkets styrgrupp och organisationens 
utformning hänger samman med ansvar inom respektive organisationen. I styrgruppen deltar var 
och en av de deltagande organisationerna med sitt respektive beslutsmandat. Organisationen kan 
förändras över tid i takt med att verksamheten förändras och utvecklas. Organisationen har opererat 
på ett interimistiskt mandat och Sotenäs kommuns representanter behöver utses formellt. 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteutlåtande 2016-11-10 
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Forts. KSAU § 224 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Mats Abrahamsson (M) och Britt Wall (S) till 
ordinarie ledamöter och Mikael Sternemar (L) till ersättare i styrgruppen för nätverksorganisationen 
Sotenäs Symbioscentrum. 
 
 

Skickas till 

Valda 
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KSAU § 225  KA 2016/957 

Antagande av Informations- och kommunikationspolicy 

Sammanfattning  

Ett av kommunstyrelsens mål för 2016 är att införa en Informations- och kommunikationspolicy. 
Den ska ange ramarna för den externa och interna kommunikationen i Sotenäs kommun. 

Bakgrund  

Sotenäs kommun har som mål att införa en Informations- och kommunikationspolicy under 2016 
för att sätta fokus på kommunikation internt och externt.  
 
Informations- och kommunikationspolicyn beskriver hur kommunikationen ska föras externt och 
internt i Sotenäs kommun. Den beskriver även hur kommunen ska hantera sociala medier och hur 
kommunen ska kommunicera i de sociala medier där kommunen är aktiv. 

Beslutsunderlag 

Kommunikatörens tjänsteutlåtande 2016-11-01 
Förslag till Informations och kommunikationspolicy 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att implementera policyn i 
verksamheterna. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Informations- och kommunikationspolicy för Sotenäs 
kommun och uppdrar åt att kommunchefen att implementera policyn i verksamheterna. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 226  KA 2015/44 

Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden 

Sammanfattning 

Som ett led i att bredda demokratin, stärka politikernas och medborgarnas möjligheter att delta i 
samhällsbygget och stimulera dialogen med medborgarna, göra de politiska uppdragen mera 
intressanta har en utredning genomförts för att ta fram kostnaden för att webbsända 
kommunfullmäktige.  

Bakgrund  

Många av Sveriges kommuner webbsänder idag Kommunfullmäktiges möten och möjliggör därmed 
för medborgarna att följa det politiska arbetet i kommunen i realtid. Sändningarna sparas så att det 
är möjligt att i efterhand följa Fullmäktige.  
Uppdraget ligger i linje med alliansens mål och prioriterade uppdrag för mandatperioden 2011-
2014. 
 
"Syftet är att bredda demokratin, att stärka politikernas och medborgarnas möjligheter att delta i 
samhällsbygget. Organisationen ska stimulera dialogen med medborgarna, göra de politiska 
uppdragen mera intressanta och inåt vara tydlig och värdeskapande." 
 
Med målet att ständigt förbättra dialogen med medborgarna är webbsändning av 
kommunfullmäktige är något som skulle kunna ses som en naturlig utveckling av kommunens 
kommunikation. 

Beslutsunderlag 

Kommunikatörens tjänsteutlåtande 2016-09-15 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-05-27 § 84 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att man prövar webbsändning under ett år och sedan utvärderar 
detta. 
Britt Wall (S) och Roland Mattsson (M) 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 förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att som ett pilotprojekt webbsända 
kommunfullmäktiges möten under 2017.  
En utvärdering ska ske innan nytt beslut om fortsättning fattas. 
Finansiering sker med kommunstyrelsens ofördelade medel. 
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KSAU § 227  KA 2016/290 

Medborgarförslag att Hovenäset blir egen postort 

Sammanfattning  

Bengt Arne Ljung, Kungshamn, föreslår i ett medborgarförslag att Sotenäs kommun ansöker hos 
Posten AB om att Hovenäset blir egen postort. 
 
Förslaget att Hovenäset skall bli en egen postort stöds av Hovenäsets Intresseförening med ca 200 
medlemmar där frågan har behandlats av två av varandra efterföljande årsmöten. 
 
Förvaltningen har utrett frågan i samråd med Posten som ställer sig positiv till förslaget under 
förutsättning att området begränsas enligt förslag. En mindre justering av berört område är därför 
gjord och det finns därmed inget hinder att bifalla förslaget. 

Bakgrund  

Byte eller återtagande av postortnamn kan ske om särskilda skäl föreligger. Ansökan om byte av 
postort kan bara göras av kommuner och postoperatörer.  
Några av de förutsättningar som gäller är att 

• Kommunen före ansökan ska inhämta och bifoga till ansökan yttrande från Institutet för 
språk och folkminnen. 

• Ansökan ska ha kommit Posten Meddelande, Postnummergruppen, 105 00 Stockholm 
tillhanda senast den 1 mars. Beslut fattas omkring den 15 juni av Postnummerrådet.  

• Vid eventuellt bifall träder ändringen i kraft första helgfria måndagen i mars påföljande år. 

Beslutsunderlag 

Mätingenjörens tjänsteutlåtande 2016-11-25 
Kartbilaga 
Yttrande från Institutet för språk och folkminnen 

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 förslag 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att ansöka hos Posten om att Hovenäset ska bli 
en egen postort.  
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KSAU § 228  KA 2013/549 

Igångsättningstillstånd för projekt 0368 Spontanidrottsplats 
Kungshamn 

Sammanfattning 

Avser anläggande av näridrottsplats i anslutning till idrottshallen med bland annat skatepark, 
parkour, spontanidrott, förberedelse för isbana samt tillhörande parkeringsytor, planteringsytor, 
belysningsanläggning, stensatta dagvattendiken och VA-ledningar mm. 
 
I investeringsbudget för 2016 finns avsatt 10,1 miljoner kronor för projektets genomförande. 
Förfrågan har gått ut och sju anbud har utvärderats. Entreprenaden har tilldelats Röds 
traktorgrävning AB som hade lägst utvärderingssumma på 8 697 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Projektledarens tjänsteutlåtande 2016-11-28 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) med fleras förslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar igångsättningstillstånd för anläggande av 
spontanidrottsplats enligt förfrågningsunderlag dat 2016-09-30. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KSAU § 229  KA 2016/1141 

Förlängning av parkering i Kungshamn 

Sammanfattning 

Med anledning av byggnation av spontan/näridrottsplats i anslutning till idrottshallen, dnr 2013/549 
föreslås att parkeringsplatsen på aktuell yta flyttas till annat område.  

Yrkande 

Britt Wall (S) och Roland Mattsson (M) föreslår att man utreder möjligheten att förlänga den 
befintliga parkeringsplatsen vid kommunhuset mot Hälsans Hus.  
Lars-Erik Knutsson (S), Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att utreda möjligheten att förlänga den befintliga parkeringsplatsen vid 
kommunhuset mot Hälsans Hus. 
Medel tas ur projekt spontanidrottsplats 0368. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Fastighetschef 
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KSAU § 230  KA 2015/573 

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.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 5 oktober 2016 kommunchefen i uppdrag att ta fram 
exploateringsavtal. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäsbostäder har lång kö av bostadssökande och har därför lämnat in en ansökan om att få 
förvärva en del av rubricerad fastighet. Området är i gällande plan godkänt för bostadsbebyggande i 
två plan och Sotenäsbostäder vill därför säkerställa markinnehavet för framtida bostadsbyggande. 
Försäljningen kan genomföras med ett köpeavtal. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2016-11-15 

Yrkande 

Britt Wall (S), Roland Mattsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) med fleras förslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna försäljning enligt köpeavtal.  
 

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjören 
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KSAU § 231  KA 2016/1090 

Affärsöverenskommelse mellan Sotenäs kommun och Sotenäsbostäder 
angående försäljning av småhustomter  

Sammanfattning 

Sotenäsbostäder AB är en del av den kommunala organisationen och ska utföra sin verksamhet på 
ett sådant sätt att bolaget främjar tillväxten i kommunen genom att bidra till att göra Sotenäs till en 
attraktiv plats att bo och leva i. Bolaget ska erbjuda de boende variation i standard och 
boendeformer (1 § ägardirektivet). Sotenäsbostäder ska bl.a. förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter och tomträtter med bostäder och lokaler (4 § ägardirektivet). Syftet med 
Sotenäsbostäders verksamhet är att på ett effektivt och aktivt sätt tillhandahålla bostäder och lokaler 
för boende och verksamma i Sotenäs kommun. Bolaget ska dessutom fullgöra de uppgifter och 
åligganden som överlämnas till bolaget från ägaren. Därvid ska - om så påkallas av någon av 
parterna - särskilt avtal träffas om villkoren för sådant uppdrag (5 § ägardirektivet). 
 
Sotenäs kommun administrerar kommunens tomtkö. 

Beskrivning av ärendet 

I syfte att reglera förhållandet mellan Sotenäsbostäders uppdrag och kommunens tomtkö samt 
fördela kostnaderna för försäljning har en affärsöverenskommelse mellan kommunen och 
Sotenäsbostäder tagits fram. 
 
Tanken är att bolagets småhustomter ska erbjudas intressenter i den kommunala tomtkön. Tomterna 
ska överlåtas till kommunen mot en revers som betalas när kommunen säljer fastigheten vidare. Om 
kommunen inte säljer fastigheten vidare inom sex månader står det bolaget fritt att sälja fastigheten 
på marknaden. Detsamma gäller om köparen återlämnar fastigheten till Kommunen, eller köparen 
inom 18 månader från tillträdesdagen inte har uppfört bottenplatta eller motsvarande. 

Beslutsunderlag 

Samhällbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2016-11-28 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Britt Wall (S) föreslår att avtalet revideras så att man inte kan försälja 
tomten på öppna marknaden efter 6 mån. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 231 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa affärsöverenskommelsen mellan Sotenäs kommun och 
Sotenäsbostäder angående försäljning av småhustomter, med en revidering av avtalet så att man inte 
kan försälja tomten på öppna marknaden efter 6 mån. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 232  KA 2016/846 

Igångsättningstillstånd för projekt 0708 VA-utbyggnad Örn och 
Knutsvik 

Sammanfattning 

VA-utbyggnad i Örn och Knutsvik var planerad redan 2004. Projektering och förfrågningsunderlag 
togs fram. Meningen var då att spillvattnet skulle ledas till reningsdammar som i entreprenaden 
skulle anläggas vid Håle. Länsstyrelsen medgav inte bidrag till denna reningsanläggning och 
projektet lades på is. 
 
2014 anlades en pumpstation vid båthamnen på Örns camping och en sjöledning till en pumpstation 
i Hovenäset för vidare pumpning av avloppsvatten till Omholmen. Denna sjöledning betjänar idag 
campingen, men är dimensionerad även för Örn och Knutsviks bebyggelse. 
 
Ny projektering och nytt förfrågningsunderlag har utarbetats under 2016. Förfrågan har varit 
utannonserad och anbud har kommit in, allt enligt kommunens upphandlingsregler. Upphandlingen 
har skett med utgångspunkt att anta det anbud som har lägst pris. 
 
Beslutad investeringsram 2016 anger nettokostnaden för projektet till 3,5 miljoner. Entreprenaden 
beräknades innan anbud kom in till ca 12 miljoner. Intäkter i form av anläggningsavgifter beräknas 
till ca 8,5 miljoner. Kommunen beräknar att de beslutade tilldelade nettoinvesteringsmedlen räcker 
för entreprenaden och ansöker härmed om igångsättningstillstånd. 

Beslutsunderlag 

VA- och anläggningschefs tjänsteutlåtande 2016-11-25   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar igångsättningstillstånd för VA-utbyggnad inom Örn och 
Knutsvik enligt anbudsförfrågan daterad 2016-10-06.  

 

Skickas till 

Samhällbyggnadsförvaltningen 
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KSAU § 233  KA 2016/846 

Verksamhetsområde för allmänt Vatten, spillvatten och dagvatten 
inom Örn och Knutsvik 

Sammanfattning 

Området i Örn och Knutsvik anses som samlad bebyggelse och en VA-utbyggnad är nu på gång.  
Fastigheterna inom området tas innan utbyggnaden in i kommunens verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten. 
Inom området Örn ska verksamhetsområdet innefatta vatten och spillvatten.  
Inom Knutsviks område ska verksamhetsområdet innefatta vatten, spillvatten och dagvatten. 

Beslutsunderlag 

VA- och anläggningschefs tjänsteutlåtande 2016-11-28   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten inom 
Örn enligt karta gällande fastigheterna: 
 
Lindal 2:1  del av som gränsar till nedanstående fastigheter. 
Anneslätt 1:14 del av gränsande till Anneslätt 1:20 vilken just för tillfället  
  styckas av från stamfastighet 
Anneslätt 1:19, 20, 21 
Anneslätt 1:23, 24 
Knutsvik 1:11 
Knutsvik 1:17 
Knutsvik 1: 2 
Knutsvik 1:31, 32, 33, 34, 35, 36 
Knutsvik 1:39 
Knutsvik 1:4 
Knutsvik 1:41, 42 
Knutsvik 1:6 
Knutsvik 1:79 
Knutsvik 1:8 
 
Kommunfullmäktige beslutar inrätta verksamhetsområde för allmänt vatten, spillvatten och 
dagvatten inom området Knutsvik enligt karta gällande fastigheterna: 
 
Lindal 2:1   del av som gränsar till nedanstående fastigheter 
Knutsvik 1:22, 23 
Knutsvik 1:45 - 77 
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Forts. KSAU § 233 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 234  KA 2016/230 

Exploateringsavtal med Sotenäsbostäder ang genomförande av del av 
detaljplan Finntorp 1:99 m fl 

Sammanfattning 

Ett exploateringsavtal skall upprättats mellan Sotenäs kommun och Sotenäsbostäder AB för att 
reglera parternas ansvar för åtgärder och kostnader vid genomförandet av del av detaljplan Finntorp 
1:99 m fl. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2016-11-22   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtalet med Sotenäsbostäder AB rörande 
Finntorp 1:99 m fl. 
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 235  KA 2016/290 

Förfrågan om markköp del av Malmön 1:654 

Sammanfattning 

Företaget Powerboat Marin på Malmön har lämnat in en ansökan om att få köpa till ett område i 
anslutning till sin fastighet. 

Beskrivning av ärendet 

Powerboat Marin har planer på att bygga en ny halldel för sin verksamhet. Enligt planerna skulle 
den behöva ta en del av kommunens mark i anspråk för att byggnaden ska bli så ändamålsenlig som 
möjligt. Den marken som åsyftas används i dag som allmän båtuppställning och det innebär en 
minskad yta för det användningssättet om kommunen säljer markområdet. Det finns ett område i 
närheten som kan hårdgöras för att kompensera denna minskning 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2016-11-22   

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till förslaget. 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ett tillägg görs med ändamålsenlig fastighetsbildning. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig positiv till försäljning under förutsättning att 
bygglov medges inom 2 år. Kommunstyrelsens arbetsutskott understryker vikten av en 
ändamålsenlig fastighetsbildning. 
 
 

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSAU § 236  KA 2016/856 

Markförsäljning Ödegården, del av fastigheten Vägga 2:262 

Sammanfattning 

SmögenLax Aquaculture AB ansöker om att få köpa 14 000 kvm 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. 

Beskrivning av ärendet 

Smögenlax Aquaculture har ansökt om att få köpa 14 000 kvm mark för att uppföra en landbaserad 
laxodling och kommunen har beslutat 2016-10-05 om att försäljning får ske med villkoren att 
pågående detaljplaneläggning vinner laga kraft, avstyckning kan ske samt att 
produktionsanläggningar tas i drift inom två år. Diskussioner och planering har pågått och en 
revidering om vilka villkor som kan/får ställas i ett köpeavtal har gjort att beslutet bör revideras. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2016-11-30   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja mark till SmögenLax Aquaculture AB för 250 
kr/kvm. Försäljningen villkoras av att pågående detaljplan vinner laga kraft, avstyckning kan ske 
och tillståndsprocessen är färdig inom två år samt att marken ska användas för laxodling. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att slutföra försäljningen och i övrigt 
reglera villkoren. 

 

Skickas till 

Tekniska avdelningen 
Mark och exploateringsingenjören 
Sökande 
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KSAU § 237  KA 2016/196 

Budgetuppföljning januari-oktober 2016, prognos helår 

Sammanfattning 

Budgetuppföljningen till och med oktober visar på ett prognostiserat överskott på 21,5 mkr för den 
skattefinansierade verksamheten vilket är 14,8 mkr bättre än budgeterat.  
 
I prognosen har medräknats 11,6 mkr i intäkter från exploateringsverksamhet och övrig 
fastighetsförsäljning. Resultatet förbättras även av att kommunen erhållit ett bidrag från Boverket 
på 5,5 mkr vilket ska intäktsföras 2016. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljningen samt helårsprognos för kommunen 2016. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 238  KA 2016/425 

 
Behörighet att underteckna handlingar  
 
Beskrivning av ärendet  
Personalbyte på olika tjänster innebär att nuvarande behörigheter att underteckna handlingar bör 
justeras.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera behörighet att underteckna handlingar enligt följande:  
 
1. Mats Abrahamsson, Mikael Sternemar, Britt Wall med endera Maria Vikingsson, Jörgen 
Karlsson, Anna-Lena Höglund, Eveline Savik - minst två i förening - bemyndigas att å kommunens 
vägnar underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, 
servitutsavtal och liknande handlingar.  
 
2. Siv Bennis och Ann-Marie Hermansson - i förening med någon enligt punkt 1 eller i förening 
med annan som enligt särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna ifrågavarande handlingar 
- bemyndigas att på kommunens vägnar underteckna handlingar avseende försäljning av 
kommunens tomter inom planlagda områden.  
 
3. Rosita Johansson och Pernilla Johansson- i förening med någon under punkt 1 eller i förening 
med annan som enligt särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna ifrågavarande handlingar 
- bemyndigas, att på kommunens vägnar, underteckna ifrågavarande handlingar rörande 
markupplåtelser.  
 
4. Jörgen Wollbratt - i förening med någon enligt punkt 1 eller i förening med annan som enligt 
särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna ifrågavarande handlingar - bemyndigas, att på 
kommunens vägnar, underteckna handlingar avseende hyreskontrakt och övriga avtal inom 
fastighetsförvaltningen.  
 
5. Jörgen Karlsson, Bertil Andersson, Lotta Aspång, Susanne Grundhall, Petra Hassellöv, Ann-
Catrine Holst, Helena Amandusson, Christina Langner och Erik Österlund bemyndigas, två i 
förening, att på kommunens vägnar utfärda betalningshandlingar för bank- och plusgiro samt 
utkvittera medel hos bank. 
 
6. Nina Roos, Mariann Lundin, Maria Edlund, Erika Krylberg, Lilian Andersson, Madelene 
Matsdotter, Charlotte Westerhult, Bo Wande, Camilla Hansson, Anna Hermansson, Marie Jonsson, 
Emma Hansson, Viktoria Johansson, Peter Hansson, Lenita Holmberg Annica Erlandsson 
bemyndigas – minst två i förening – att på kommunens vägnar utfärda betalningsorder avseende 
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.  
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Forts. KSAU § 238 

 
7. I övrigt gäller att handläggande tjänsteman äger rätt att underteckna övriga handlingar (skrivelser, 
brev, deklarationer etc.).  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 239  KA 2016/566 

Hantering av överskottsmedel från avslutande föreningen 
Fiskeriområde Bohuslän 

Sammanfattning 

Den ideella föreningen Fiskeområde Bohuslän har upphört med sin verksamhet i och med att förra 
EU-programtiden tog slut. Föreningen ställer en fråga om Sotenäs kommun kan utbetala det 
överskott som tillfaller kommunen om 34 971 kr till Leader Bohuskust och Gränsbygd. Medlen 
kommer att användas till likartade aktiviteter som Fiskeriområde Bohuslän. 

Beslutsunderlag 

Underlag återbetalning överskott Fiskeriområde Bohuslän 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-11-16 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsens beslutar att överskottet om 34 971 kr från den avslutande föreningen 
Fiskeriområde Bohuslän utbetalas till Leader Bohuskust och Gränsbygd. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 240   

Kurser och konferenser 
 
Länsstyrelsen inbjuder till utbildningsdag om heltidsarbete, i Göteborg den 25 januari. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Britt Wall (S) och Olof Börjesson (C) att 
medverka på kursen. 
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KSAU § 241  KA 2016/1142   

Kystlotteriet  

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att Sotenäs kommun undersöker möjligheterna att tillsammans med 
andra kustkommuner, näringsliv och andra organisationer i Sverige att starta upp ett kustlotteri 
enligt Norsk modell. Syftet är att nå samma engagemang kring städning av Bohuskusten som i 
Norge. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen att undersöka möjligheterna att 
tillsammans med andra kustkommuner, näringsliv och andra organisationer i Sverige att starta upp 
ett kustlotteri enligt Norsk modell. 
 

Skickas till 

Kommunchefen 
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KSAU § 242     

En God Jul och ett Gott Nytt År 
 
Kommunalråd Mats Abrahamsson (M) tackar arbetsutskottet för fint arbete under året och  
önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
Arbetsutskottet tackar även kommunalrådet och önskar God Jul och ett Gott Nytt År. 
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