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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Tryggö, Kungshamn, onsdagen den 10 juni 2020, kl 08.30-14.30. 
Sammanträdet ajourneras kl 10.30-10.45 och kl 12.10-13.10. 
 
 
 

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

 
Birgitta Albertsson (S) 
Lars-Erik Knutsson (S) §§ 128-131, 133-147 
Therése Mancini (S) § 132 
 

Närvarande 
ersättare 

 
Jeanette Loy (M) deltar på distans §§ 130-147 
Mikael Sternemar (L) §§ 128-131, 133-147 
 

 
Therése Mancini (S) §§ 128-131, 133-147 
 

Övriga deltagare 
 
Peter Bergman, räddningschef § 129-130 
Anni Bergström, MEX-konsult § 131 
Fredrik Torstensson, drift o projektchef § 132, 140 
Anders Siljeholm, IT-chef § 133 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 133 
Gudrun Emilsdottir, chef SamO V, § 134 
Nils Olof Bengtson, SamO V, styrelse § 134 
 
 
 

 
Peter Johansson, VD Sotenäs Vatten § 135-139 
Susanne Thorén, Sotenäs Vatten § 135-139 
Pär Eriksson , ordf KSTU § 135-139 
Sandra Andersson, projektledare § 140 
Per Svensson, utvecklingschef § 141-142 
Erika Hassellöv, personalchef § 143 
Maria Vikingsson, kommundirektör  
Anna-Lena Höglund, sekreterare 

Justerare Birgitta Albertsson (S) 

Justering Protokollet justeras på kommunkansliet måndag 15 juni kl 10.00. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Birgitta Albertsson (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-06-10 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-06-15 – 2020-07-07. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund    
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KSAU § 128    

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

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

• Fråga kring symbioscentrum 
• Förändringar i kollektivtrafiken i trafikplan 2021 Västtrafik 

 
Och att följande ärende utgår; 

• Ansökan om arrende eller köp på Gravarne 3:1  
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KSAU § 129 Dnr 2020/000573  

Föreskrift om eldningsförbud och skärpt eldningsförbud   

Sammanfattning 

MSB har givit ut en vägledning där utgångspunkt är två nivåer, eldningsförbud och skärpt 
eldningsförbud. I samband med ett skärpt eldningsförbud då brandrisken når extrema nivåer kan det 
vara aktuellt att förbjuda all eldning som inte syftar till grillning och matlagning även inom 
sammanhållen bebyggelse. 

Beskrivning av ärendet 

Lagstödet för eldningsförbud återfinns i 10 kap. 1 § 2-3 st. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO) som säger att regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot eldning utomhus och 
liknande före byggande åtgärder mot brand. Regeringen har i sin tur möjlighet att överlåta åt en 
förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela dessa föreskrifter. I 2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) framgår att regeringen överlåtit rätten att meddela dessa 
föreskrifter åt länsstyrelser och kommuner. Det är i länsstyrelsers och kommuners föreskrifter som 
förbudet mot eldning eller liknande förebyggande åtgärder mot brand regleras och preciseras. 
 
Den enskilde, vare sig det är en fysisk eller juridisk person, har ett ansvar för att inte orsaka olyckor 
och i stor utsträckning även för att skydda liv och egendom. Den enskilde har en skyldighet att följa 
ett utfärdat eldningsförbud. Den som överträder ett förbud kan dömas till böter enligt LSO. 
 
Syftet med kommunens föreskriftsrätt om eldningsförbud är att, i den utsträckning det är rimligt, 
förhindra omfattande bränder i skog och mark som orsakas av mänsklig handling. 
Brandriskprognosen, Brandrisk i skog och mark, är ett generellt underlag för att bedöma 
brandrisken och förändringen i uttorkningen i marken över tid. Den ger viktig vägledning för 
bedömning av behovet av eldningsförbud. 

Beslutsunderlag  

Räddningschefens tjänsteutlåtande 2020-05-26 
Föreskrift om eldningsförbud, daterad 2020-05-20 
Föreskrift om skärpt eldningsförbud, daterad 2020-05-20 
MSB vägledning om eldningsförbud 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Föreskrift om eldningsförbud” och ”Föreskrift om skärpt 
eldningsförbud” samt att föreskrift med dnr 2013/732 härmed upphävs. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 130 Dnr 2020/000510  

Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Sammanfattning 

Handlingsprogrammet är ett styrdokument för räddningstjänsten Sotenäs. Handlingsprogrammet 
ska omfatta så väl kommunernas förebyggande verksamhet som den skadeavhjälpande 
(räddningstjänst-)verksamheten. Kommunen ska för varje mandatperiod anta handlingsprogram 
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).   

Beskrivning av ärendet 

Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att ge människors liv 
och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor i hela 
landet, med hänsyn till lokala förhållanden. Bestämmelserna innehåller de skyldigheter och åtgärder 
som stat, kommun och enskilda ska vidta för skydd mot olyckor. Lagen omfattar förebyggande 
verksamhet, räddningstjänst samt efterföljande åtgärder.  
 
Först när en olycka inträffat eller det finns en överhängande fara för en olycka, och den enskilde 
själv eller genom att anlita någon annan inte kan klara av situationen, är det samhällets skyldighet 
att ingripa.  
 
Sotenäs, Tanum och Strömstads räddningstjänster har tagit ett bredare grepp om trygghetsområdet 
vilket innebär att detta är ett handlingsprogram för skydd mot oönskade händelser i dessa tre 
kommuner. Arbetets bedrivs i samverkan kommunerna emellan. Handlingsprogrammet är gällande 
från antagningsdatum till nästa handlingsprogram antas.  

Beslutsunderlag  

Räddningschefens tjänsteutlåtande 2020-05-28 
Handlingsprogram LSO 2020-2023, daterad 2020-04-28, med bilagor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO). 
   

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 131 Dnr 2011/000120  

Önskemål om markbyte angränsande Johannesvik camping, 
fastigheterna Vägga 4:1 och Vägga 1:38 mot Vägga 1:2 

Sammanfattning 

Johannesviks Camping och stugby AB har våren 2011 kommit in med en ansökan om att få byta 
mark med Sotenäs kommun. Se röd och blå markering i kartan, röd markering är Sotenäs kommuns 
nuvarande mark Sotenäs Vägga 1:2 och blå markering ägs av Johannesviks Camping och stugby 
AB Sotenäs Vägga 4:1 och Vägga 1:38.   
 
Då markområdena som skall bytas är ungefär lika stora (ca 19,5 hektar) skall ingen ersättning 
mellan parterna betalas. Det är likvärdiga markområden gällande markens beskaffenhet och värde. 
Markområdena är inte detaljplanelagda. Marken består mestadels av berg men även lite 
impediment.  
 
Förvaltningen föreslår att Sotenäs kommun och Johannesviks Camping och stugby AB byter mark 
genom en fastighetsreglering. Johannesviks Camping och stugby AB och Sotenäs kommunen 
betalar hälften var av Lantmäteriförrättningens kostnader.   

Beslutsunderlag 

PLEX-chefens tjänsteutlåtande 2020-06-02  
Vägga kartbilaga 1 

Yrkande  

Olof Börjesson (C) föreslår att allmänhetens tillträde ska säkerställas. 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att förrättningskostnaden ska betalas av den sökande parten.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) och Lars-Erik Knutssons (S)  förslag och 
finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att byta marken på fastigheten Vägga 1:2 mot 
fastigheterna Vägga 4:1 och Vägga 1:38 med Johannesviks Camping och stugby AB genom en 
fastighetsreglering av Lantmäteriet och att allmänhetens tillträde ska säkerställas.  
Förrättningskostnaden ska betalas av den sökande parten.     
 
 

Skickas till 

Sökanden 
PLEX-chef 
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KSAU § 132 Dnr 2020/000467   

Rabatt på fasta lokalkostnader till hyresgäster i utsatta branscher  

Sammanfattning  

Den 17 april offentliggjorde regeringen ett beslut om tillfälligt stöd till hyresvärdar som gett rabatt 
på fasta lokalkostnader till hyresgäster i utsatta branscher.  

Beskrivning av ärendet  

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget har 
särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra 
branscher. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset har 
regeringen beslutat att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa 
utsatta branscher.  

Stödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt fast hyra av lokal med hyresgäster som 
under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Hyresgästen ska under perioden vara verksam 
i en bransch som omfattas av stödet. De branscher som omfattas av stödet finns upptagna i 
förordningen i form av koder för svensk näringsgrensindelning (SNI). SNI-koden är den kod som 
anges till Skatteverket när man registrerar sitt företag.  

Stöd kan ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som 
hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med 30 juni. 
Stödet kan dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.  

Beslutsunderlag 

Drift o Projektchefs tjänsteutlåtande 2020-04-29 
SNI-koder för utsatta branscher 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om fritt resande inom landet 
bedömer kommunstyrelsens arbetsutskott att subventioner inte är nödvändiga.  
 

Protokollsanteckning 

Lars-Erik Knutsson (S) och Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggningen pga jäv. 
 

Skickas till 

Drift och Projektchef 
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KSAU § 133 Dnr 2019/001548   

Bredbandssatsning inom SML för att uppnå nationella 
bredbandsstrategin samt att förstärka förbindelser till kommunernas 
verksamheter 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun beslutade 2020-02-26 § 2 att ställa sig bakom; 
− ett inriktningsbeslut att kommunerna inom SML förbinder sig att finansiera projektet med 

50%, för Sotenäs del 1,67 mnkr, under förutsättning att VG-regionen finansierar projektet 
med 50%. 

− Betalning till projektet sker vid projektslut 2022 och medel reserveras i investeringsbudget 
2022. Finansiering fram till projektslut sker via Net West AB. 

 
Nu föreslås att beslutet revideras enligt följande; 

− Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom att kommunerna inom Sotenäs-Munkedal- 
Lysekil förbinder sig att finansiera bredbandsprojektet med 50%, för Sotenäs del 1,67 mnkr, 
under förutsättning att Västra Götalandsregionen finansierar projektet med 50%. 

− Betalning till projektet sker vid projektslut 2022 och medel reserveras i driftbudget 2022. 
Finansiering fram till projektslut sker genom upphandlad entreprenör. 

Bakgrund 

På kort sikt är målsättningen att 95 procent av alla hushåll och företag inom SML har tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020.  På längre sikt bedöms att det behövs mål på tre 
områden; tillgång till snabbt bredband i hela SML och till stabila mobila tjänster av god kvalitet – 
där ledordet är ”användning utan upplevd begränsning”.  
 
Hela SML omfattar områden där människor och saker normalt befinner sig. Målen innebär att 98 
procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 
procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s 
senast år 2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god 
kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.  
 
Målet är samtidigt att 100% av kommunens verksamheter skall kopplas samman i ett stabilt och 
framtids säkrat förvaltningsnät. För att uppnå målsättningen, så finansieras projektet med 50% av 
SML-kommunerna samt 50% av VG-regionen. VG-regionen har beviljat stöd om 5 Mkr och de är 
öronmärkta till följande områden: 

• Täcka vita fläckar / vita punkter 

• Samhällsmaster för att förbättra mobiltäckning i områden som inte är kommersiellt gångbara  

• Redundans / ökad robusthet 
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Forts. KSAU § 133 

Detta innebär att SML tillsammans med VG-regionen kopplar ihop fiberföreningarna med ökad 
robusthet, täcker in vita fläckar/punkter, ger möjlighet för utökad mobiltäckning samt ger de 
kommunala verksamheterna ett stabilt förvaltningsnät. 
 
För Sotenäs kommuns del så kan som exempel nämnas att Hunnebostrands skola inte är 
ihopkopplat med förvaltningsnätet, utan har fristående fiber. Med detta projekt kommer samtliga 
kommunala verksamheter att knytas ihop med förvaltningsnätet. 

Beslutsunderlag 

SML-IT chefens tjänsteutlåtande 2020-05-29 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom att kommunerna inom Sotenäs-Munkedal- Lysekil 
förbinder sig att finansiera bredbandsprojektet med 50%, för Sotenäs del 1,67 mnkr, under 
förutsättning att Västra Götalandsregionen finansierar projektet med 50%. 
Betalning till projektet sker vid projektslut 2022 och medel reserveras i driftbudget 2022. 
Finansiering fram till projektslut åligger upphandlad entreprenör. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 134 Dnr 2018/001240  

Återrapportering Utvärdering av Samordningsförbundet Väst  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-27 § 43 beslutade uppdra åt kommunchefen att göra en 
utvärdering av verksamheten inom Samordningsförbundet Väst och då beakta förändringar inom 
Arbetsförmedlingen. 
 
Samordningsförbundet Väst informerar att Inspektionen för Socialförsäkring (ISF) har ett 
regeringsuppdrag att göra en stor utvärdering av Samordningsförbunden. Utvärderingen görs i tre 
delar. 

Bakgrund 

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) kom 2004.  
Enligt lagen får ett samordningsförbund bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
kommun-/er och region för att uppnå en effektiv resursanvändning.  
 
Samordningsförbundet Norra Bohuslän bildades 2006 av 5 kommuner, Strömstad, Tanum, Sotenäs, 
Munkedal och Lysekil, samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra 
Götalandsregionen. 2015 bildades sedan Samordningsförbundet Väst efter sammanslagning av 
Samordningsförbundet Norra Bohuslän och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och 
Färgelanda. De insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamheter. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få 
stöd och rehabilitering till egen försörjning och stödja och medverka till samverkan mellan parterna 
och utgöra en arena för huvudmännens kunskapsutbyte. 
 
Samordningsförbundet Väst har noggranna uppföljningar både av statistik och indikatorer som 
redovisas i årsredovisningen och delårsredovisningen. Dessutom får styrelsen ytterligare 3 ggr/år 
både ekonomisk- och verksamhetsuppföljning. De första åren efter att Samordningsförbundet Norra 
Bohuslän bildades gjordes några olika utvärderingar och flera andra Samordningsförbund har gjort 
utvärderingar igenom åren. 

Beskrivning av ärendet 

Samordningsförbundet Väst informerar om att Inspektionen för Socialförsäkring (ISF) har ett 
regeringsuppdrag att göra en stor utvärdering av Samordningsförbund, läs mer via länken 
https://www.inspsf.se/pagaende-projekt/socialforsakring/2019-06-26-utvardering-av-
samordningsforbundens-verksamhet 
 
ISF uppdrag redovisas i tre delar, rapporten ”Samordningsförbundens organisering och verksamhet” 
är första delen. Andra delen behandlar ”Samordningsförbundens effekter på kommunnivå”, och 
kommande rapport handlar om ”Effekterna av samordningsförbundens individuella insatser” 
Granskningen ska vara helt klar i december 2021. 
 
Omsorgsnämnden i Sotenäs kommer göra en egen utvärdering. 
  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspsf.se%2Fpagaende-projekt%2Fsocialforsakring%2F2019-06-26-utvardering-av-samordningsforbundens-verksamhet&data=02%7C01%7CAnna-Lena.Hoglund%40sotenas.se%7Cc242693e22934d65cb5c08d7dae3b6a2%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637218543880639988&sdata=jrQBGCCkjsZ9Kk3JuDTXTG6wsDh4uqY7hN0emXDykG8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspsf.se%2Fpagaende-projekt%2Fsocialforsakring%2F2019-06-26-utvardering-av-samordningsforbundens-verksamhet&data=02%7C01%7CAnna-Lena.Hoglund%40sotenas.se%7Cc242693e22934d65cb5c08d7dae3b6a2%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637218543880639988&sdata=jrQBGCCkjsZ9Kk3JuDTXTG6wsDh4uqY7hN0emXDykG8%3D&reserved=0
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Forts. KSAU § 134 

Beslutsunderlag 

Förbundchef och Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Samordningsförbundet Väst 
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KSAU § 135 Dnr 2020/000017 

Information om ekonomi, Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB lämnar information om ekonomi för Sotenäs Vatten AB. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
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KSAU § 136 Dnr 2020/000017 

Information om VA-taxor 2021, Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB lämnar information om VA-taxor 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
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KSAU § 137 Dnr 2019/000091 

Information om vattenförsörjningsplan, VA-plan, Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB lämnar information om vattenförsörjningsplan, VA-plan. 
Sotenäs Vatten avser att göra en översyn av både VA- översikt och VA- strategi, innan en VA-plan 
tas fram, enligt följande process; 
 

1. Uppdrag 
2. VA-översikt 
3. VA-strategi 
4. VA-plan  
5. Implementering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
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KSAU § 138 Dnr 2020/000017 

Information om uppdrag till Sotenäs Vatten AB att utreda 
förutsättningar för en framtida anslutning till ”Vänerledning” 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB lämnar information om uppdrag till Sotenäs Vatten AB att utreda förutsättningar 
för en framtida anslutning till ”Vänerledning”. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
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KSAU § 139 Dnr 2020/000017 

Information om projekt 154 kopplat till nuvarande reningsverk i 
Hunnebo och Smögen 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB lämnar information om projekt 154 kopplat till nuvarande reningsverk i 
Hunnebo och Smögen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
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KSAU § 140 Dnr 2018/000795  

Ombyggnad Hunnebohemmet Äldreboende 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden har lagt en beställning till Kommunstyrelsen gällande en om- och tillbyggnad av 
Hunnebohemmet i Hunnebostrand. Om- och tillbyggnation är dels för att utöka antalet platser inom 
särskild boende i kommunen samt att tillgodose dagens behov i befintlig byggnad gällande egna 
hygienutrymmen såsom dusch och WC.  

Beskrivning av ärendet 

Hunnebohemmet i Hunnebostrand är i stort behov av en invändig renovering. Dels för att möta 
dagens krav på egna hygienutrymmen såsom dusch och WC. Det finns också behov av genomgång 
av uttjänta delar av byggnaden. Byggnaden är uppförd mellan 1980–1982 och har inte genomgått 
någon större renovering sedan dess. Omsorgsnämnden har även gjort en utredning som pekar på att 
behovet av antalet platser inom särskilt boende kommer öka de närmaste åren. Kring år 2027 
kommer ytterligare ca 30 platser behövas i kommunen.  
 
Omsorgsnämnden bedömer att behovet av särskilt boende totalt kommer att uppgå till ca 66 st 
platser varav 36 st för demensvård, 15 st för korttidsboende och 15 st för somatisk vård. Alla platser 
ska vara utrustade som egna lägenheter med pentry, WC och dusch. Idag finns ca 40 st rum med ca 
44 st platser där alla inte har egen dusch eller WC och vissa även delar sovrum.  
 
Med utgångspunkt i detta ber Omsorgsnämnden Kommunstyrelsen om beslut att utföra tillbyggnad 
av Hunnebohemmet med 36 st platser avsedda för demensvård. När dessa 36 st platser är 
färdigbyggda evakueras befintliga boende till de nybyggda lokalerna och en renovering av den 
befintliga byggnaden startar därefter. 
 
Utöver boende ska hemmet efter om- och tillbyggnad inhysa lokaler för kommunens 
sjuksköterskeenhet, rehabenhet och daglig verksamhet. Det ska även finnas ett tillagningskök på 
hemmet som lagar maten till de boende samt besökande till den dagliga verksamheten.           
 
Den s.k. beställningen har tagits fram i samråd mellan omsorgsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Ekonomi  
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer efter sommaren att presentera en samlad budget för om- 
och tillbyggnaden av Hunnebohemmet samt en tillhörande tidplan när arbetet förväntas kunna starta 
och slutföras.  
 
Till detta kommer omsorgsnämndens bedömda driftbudget att fogas.  
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Forts. KSAU § 140 

Beslutsunderlag 

Projektledarens tjänsteutlåtande 2020-06-03 
Beställning från Omsorgsnämnden 2020-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att senast till arbetsutskottets 
sammanträde i september 2020 ta fram en tidplan för projektering samt program för genomförande 
av projektet med tillhörande budget och tidplan för en om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet. 
Handlingarna ska kunna ligga till grund för beslut om investeringsmedel. 
 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Drift- och projektchefen 
Omsorgschefen 
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KSAU § 141 Dnr 2020/000642 

Information om sommarjobb 

Sammanfattning 

Näringslivs- och utvecklingschefen lämnar information om att regeringen tillskjutit medel för att få 
ut fler ungdomar i sommarjobb med anledning av Covid-19.  
 
Kommunen har sökt och erhållit medel för att kunna erbjuda ytterligare ungdomar sommarjobb, 
totalt ca 20 ungdomar.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 142 Dnr 2020/000641 

Information om Flowocean AB 

Sammanfattning 

Information lämnas om Flowocean AB som bedriver verksamhet inom vindkraft placerade i havet. 
Företaget har ställt fråga om kommunen är intresserad av detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och meddelar att förslaget inte är förenligt 
med Blå ÖP och att Länsstyrelsen är ansvarig för att städa upp i tilltänkta området innan det åter 
kan ianspråktas. 
 

Skickas till 

Sökanden 
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KSAU § 143 Dnr 2020/000274 

Information om COVID-19 

Sammanfattning 

Information lämnas om läget med anledning av pågående virussjukdom COVID-19 och planering 
inför sommaren. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 144 Dnr 2020/000583 

Vision 2030 för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

En vision är framtagen för Sotenäs kommun för 2030. Förslaget kommer kompletteras i höst för att 
antas i november. 

Beslutsunderlag 

Förslag Vision 2030 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 
Övriga partiers förslag eller synpunkter på alliansens förslag till vision ska vara kommunen 
tillhanda senast 1 oktober.  
 
 

Skickas till 

Gruppledare i partier (M), (C), (L), (KD), (S), (V), (MP), (SD) 
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KSAU § 145 Dnr 2020/000643 

Tillfälligt utökade serveringstider ute under sommaren 2020 

Sammanfattning 

Några restaurangföretag har lämnat in ansökningar om utökade serveringstider till kl 03.00 utomhus 
under sommartid 2020.  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömer att det med anledning av Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om att hålla avstånd, inte är lämpligt och förenligt med rådande regelverk att 
utöka serveringstiderna på uteserveringar.  
 
 

Skickas till 

Alkoholhandläggare 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2020-06-10 §§ 128-147 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 24(25)
 

 
 

KSAU § 146 Dnr 2020/000644 

Fråga kring Symbioscentrum 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) ställer fråga om Symbioscentrum. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Kommundirektören 
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KSAU § 147 Dnr 2020/000618 

Förändringar i kollektivtrafiken i trafikplan 2021 Västtrafik 

Sammanfattning 

Birgitta Albertsson (S) föreslår att arbetsutskottet noterar de förändringar i Västtrafiks trafikplan 
2021 som gäller för Sotenäs, som börjar gälla 13 december 2020; 
 

• Turer på linje 865 (Sträckan: Kungshamn – Nordens Ark/Hallinden) som går parallellt med 
andra linjer avvecklas 

• Hållplats Bävebäcksgatan (centrala Uddevalla) dras in för linje 840, 860 och 870 i båda 
riktningar 

• Indragning av kvällstrafik linje 850 (linjen trafikerar Lysekil- Hallinden-Munkedal-
Uddevalla) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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