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Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 4 oktober 2017 kl. 08.30-12.30 
 

  

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

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

Närvarande 
ersättare 

 Hilbert Eliasson (S) 
 

 
   
 

Övriga deltagare Succkie Gunnarsson, projektkoordinator § 143  
Maria Hassing, folkhälsostrateg §§ 144-148 
Henrik Rörberg, polisen, §§ 146-147 
Jenny Borg, kommunikatör § 142-155 
Petra Hassellöv, ekonom § 151 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef, §§ 151-155 
Rune Lysell, projektledare § 156 
 

Eveline Savik, förvaltningschef §§ 158-161 
Håkan von Dolwitz, byggchef, §§ 158-161 
Lena Vilhelmsson, sekreterare  
Maria Vikingsson, kommunchef 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen den 6 oktober 2017 kl. 09.00. 
 
 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 
 

 Mats Abrahamsson    
Justerare    

 Britt Wall   
 
 
 
 
 
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-04 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-10-06 - 2017-10-28.  
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   
 Siv Bennis  
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KSAU § 142    

Godkännande av dagordning  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Dagordningen godkänns med att följande ärenden läggs till: 
 

• Stiftelsen SotenäsTurism 
• Avsiktsförklaring Rambo 
• IVPA 
• Skolutredningen 

 
och att följande ärenden utgår: 

• Ansökan om bidrag Geoparken 
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KSAU § 143    

Information om Oktobermässan 

Sammanfattning 
Information lämnas om Oktobermässan som hålls den 28 oktober i Sotenäs Idrottshall i 
Kungshamn. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 144  KA 2017/1207 

Lägesrapport för bifallna motioner 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade att bifallna motioner ska redovisas. 

Beskrivning av ärendet 

En lista har tagits fram över alla motioner som inkommit de senaste 5 åren. Listan är sorterad efter 
bifall, avslag, besvarade och pågående. 
 
38 motioner är bifallna, 10 är avslagna, 12 är besvarade.  
 
Vidare har listan sorterats i kvinnlig och manlig motionär, då kommunen i de fall det är möjligt, ska 
redovisa statistik ur ett jämställdshetsperspektiv. 
 
  Kvinnlig 

motionär 
Manlig 
motionär 

Både kv/man 
motionär 

Antal bifallna 
motioner 

38 21 10 7 

Antal avslagna 
motioner 

10 3 3 4 

Antal 
besvarade 
motioner 

12 5 3 4 

(Pågående)  (17)    
Totalt antal 
motioner 

77 39 20 18 

 

Beslutsunderlag 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-08-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med förvaltningsledningen går igenom bifallna 
motioner och väljer ut ca 10 st för ytterligare granskning. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar 
åt kommunchefen att ta fram rutiner för behandling av motioner och medborgarförslag.  
 
 

Skickas till 
Kansliavdelningen 
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KSAU § 145  KA 2017/147 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten 
2017  
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 8 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-08-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
hösten 2017. 
 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 146  KA 2017/695 

Utredning, införande av Polisens volontärer för ett tryggare Sotenäs 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har bifallit en motion och gett Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
möjligheten att införa "Polisens Volontärer" i Sotenäs kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda möjligheten att införa "Polisens Volontärer" i 
Sotenäs kommun. 
  
Polisens volontärer är personer som på sin fritid hjälper polisen i det brottsförebyggande arbetet och 
med arbetet att stödja brottsoffer. Volontärerna är inte anställda av polisen och har inga andra 
befogenheter än övriga medborgare. Volontärerna får uppdrag av polisen och de har tät kontakt med 
ansvarig polisanställd före, under och efter ett uppdrag. 
 
För att bli volontär ska den sökande ha fyllt 18 år. Efter urval, lämplighetsbedömning och 
rekryteringsprocess ska den blivande volontären genomgå en grundutbildning. 
Exempel på uppdrag för volontärer är trygghetsvandringar, sprida information, bistå polisen vid 
olika arrangemang och vägleda brottsoffer.  
 
Målet med polisens volontärverksamhet är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang 
ska mötas och att den närmare kontakten mellan polisen och medborgarna ska bidra till ett tryggare 
samhälle och minskad brottslighet.  
 
Införande, organisering/samordning och utbildning av polisens volontärer åligger 
polismyndigheten. I Fyrbodalsområdet finns i dagsläget 55 st volontärer i Trollhättan, Uddevalla, 
Strömstad och Åmål. Volontärerna arbetar över hela Fyrbodalsområdet. 
 
Enligt polisen finns för närvarande inga behov av fler volontärer i Fyrbodalsområdet. 
 
Kommunens kan bistå polisen, vid behov av nyrekrytering till verksamheten, genom att informera 
lokalt och verka för att kommunens medborgare ansluter sig till polisens volontärverksamhet. 
 

Yrkande 

Lars-Erik Knutson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå polisen att vid behov 
rekrytera volontärer som är lokalt förankrade i Sotenäs.  
 

Propositionsordning 

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



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-10-04| §§ 142-168 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
8(36) 

 
 

Forts. KSAU § 146 

 

Beslutsunderlag 

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2017-09-10 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-20 § 50 
Motion dnr KA 2017/105 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen tar del av utredningen. För närvarande föreligger det inte behov av fler 
volontärer i Fyrbodalsområdet.  
 
Kommunstyrelsen föreslår polisen att vid behov rekrytera volontärer som är lokalt förankrade i 
Sotenäs.  
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 147  KA 2017/1313 

Samverkansöverenskommelse med polismyndigheten  

Sammanfattning  
Sotenäs har tidigare haft överenskommelser om samverkan i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet med polismyndigheten. Det senast gällande avtalet upphörde den 31 dec 
2014. Med anledning av en pågående omorganisation av polismyndigheten i Sverige har 
upprättande av ny överenskommelse inte genomförts. 2015 fick polisen en ny organisation som 
utgår från det lokala perspektivet. Detta innebär en högre ambitionsnivå för samverkan mellan 
kommun och polis och aktualiserar därför en ny överenskommelse.  
 
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan 
kommunen och polisen.  
 
Prioriterade brottsförebyggande insatser beskrivs i en separat åtgärdsplan vilken bygger på en 
gemensamt framtagen lägesbild.  
 
Överenskommelsen föreslås gälla för tiden 2017-2020 och åtgärdsplanen ska uppdateras årligen.  

Beslutsunderlag 

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2017-09-18 
Samverkansöverenskommelse med åtgärdsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen antar förslaget till samverkansöverenskommelse för åren 2017-2020 och 
åtgärdsplan att gälla för 2017-2018.  
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 148  KA 2017/1313 

Våld i nära relationer 
Britt Wall (S) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att ta fram en plan för hur kommunen ska 
arbeta med våld i nära relationer med kostnadsförslag. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en plan för hur 
kommunen ska jobba med våld i nära relationer med kostnadsförslag. 
 

Skickas till 

Kommunchefen 
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KSAU § 149  KA 2017/879    

Fiskekommunerna, ansökan om medfinansiering 2018-2020  

Sammanfattning  
Fiskekommunerna ansöker om medfinansiering till nätverket för åren 2018 – 2020.  

Bakgrund  
Fiskekommunerna har funnits i 20 år och organiserar nio kommuner i Bohuslän för samverkan med 
berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av maritima och fiskerelaterade verksamheter 
utmed hela Bohuskusten.  
 
Beskrivning av ärendet  
Fiskekommunerna ansöker om medfinansiering för tiden 2018 - 2020 om 20 000 kr årligen.  

Beslutsunderlag 
Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2017-09-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Fiskekommunerna under tiden 2018-2020 med  
20 000 kr /år enligt ansökan finansieras inom kommunstyrelsens ram. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 150   

Information om sociala medier 
Jenny Borg, kommunikatör, lämnar information om sociala medier. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 151    

Information om Hypergene - ledningssystem 

Sammanfattning 
Information lämnas om Hypergene ledningssystem. 
Hypergene är ett verktyg för personal att använda för att planera, följa upp och analysera 
verksamhet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 152  KA     

Uppdragshandling Sotenäs styr- och ledning 

Sammanfattning 
Beslut om införande av beslutsstödsystemet Hypergene togs under 2016. Implementering pågår nu. 
I samband med det framgår behov av samordning och struktur för att skapa en röd tråd avseende 
målstyrning från kommunfullmäktige till verksamheterna. Det finns behov av att också få mål från 
ex folkhälsa och miljö att tas om hand i kommunen styr- och ledningsmodell. 
 
I uppdraget ligger även att utforma en modell för uppföljning, löpande under året och årsvis. Även 
här gäller att modellen ska vara enkel att förstå och uppfattas som meningsfull.  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en plan för målprocessen 
avseende verktyget Hypergene. 
 

Skickas till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
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KSAU § 153  KA 2016/331     

Prognos helår 2017 baserat på utfall till och med aug 

Beskrivning av ärendet 

Budgetuppföljningen till och med augusti visar på ett prognostiserat överskott på 2,5 mkr vilket 
också är det budgeterade utfallet. I prognosen ingår intäkter från exploateringsverksamhet och övrig 
fastighetsförsäljning 
 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-09-29 
Delårsrapport januari-augusti 2017 
 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) och Britt Wall (S): att uppdra åt nämnder och styrelser att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) och Britt Walls (S) förslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per juni 2017 samt prognos 2017 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnder och styrelser att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 154  KA 2016/425     

Behörighet att underteckna handlingar 

Sammanfattning 
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, Ulrika 
Gellerstedt, 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, Pernilla Johansson, Amanda Jansson, Therese Johansson och Christer 

Bergsten - 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. Ulrika Gellerstedt, 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, Charlotte 
Westerhult, Bo Wande, Camilla Hansson, Anna Hermansson, Emma Hansson, Viktoria 
Johansson, Lenita Holmberg, Therese Ernstsson, Frida Lyckehav bemyndigas – minst två i 
förening – att på kommunens vägnar utfärda betalningsorder avseende 
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. 

  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-10-04| §§ 142-168 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
17(36) 

 
 

Forts. KSAU § 154 

 
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 § 155  KA 2017/1322 

Minskning av antal lekmannarevisorer i Västvatten AB 

Sammanfattning  
Det kommungemensamma bolaget Västvatten AB har utökats med fler ägare det senaste året. 
Utökningarna har medfört fler lekmannarevisorer (två från varje ägarkommun). Samverkande 
kommunalråd har tagit initiativ till en översyn av antalet revisorer i syfte att effektivisera 
verksamheten och att hålla nere kostnaderna. Antalet revisorer styrs av bolagsordningen.   
 
Förslag till ändring i bolagsordning för Västvatten AB har kommunicerats med bolaget, samtliga 
ägarkommuner samt revisorerna. De har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter. 
 
Förslaget gäller en ändring av § 10 i bolagsordningen. Ny lydelse föreslås bli: 
    
§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Uddevalla 
kommun utse två revisorer, efter nominering av samtliga ägarkommuner. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till bolagsordning för Västvatten AB 
att föreslagna ändringar ska gälla från 1 januari 2018 eller den senare dag då föreslagen 
bolagsordning beslutats av bolagsstämman. 
 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 156  KA 2017/1162 

Information om Handlingsplan för främjande av den sociala ekonomin  

Sammanfattning 
Berörda chefer/personal i Sotenäs kommun har getts tillfälle att avge yttranden och lämna remissvar 
under tiden 14 augusti – 14 september 2017 på förslag till; ”Handlingsplan för främjande av 
arbetsintegrerande sociala företag, lokala utvecklingsgrupper och en fördjupad samverkan med den 
idéburna sektorn”.  

Bakgrund  
Kommunfullmäktige beslutade den 1 juni 2017 (KF § 73) att anta ”Policy för främjande av 
arbetsintegrerande sociala företag” som nu återfinns på kommunens hemsida under ”Regler och 
styrande dokument”.  
 
Samtidigt som kommunfullmäktige antog policyn så gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan. Kommunchefen är ansvarig för att uppdraget verkställs.  
 
När arbetet påbörjades aktualiserades att handlingsplanen också bör beskriva hur kommunen ska 
förhålla sig till den sociala ekonomin i allmänhet och hur samverkan ska kunna utvecklas och fördjupas 
med föreningslivet och den idéburna sektorn.  
 
Det utvidgade uppdrag bygger på två tidigare kommunfullmäktigebeslut ”Stärk de ideella 
organisationernas ställning i välfärdsarbetet” (2013-03-14, KF § 18) samt ”Lokala utvecklingsgrupper” 
(2017-04-20 KF § 45) vilka ännu inte verkställts.  
 
Remiss  
Innan förslaget till handlingsplan behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott infordrades på 
kommunchefens begäran yttrande och synpunkter från berörda chefer inom de kommunala 
förvaltningarna. 

Beslutsunderlag 

Handläggarens tjänsteutlåtande 2017-09-20 
Handlingsplan 
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Forts. KSAU § 156 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att initiera ett pilotprojekt inom 
social ekonomi. 
 
 

Skickas till 

Kommunchefen 

 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-10-04| §§ 142-168 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
21(36) 

 
 

KSAU § 157   

Kurser och konferenser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 
Lars-Erik Knutsson (S) deltar i konferensen Hela Sverige ska leva. 
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KSAU § 158  KA 2017/586   

Markförsäljning inom dp Gravarne 3:1 och 3:6, del av fastigheten 
Gravarne 3:1 

Sammanfattning 

Rena Hav ansökte under planprocessen om att få köpa mark, del av fastigheten Gravarne 3:1 för att 
uppföra ett reningsverk. Enligt detaljplanen, som nu vunnit laga kraft, får marken användas för 
industri med behov av vattennära läge som inte är störande för omgivningen. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beviljade ansökan och beslutade att sälja marken inom område E, på vissa villkor samt 
uppdrog åt kommunchefen att slutföra förhandlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Under förhandlingarna har framkommit att det, för att säkerställa att lämplig fastighetsindelning 
uppnås och för att inte försena lantmäteriprocessen, kan vara en fördel att Rena Hav även får köpa 
de två med gult markerade områdena invid vattnet inom område B på samma villkor. Rena Hav har 
därför begärt att få köpa även denna mark. Enligt gällande detaljplan är marken punktprickad, dvs. 
den får inte bebyggas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2017-09-09  
Karta, bilaga 1 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-04-26 § 83, bilaga 2 

Yrkande 
Lars-Erik Knutsson (S) och Roland Mattsson (M): Bifall till förslaget. 
 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att till Rena Hav AB sälja de två med gult markerade 
områdena invid vattnet inom område B på samma villkor som i beslut enligt bilaga 2. 
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Forts. KSAU § 158   

 
 

 

Skickas till 

Sökanden 
Samhällsbyggnadschef 
Mark och exploateringsingenjör 
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KSAU § 159  KA 2017/30 

Justering av delegationsordningen, PLEX-enhet inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) m.m. 

Sammanfattning 

Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 
Organisationsförändringar gör att delegationsordningen bör revideras. 

Beskrivning av ärendet 
Planfunktionen slås samman med mark- och exploateringsfunktionen till en Plan- och 
exploateringsenhet och en plan- och exploateringschef anställs att leda enheten. En justering av 
delegationsordningen - MEX-Chef (mark- och exploateringschef) ersätts av PLEX-chef (plan- och 
exploateringschef) - behövs därför. Ärendet återförvisades vid Kommunstyrelsens sammanträde den 
6 september 2017. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog även den 24 maj 2017 att delegationsordningen, med 
anledning av antagande av "Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal", skulle revideras 
med att beslut om markanvisningar och exploateringsavtal beslutas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Kommunstyrelsen antog emellertid inte förslaget. 
 
Vid Kommunstyrelsen sammanträde den 6 september 2017 uppdrogs vidare åt kommunchefen att 
justera delegationsordningen så  
- att MEX-Chef (mark- och exploateringschef) ersätts av PLEX-chef (plan- och exploateringschef), 
se avsnitt 5, 6 och 7 i bilaga 1. 
- att avsnitt 16 och 17 tas bort, då gymnasieutbildning och vuxenutbildning är överförd till 
Utbildningsnämnden, 
- att punkt 8.3 och 8.4, principiell natur ersätts med att gälla upp till 5 år, samt att KSAU beslutar 
över 5 år, 
- att punkt 6.1, 6.2, 6.3 ska gälla när planen följs, om det inte följer planen så ges ingen delegation. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2017-09-20 
Förslag delegationsordning 
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Forts. KSAU § 159 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen antar förslag till reviderade delegationsordning.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 160  KA 2017/29 

Uppföljning statsbidrag för ökat bostadsbyggande, oktober 2017 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 januari att 2 885 000 kr av statsbidraget för ökat 
bostadsbyggande om totalt 5, 4 mkr skulle användas enligt nedan samt att anslaget får disponeras 
under 2017 och 2018.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog samtidigt åt kommunchefen att i oktober månad 2017 
lämna en delrapport över hur arbetet med angivna insatser fortlöper. 

Delrapport 

INSATS 
 

BE-
SLUT 
KSAU 
jan. 
2017 

MÅL SLUT-
DATUM 

Läge 

1. 
Bygglovsav-
verkning 
 

200 
kkr 

10 v. 
handläggningstid kan 
innehållas i 
bygglovshanteringen. 

2017-12-31 Det går åt rätt håll, fler ärenden 
avgörs än som kommer in varje 
månad. Målet kommer att uppnås 
men försenas något. 

2. 
Mätingenjör  
 

120 
kkr 

Sjöbodsinmätningar 
klara 

2017-05-30 Endast enstaka mätningar återstår 
vilka genomförs inom ram. Målet 
uppfyllt. 

3. 
Digitalisering 
och 
inpassning av 
detaljplaner  

65 kkr Alla detaljplaner ska 
finnas läsbara på 
internet och vara 
inpassade i 
Geosecma 

2017-05-30 Genomfört. Målet uppfyllt. 
 
 

4. 
Konsultstöd, 
MEX 
 
 
 

800 
kkr 

2017-12-31:  
Halverat antal 
ärenden som väntar 
på beslut. 
Medarbetarna har 
kunskap att 
handlägga 
exploateringsavtal, 
markanvisningar, 
detaljplanebeställnin
gar etc. utan 
konsultstöd. 
 

Direktupp-
handl. 
2017-12-31 
 
(+ Ramavtal 
2018-12-31) 

Lyckade upphandlingar 
genomförda. 
 
Målet om halverat antal ärenden. 
är kraftigt försenat i tid men inte i 
relation till budet, 540 tkr återstår. 
Svårprognostiserat. 
 
Målet med ökad kunskap hos 
medarbetarna pågår 
framgångsrikt. 
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Forts. KSAU § 160 

5. LEAN 
konsultstöd 

200 
kkr 

Medarbetarna upplever 
att de arbetar med 
effektivare 
handläggningsprocesse
r, inom bygglovs- och 
MEX-processen 

2018-04-30 Arbetet inleddes den 19 
september. Tidplanen håller 
sannolikt och målet bedöms kunna 
uppfyllas. 

6. 
Genomlysni
ng och 
åtgärder, 
digitala 
verktyg 

800 
kkr 

Medarbetarna upplever 
att de arbetar med 
effektiva och adekvata 
digitala stöd. 

2018-12-31 En inventering genomförd. 
Annons publicerad. 
Målet bedöms kunna uppfyllas. 

7. Bostäder  
 
 

400 
kkr 

Arbetet avlastas 
nuvarande 
personalstyrka under 1 
år 

2018-04-30 Uppfyllt. 
 

8. 
Kompetens-
höjning och 
bemötande  
 
 

300 
kkr 

Betyg 4 i relevanta 
frågor i 
medarbetarundersökni
ngen 
KKiK på nivå högre än 
medelnivå för landet 

Genomfört: 
2017-12-31 
Nästa 
mätning: 
Höst 2018 

Måluppföljning kan göras först 
2018.  
 

SUMMA 2885 
kkr 

   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2017-09-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

Skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-10-04| §§ 142-168 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
28(36) 

 
 

KSAU § 161  KA 2017/29 

Äskande av medel ur den s.k. byggbonusen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 januari att 2 885 tkr av statsbidraget för ökat 
bostadsbyggande om totalt 5 400 tkr ska användas för bygglovavverkning, mätingenjör, 
digitalisering av detaljplaner, handläggningsstöd inom mark- och exploatering, konsultstöd enligt 
LEAN-modellen, projektanställning för genomlysning av digitala verktyg samt kompetenshöjande 
åtgärder samt att anslaget får disponeras under 2017 och 2018. Bygg- och GIS-enheten återkommer 
här med ytterligare äskande. 
 
INSATS 
 

KOST-
NAD 

MÅL SLUT-
DATUM 

1. Bygglovsavverkning  
 

550 tkr 10 v. handläggningstid kan innehållas 
i bygglovs-hanteringen. 

2018-12-31 

2. Inscanning 
bygglovshandlingar 

40 tkr Alla äldre handlingar finns 
tillgängliga digitalt. 

2018-12-31 

SUMMA 590 tkr   
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2017-09-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 590 tkr av statsbidraget för ökat bostadsbyggande om 
totalt 5 400 tkr ska användas för bygglovavverkning och inscanning av handlingar. 
 

Skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
Bygg- och GISchefen 
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KSAU § 162  KA 2017/1218 

Förslag till delegation av tillsyn enligt Lag (2017:435) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils 
kommun  
1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en produkt som kan 
användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, 
inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som 
innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.  
 
Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan om 
registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt skicka in ett 
egenkontrollprogram. Miljöenheten föreslår att ansvaret för tillsynen ska ligga på miljönämnden.  

Bakgrund 

Ansvaret för den omedelbara tillsynen av e-cigarettförsäljningen ligger på kommunen. Ansvaret för 
övrig försäljningstillsyn det vill säga tobak och läkemedel ligger idag hos miljönämnden. 
Miljöenheten anser att miljönämnden är den kommunala myndigheten som är bäst lämpad att 
ansvara för tillsynen enligt ”Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”. 
Därför föreslår miljöenheten att kommunfullmäktige i respektive kommun delegerar ansvaret för 
tillsynen till miljönämnden.  

Beslutsunderlag  

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 § 19  
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-03  
Taxa E-cigarettlagen Sotenäs 2018  
Taxa E-cigarettlagen Lysekil 2018  
Taxa E-cigarettlagen Munkedal 2018  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att delegera tillsyn enligt ”Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare” till Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 163  KA 2017/1213 

Förslag till ny taxa tobak, i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun  
Miljöenheten har de senaste året börjat jobba mer med tobakstillsyn. Tillsynen innebär besök på 
skolgårdar, kontrollköp av tobak och vanliga tillsynsbesök. För tillfället har miljöenheten 76 
stycken registrerade verksamheter som säljer tobak i våra tre kommuner.  
 
Miljöenheten har märkt att tiden för tillsyn av tobak överskrider en timme. För att kunna utföra den 
grundliga tillsynen anser miljöenheten att man behöver utöka tillsynstiden från en till två timmar. 
Avgiften skulle då totalt hamna på 1972kr/år. 

Bakgrund 

Tiden som läggs på tobakstillsyn motsvarar inte den nuvarande taxan som endast ligger på en 
timme. Behov finns av att höja taxan till två timmar per tillsynsbesök och år.  

Beslutsunderlag  

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 § 18  
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-08  
Förslag taxa Tobakslagen Sotenäs 2018  
Förslag taxa Tobakslagen Lysekil 2018  
Förslag taxa Tobakslagen Munkedal 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra taxan enligt Tobakslagen så att årsavgiften för 
tobaksförsäljning motsvarar två timmars handläggning.  
 
Beslutet fattas med stöd av 19b § Tobakslag (1993:581). 
Denna taxa träder ikraft den 2018-01-01. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 164  KA 2017/1219 

Förslag till ny taxa enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun  
1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en produkt som kan 
användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, 
inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som 
innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.  
 
Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan om 
registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt skicka in ett 
egenkontrollprogram.  
 
För att miljönämnden ska kunna utföra tillsynen enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare behöver nämnden ta ut en avgift. Miljönämnden bedömer att den årliga 
tillsynstiden i medeltal för varje tillsynsobjekt är 2 timmar och avgiften skulle då bli 1972 kronor 
per år.  

Bakgrund 
Enligt miljöenhetens erfarenhet med tillsyn av tobaksförsäljning så räcker inte en timmes 
handläggningstid för att genomföra en tillsyn på e-cigaretter av god kvalité. Miljöenheten föreslår 
därför att tillsynsavgiften baseras på två timmars handläggning. I dagsläget hamnar den årliga taxan 
på 1972 kronor. 

Beslutsunderlag  

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 § 20  
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-03  
Taxa E-cigarettlagen Sotenäs 2018  
Taxa E-cigarettlagen Lysekil 2018  
Taxa E-cigarettlagen Munkedal 2018 
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Forts. KSAU § 164 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa för tillsyn enligt ”Lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” som motsvarar två timmars handläggning.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta en timtaxa om 986 kronor per timme för tillsyn enligt ”Lag 
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”.  
Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 46§ Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.  
Denna taxa träder i kraft 2018-01-01.  
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KSAU § 165  KA 2017/1307 

Avsiktsförklaring gemensamt ägande av RAMBO  

Sammanfattning 
Vid ägarsamrådet för RAMBO AB 2017-03-17 enades de fyra ägarkommunernas representanter att 
undersöka förutsättningar för ett förändrat ägarförhållande i bolaget så att de fyra ägarkommunerna 
efter förändringen äger lika stor andel av bolaget (antal aktier).  
 
Inför nästkommande ägarsamråd 2017-09-15 fick Lysekils kommunchef i uppdrag att ta fram 
underlag för beslut i respektive kommunfullmäktige att genomföra de förändrade 
ägarförhållandena. I uppdraget skulle de förändringar av styrdokument som krävs presenteras. 
 
Vid ägarsamrådet 2017-09-15 enades kommunernas representanter om att föra frågan vidare till 
kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun. En avsiktsförklaring undertecknades också. 
 
Förändringen innebär att Lysekils kommun frånträder sig 13,2 procent av sina aktier i bolaget (från 
38,2% till 25% ägande). För Sotenäs kommun innebär förvärvet ökad ägarandel 20,5 % till 25 %.  
Priset för förvärvet av aktierna har satts till 4,2 mnkr. 
 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-09-29 
Avsiktsförklaring gemensamt ägande av RAMBO  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen  bilaga 1 
Kommunfullmäktige beslutar om förändringar i bolagsordningen enligt bilaga 2 inklusive 
föreslagen aktiesplit enligt bilaga 3 samt aktieägaravtalet enligt bilaga 4  
Kommunfullmäktige beslutar att påteckna aktieöverlåtelseavtal enligt bilaga 5 
Kommunfullmäktige att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för att anta en ny Bolagsordning 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 166   

IVPA (i väntan på ambulans) 
Britt Wall (S) tar upp frågan om vad som händer i ärendet IVPA (i väntan på ambulans). 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet tas upp på kommande möte med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
 
 

Skickas till 
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KSAU § 167   

Skolutredning 
Britt Wall (S) tar upp hanteringen av ärendet om skolutredningen som är ute på remiss och där 
medborgardialoger ska genomföras. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

 
Kommunstyrelsen arbetsutskott förlänger remisstiden för skolutredningen till och med 2017-12-31. 
 
Förvaltningsledningen får i uppdrag att ta fram en plan för genomförande av medborgardialoger. 
Ledamöter från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden deltar vid medborgardialogerna 
tillsammans med förvaltningsledningen. 
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KSAU § 168  KA 2017/ 

Stiftelsen SotenäsTurism    
Ordföranden informerar om det ekonomiska resultatet för Stiftelsen SotenäsTurism. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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