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Plats och tid Distans samt i Folkets Hus Kungshamn, torsdagen den 26 november 2020 kl 17:30-21.17. 
Sammanträdet ajourneras efter § 123 kl 19.15-19.30. 
 

Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2.  

Närvarande 
ersättare 

 
Se bifogad närvarolista sidan 2.  
Inga ersättare närvarade enligt 
överenskommelse mellan gruppledare och KFs 
presidium. 
 

 
 

Övriga deltagare 
 
Tomas Reuterberg, Sotenäsbostäder, deltar på distans 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef, deltar på distans 
Elving Claesson, revisor 
Maria Vikingson, kommundirektör 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 
 
 

 
 
 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet den 30 november 2020 kl. 08:30. 
 
 
 

Sekreterare  
 

  

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Helene Stranne (M)    
Justerare    

 Mats Abrahamsson (M)    Birgitta Albertsson (S) 
 

Anslagsbevis 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-26 justerat. 
Paragrafen är anslagen under tiden 2020-11-30 -- 2020-12-22 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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Beslutande 

Mats Abrahamsson (M) Therése Mancini (S) deltar på distans 
Jeanette Loy (M) deltar på distans Lars-Erik Knutsson (S) deltar på distans 
Roland Mattsson (M) deltar på distans Jan-Olof Larsson (S) tjg ers deltar på distans 
Helene Stranne (M) Ordförande Geraldo Alas (S) deltar på distans 
Nils Olof Bengtson (M) deltar på distans Birgitta Albertsson (S) 
Ragnhild Selstam (M) deltar på distans Jan Ulvemark (S)  
Eva Abrahamsson (M) deltar på distans Vivianne Gustafsson (S) tjg ers 
Ronald Hagbert (M) deltar på distans deltar på distans 
Susanne Bergholtz (M) deltar på distans Stellan Welin (S) deltar på distans 
Kajsa Åkesson (M) deltar på distans Ewa Ryberg (V) deltar på distans 
Lars Kinnmalm (M) deltar på distans Yngve Johansson (MP) deltar på distans 
Mathias Bruno (M) deltar på distans Cecilia Simonsson (SD) deltar på distans 
Mikael Andersson (-)  Veronica Johansson (SD) deltar på distans 
Olof Börjesson (C) deltar på distans  Sebastian Andersson (SD) deltar på distans 
Britt Lindgren (C) deltar på distans  
Mikael Sternemar (L) deltar på distans  
Michael Sandberg (L) deltar på distans  
Robert Yngve (KD) deltar på distans  
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KF § 117  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen, med att följande ärenden utgår; 

• Om- och nybyggnation av Hunnebohemmet 
• Valärenden 
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KF § 118 Dnr 2020/000001 

Revidering av MRP 2021-2024, budget 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier 
gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om 
dessa förutsättningar.  
 
Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på 9 030 personer. 
Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och 
intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt. 
 
Under 2020 har ett antal uppdaterade prognoser kommit, i samband med den pågående 
coronapandemin. Det innebär för Sotenäs del ett något förbättrat läge inför 2021 däremot ser det 
sämre ut för de kommande åren. Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) senaste prognos (oktober 2020) för utveckling av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. Utmaningen inför kommande budget- och planår är att öka de budgeterade 
resultatnivåerna för att möta de ökade investeringsutgifterna.  
 
För 2021 ökar skatter och bidrag 10,3 mnkr. Ökningen jämfört med tidigare beror på tillskott i 
regleringsposten. Dessa tillskott minskar dock kraftigt de kommande åren fram till 2024. För budget 
2021 uppgår denna till 26,9 mnkr och för 2024 sänks den till 13,3 mnkr. Det finansiella 
resultatmålet beräknas vara uppfyllt över mandatperioden med hänsyn taget till helårsprognosen för 
2020.  
 
I revidering av budget föreslås en ökning av kommunstyrelsens ofördelade medel med 3,0 mnkr. I 
tillskott för att extra ordinära kostnader. Därtill föreslås en ökning av arbete med hållbarhet med 
motsvarande 0,6 mnkr. Därtill föreslås att det riktade bidraget för äldreomsorgssatsning på 5,6 mnkr 
tillförs omsorgsnämnden. I övrigt föreslås flytt av driftsbidrag avseende Sotenäs RehabCenter AB 
från Utbildningsnämnden till finansförvaltningen samt överföring av ansvar för vandringsleder från 
Utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsens allmänna verksamheter. I övrigt kvarstår tidigare 
justeringar. 
 
Mål för god ekonomisk hushållning anger kommunens långsiktiga finansiella mål. I innevarande års 
budget definieras kortsiktiga mål. Där resultatmål för 2021 sätts till 1,0 procent.  
 
Verksamhetens långsiktiga mål för god ekonomisk hushållning beskrivs i budgethandling. Målen 
för verksamheten är kompletterade med indikatorer enligt uppdaterad styrmodell.  

Bakgrund  

Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och 
genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2021. 
Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och arbetat fram ett 
förslag till budget för 2021. Med rådande budgetläge finns inget utrymme för utökning av 
nämndernas budgetanslag.  
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Forts. KF § 118 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14 § 213 
Tjänsteutlåtande Mål- och resursplan - Ekonomichefen 2020-10-21 
Mål- och resursplan 2021 - 2024 budget 2021 daterad 2020-10-21 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 171 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Nils Olof Bengtson (M), Birgitta Albertsson (S), Olof Börjesson (C), Yngve 
Johansson (MP) och Robert Yngve (KD) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2021 enligt nedan vilket innebär följande förändringar 
gentemot 2020 års budgetramar: 
 

- Kommunfullmäktiges, anslag fastställs till 800 tkr 
- Revisionens anslag fastställs till 706 tkr 
- Kommunstyrelsens anslag fastställs till 76 204 tkr. 
- Valnämndens anslag fastställs till 40 tkr 
- Överförmyndarverksamhetens anslag fastställs till 866 tkr 
- Omsorgsnämndens anslag fastställs till 226 017 tkr.  
- Utbildningsnämndens anslag fastställs till 199 134 tkr 
- Byggnadsnämndens anslag fastställs till 8 993 tkr 
- Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställs till 1 598 tkr 

 
Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd ska anta internbudget inom given 
ram senast under oktober 2020. Internbudget ska delges kommunstyrelsen för kännedom, senast 
november 2020. Eventuell omdisposition av internbudgeten under verksamhetsåret ska anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 
Investeringsanslagen upptas till 39 300 tkr för 2021 inklusive projektering för Hunnebohemmet.  
 
Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 
år 2021, med totalt 30,0 mnkr 
 
Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021. 
 
Ansvariga nämnder får i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor, så att budgeterade intäkter 
uppnås. 
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Forts. KF § 118 

 
Igångsättningstillstånd för projekt överstigande 2,0 mnkr ska inhämtas från Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
I övrigt godkänna budgethandlingen. 
 

Skickas till 

Nämnder 
Ekonomichef 
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KF § 119 Dnr 2020/00004 

Sotenäs kommuns delårsrapport augusti 2020 

Sammanfattning 

Tertialuppföljningen efter augusti 2020 visar på ett positivt utfall om +35,3 mnkr jämfört med 
budget på +0,7 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott om +15,5 mnkr jämfört med budget 
på 1,0 mnkr och därmed en mycket positiv budgetavvikelse. I resultatet medräknats intäkter för 
exploateringsverksamhet och fastighetsförsäljning med 6,7 mnkr. 
 
För perioden visar den egentliga nämnds verksamheten en positiv avvikelse från budget med ca +6 
mnkr. Detta är en förbättring jämfört med tidigare prognoser under året framförallt för 
omsorgsnämnden och kommunstyrelsens tekniska verksamheter. I prognoserna har nu räknats in att 
staten ersätter för ca 80 procent merkostnader hänförliga covid-19. Sammantaget innebär det en 
förstärkning för nämnderna med 4,3 mnkr.  
 
De tidigare prognoserna under året innebär en försämring av skatteintäkterna detta främst avseende 
slutavräkning. Men en upprevidering har inneburit att den negativa avvikelsen jämfört med budget 
för skatteintäkter minskar. För generella bidrag sker en förstärkning jämfört med tidigare prognoser. 
Sammantaget minskar skatteintäkter med -2,7 mnkr jämfört med budget och generella bidrag 
inklusive fastighetsavgift ökar med 17,1 mnkr.  
 
Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden 
vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Kommunstyrelsen konstaterar att 
samtliga nämnder visar på positiva prognoser. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna vidare att 
fortsätta arbetet med att genomföra upprättade åtgärdsplaner. 
 
Kommunkoncernens resultat efter åtta månader visar på ett överskott om +46,3 mnkr. Prognoserna 
på helår visar däremot på ett positivt resultat om +23,6 mnkr. Där kommunen står för 15,5 mnkr 
och Sotenäsbostäder för +8,1 mnkr.    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14 § 209 
Tjänsteutlåtande Sotenäs kommuns delårsrapport - Ekonomichef 2020-10-01 
Sotenäs kommuns delårsrapport - januari-augusti 2020 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 166 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C), Ronald Hagbert (M), Michael Sandberg (L) föreslår 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
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Forts. KF § 119 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport för augusti 2020 samt prognos 2020. 
 

Skickas till 

Nämnder 
Ekonomichef 
Kommunrevision 



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2020-11-26 §§ 117-133 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 10(35)
 

 
 

KF § 120 Dnr 2020/000004 

Revisorernas bedömning av delårsrapport per augusti 2020 

Sammanfattning 

Kommunallagen föreskriver att budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för verksamheten samt 
finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall utvärderas i 
delårsrapport och i årsredovisningen.   
 
Syftet med revisorernas översiktliga granskning är att bedöma om: 

• resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av fullmäktige, är förenligt med de 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat 

• delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget utifrån avrapporteringen i delårsrapporten att resultatet i allt 
väsentligt är förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Revisorerna delar styrelsens 
bedömning att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. Revisorerna bedömer vidare att 
delårsrapporten ger, beaktat vår översiktliga granskning, en i allt väsentligt rättvisande bild av 
kommunens resultat och ställning. 

Beslutsunderlag  

Granskningsrapport 2020-10-12 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av revisorernas bedömning av Sotenäs kommuns delårsrapport per 
augusti 2020. 
  

Skickas till 

Kommunrevisorer 
Ekonomichef 
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KF § 121 Dnr 2020/000973 

Begäran om utökning av kommunal borgensram för Sotenäsbostäder 
AB 

Sammanfattning 

Sotenäsbostäder AB har inkommit med förfrågan om utökad borgen med 100 mnkr, redan beviljad 
borgen uppgår till 543,8 mnkr. Till och med dagens datum har bolaget utnyttjat 507,8 mnkr och har 
således kvar 36,0 mnkr att utnyttja. 
 
Kommunfullmäktige har, i mål- och resursplan, beslutat om nyproduktion av 150 bostäder under 
den närmsta fem-årsperioden. För budget 2021 och 2022 är målet för Sotenäsbostäder AB att uppnå 
25 respektive 40 bostäder. För att möta nuvarande och framtida behov har bolaget upprättat 
investeringsplan för perioden 2021-2027.  
 
Planen delas upp i två genomförandeperioder: 2021-2024 samt 2024-2027. Ansökan om utökad 
borgensram omfattar endast perioden 2021-2024. Perioden 2024-2027 är medtagna för att visa på 
behovet av nya bostäder med anledning av industriella nyetableringarna. 
 
Med utgångspunkt från ovan beslut söker nu Sotenäsbostäder AB om att Sotenäs kommun ställer 
borgen med ytterligare 100 mnkr. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäsbostäder har 1172 lägenheter i sitt bestånd. Några lediga lägenheter finns inte i dagsläget. 
Väntetiden för har ökat till 789 dagar 2020 jämfört med 635 dagar för 2019. Bolaget ser inga 
indikationer för minskat tryck framöver.  
 
För att möta nuvarande och framtida behov har bolaget upprättat investeringsplan för perioden 2021 
– 2027. Planen delas upp i två genomförandeperioder: 2021-2024 samt 2024-2027. Ansökan om 
utökad borgensram omfattar endast perioden 2021-2024. Perioden 2024-2027 är medtagna för att 
visa på behovet av nya bostäder med anledning av industriella nyetableringarna. 
 
Kommunfullmäktige har, i mål- och resursplan, beslutat om nyproduktion av 150 bostäder under 
den närmsta fem-årsperioden. Med bostad räknas bostad i flerfamiljshus och ett småhus (ej 
fritidshus). För budget 2021 och 2022 är målet att uppnå 25 respektive 40 bostäder.  
 
Investeringarna för perioden 2021-2024 påverkar i övrigt inte övriga bolag inom koncernen.  
 
Med utgångspunkt från ovan beslut söker nu Sotenäsbostäder AB om att Sotenäs kommun ställer 
borgen med ytterligare 100 mnkr.  

Analys 

Sotenäsbostäder AB har en låneskuld på 496,0 mnkr och står därmed för merparten av 
kommunkoncernens låneskuld samt även för kommunens borgensåtagande. Sotenäsbostäder AB 
bör fundera på att minska låneskulden samt även fundera på ökad finansieringsgrad ex genom 
byggnation av bostadsrätter. 
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Forts. KF § 121 

En ökad byggnation betingar mervärde i form av minskad bostadskö samt möjliggör för ökad 
inflyttning. Men med tanke på omfattningen på koncernlåneskulden och koncernens lånelimit så 
minskas möjligheter och utrymme för övriga bolag samt för kommunens egna investeringar (där 
självfinansiering ej är möjlig). Ett gemensamt arbete bör påbörjas för att hantera frågan både på kort 
och lång sikt.  
 
Vilken avkastning dessa investeringar förväntas kan bolaget inte i dagsläget beräkna.  
För att minska på koncernlåneskulden och öka utrymme för kommunen och övriga bolag bör 
bolaget påbörja amorteringsplan.  

Ekonomi  
Kommunens totala borgensåtagande uppgick per 2020-08-31 till 777,8 mnkr. Redan beviljad 
borgen uppgår till 876,6 mnkr. Av det återstår 36,0 mnkr för Sotenäsbostäder AB, 35,0 mnkr för 
Sotenäs Vatten AB samt 25,75 mnkr för Rambo AB. Utöver dessa borgensåtagande för de 
kommunala bolagen har Sotenäs kommun beviljat borgen till föreningar med motsvarande 11,8 
mnkr. 
 
Bolagens beslut om ramborgen uppgår till 876,6 mnkr fördelat på: Sotenäs Bostäder AB med 543,8 
mnkr, Sotenäs RehabCenter AB med 27,0 mnkr, Sotenäs Vatten AB med 280,0 mnkr samt Rambo 
AB med 25,75 mnkr. 
 
Kommunen ansökte under våren 2018 om utökat lånelimit hos Kommuninvest. Utökningen 
beviljades och kommunkoncernen har därmed möjlighet att låna upp till 170 tkr/invånare. Vid 
beräkning av lånelimit utgår Kommuninvest ifrån nettokoncernskuld, här ingår samtliga skulder, 
avsättningar och pensionsskulden. Kvar att utnyttja efter redan beviljade åtagande uppgår till ca 200 
mnkr. 
 
Om redan beviljad ramborgen räknas av samt hänsyn tas till övriga bolags redan beviljade 
borgensbeslut innebär det att låneutrymmet därefter i koncernen uppgår till ca 100 mnkr.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inlett diskussioner med Kommuninvest om ytterligare 
utökning av koncernens lånelimit.  
 
Kommunen har dock ingen egen låneskuld. 
 
Den höga skuldsättningen i koncernen innebär att koncernsamordning vad gäller investeringar de 
kommande åren är nödvändigt. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-10-14 § 206 
Ansökan om borgen för Sotenäsbostäder AB daterad 2020-09-21 
Tjänsteutlåtande Utökning kommunal borgen - Ekonomichef 2020-10-06 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 164 
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Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Nils Olof Bengtson (M), Britt Lindgren (C), Mikael Sternemar (L), Jan-
Olof Larsson (S), Lars-Erik Knutsson (S) och Robert Yngve (KD) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamsson (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Sotenäsbostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 643,8 mnkr, jämte löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 
 
Kommunfullmäktige uppmanar Kommunstyrelsen att fördjupa diskussionerna avseende långsiktiga 
investeringsplaner. 
   

Skickas till 

Sotenäsbostäder AB 
Ekonomichef 
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KF § 122 Dnr 2020/000864 

Kapitalisering av Kommuninvest 

Sammanfattning 

På Kommuninvest stämma 2020, beslutades om framtida kapitalisering dvs att medlemmarna under 
en fyra års period (med start 2021) ökar insatt kapital. Sotenäs har idag en kapitalinsats på 8,1 mnkr. 
Fram till 2024 ökas insatsen till 3,6 mnkr enligt det nya beslutet och uppgår då till 1 300 kr per 
invånare. Sotenäs kommun har sedan tidigare ett förlagslån på 1,9 mnkr. I samband med 
kapitaliseringen återbetalas detta förlagslån från Kommuninvest Ekonomisk förening. 
Återbetalningen av förlagslånet föreslås återbetalas direkt till Kommuninvest för att på så sätt 
finansiera kapitaliseringen för åren 2021-2022, samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de 
åtgärder som krävs vid inbetalningen för åren 2023-2024.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har sedan november 2001 ingått medlemskap i Kommuninvest ekonomiska 
förening. Föreningen är ett samarbete mellan kommuner och landsting kring finansiella tjänster. 
Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. 
Huvudkontoret finns i Örebro. Under året är Västra Götalandsregionen ny medlem. Sotenäs 
kommun har tillsammans med 292 andra medlemmar (278 kommuner och 14 regioner) ingått 
solidarisk borgen såsom för egen skuld. Samtliga medlemmar har ingått likalydande 
borgensförbindelser.   
 
Sotenäs har betalt in den högsta medlemsinsatsen vilket är 900 kr per invånare. Insatskapitalet 
uppgår till 8,1 mnkr. Återbetalning för insatta medel samt för andel lån uppgår för 2019 till 0,6 
mnkr. Då medlemsinsatsen uppgår till maximalt belopp innebär det att denna återbetalning kan 
resultatföras som intäkt.  
 
På Kommuninvest stämma 2020, beslutades om framtida kapitalisering dvs att medlemmarna under 
en fyra års period (med start 2021) ökar insatt kapital. Detta med utgångspunkt från kommunernas 
och regionernas ökade investeringsbehov. Det innebär för Sotenäs att för 2021 ökar insatskapitalet 
till 1 000 kr/invånare och därefter med ytterligare 100 kr per invånare och år. För att 2024 uppgå det 
insatta kapitalet till 1 300 kr per invånare. Sotenäs kommun har sedan tidigare ett förlagslån. I 
samband med kapitaliseringen återbetalas detta förlagslån från Kommuninvest Ekonomisk förening. 

Inbetalning av kapitalinsats 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades att ny nivå på insats uppgår till 1 300 kr per invånare för 
kommuner. Ny nivå ska vara uppnådd senast vid utgången av 2024. Ny nivå har kopplats till en 
årlig trappa, se tabell. 
 
År Kapitalinsats (kr/nvånare) Mnkr  
2020 900 1,9 (förlagslån) 
2021 1 000 0 
2022 1 100 0 
2023 1 200 0,801800 
2024 1 300 0,900600 
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Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår 
till ovan angivna belopp. 
 
Möjlig kapitalinsats uppgår för kommuner till 1 800 kronor per invånare.  

Ekonomi  
Sotenäs har ett insatskapital på 8,1 mnkr vilket motsvarar 900 kr per invånare. För 2021 uppgår 
insatsnivån till 9,0 mnkr (1 000 kr per invånare), för 2022 till 9,9 mnkr (1 100 kr per invånare), för 
2023 till 10,8 mnkr (1 200 kr per invånare) och för 2024 till 11,7 mnkr (1300 kr per invånare). 
Därmed ökar insatskapitalet med ca 0,9 mnkr årligen fram till 2024.  
 
Sotenäs har sedan tidigare ett sk förlagslån. Detta uppgår till 1,9 mnkr. En återbetalning av 
förlagslånet från Kommuninvest sker september 2020.  
Det innebär att förslag till beslut är att utnyttja förlagslån, på 1,9 mnkr, för att komma upp i nivå 
som motsvarar 2022 års insatskapital dvs 1 100 kr per invånare. För kommande år sker en årlig 
inbetalning på 0,8 mnkr för 2023 och 0,8 mnkr. Insatskapitalet påverkar inte kommunens resultat 
däremot är det likviditetspåverkande. Ökning sker av finansiella anläggningstillgångar. 

Medborgarperspektiv 
Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, 
infrastruktur, skolor, sjukhus med mera. Genom Kommuninvest erhåller kommuner och regioner 
bättre lånevillkor än var och en för sig. Vilket påverkar  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14 § 207 
Tjänsteutlåtande Kapitalisering - Ekonomichef 2020-09-23 
Kapitalisering av Kommuninvest 2020-09-03 
Beslutsformuleringar  
Insatskapital per medlem 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 167 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 
(”Föreningen”) ska inbetala insatsbelopp på totalt 3 602 400 kronor fram till 2024 samt att 
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs vid inbetalningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs kommun senast 30 november 2020 betalar in insatskapital 
avseende år 2021 och år 2022 på 1 900 000 kr (vilket motsvarar förlagslånet). 

 

Skickas till 

Kommuninvest 
Ekonomichef 
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KF § 123   Dnr 2020/000969 

Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv 2020 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2013-06-13 § 61 "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserven" efter det, i kommunallagens 8 kapitel, införts nya regler på 
området. Riktlinjerna reviderades 2016-02-18 § 3, 2018-11-22 § 149 samt 2019-12-12 §128.  
 
I mål- och resursplan 2021 - 2024 budget 2021 antog kommunfullmäktige finansiellt mål för 
kommunkoncernen. Målet avsåg investeringar. Samtidigt antogs även verksamhetsmål för 
kommunkoncernen. De finansiella långsiktiga målen anges i riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Med anledning av det revideras dessa riktlinjer med tillägg på investeringsmål för 
kommunkoncernen.  
 
Under hösten 2020 utkom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med uppdaterad skrift 
avseende Resultatutjämning och God Ekonomisk hushållning. Riktlinjerna utgår redan sedan 
tidigare från denna skrift av SKR. Uppdateringen av riktlinjerna utgår från SKRs senaste 
uppdatering. Det innebär att förtydligande, av hanteringen av de kortsiktiga och långsiktiga målen, 
om resultatutjämningsreserven (RUR) skulle tas i anspråk. Att vid ett uttag av RUR kan finnas 
behov av en översyn av de kortsiktiga och långsiktiga målen. I övrigt har redaktionella förändringar 
skett.  
Sedan tidigare finns en förklarande text till de finansiella målen.    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14 § 212 
Tjänsteutlåtande Revidering riktlinjer god ekonomisk hushållning - Ekonomichef 2020-10-06 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven daterad 
2020-09-30 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 170 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Ewa Ryberg (V), Mikael Sternemar (L) och Olof Börjesson (C) föreslår 
bifall till Kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv” daterad 2020-09-30. 
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Skickas till 

Ekonomichef 
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KF § 124   Dnr 2020/000858 

Revidering av Reglementet för Rådet för hållbarhet och hälsa, byte av 
namn till Hållbarhetsrådet 

Sammanfattning 

Revidering av reglementet för Rådet för hållbarhet och hälsa görs på uppmaning av Västra 
Götalandsregionen i enlighet med avtalet för att tydliggöra rådets funktion och ramar. De 
huvudsakliga ändringarna är att byta namn till Hållbarhetsrådet, att Sotenäsbostäder AB utser en 
ledamot och att förtydliga rådets funktion och områden. Förslaget bereds i Rådet för hållbarhet och 
hälsa.  

Beskrivning av ärendet 

Inom kommunen skall finnas ett tvärsektoriellt sammansatt forum för hållbarhet för att få ett bättre 
resursutnyttjande och större genomslagskraft, i Sotenäs kallas det numera Rådet för hållbarhet och 
hälsa. Rådet ska följa det samverkansavtal som är tecknat mellan Sotenäs kommun och Västra 
Götalandsregionen, norra hälso-och sjukvårdsnämnden. Rådets uppdrag är att integrera hållbarhet i 
ingående aktörers verksamhet. Revidering av reglementet görs på uppmaning av Västra 
Götalandsregionen i enlighet med avtalet för att tydliggöra rådets funktion och ramar. Förslaget 
bereds i Rådet för hållbarhet och hälsa.  
 
I revideringen har det i huvudsakligen gjorts ändringar för: 

• Rådets namn, från Rådet för hållbarhet och hälsa till Hållbarhetsrådet, för att förtydliga 
ytterligare att hållbarhet innefattar både ekonomisk, miljö och social (folkhälsa) hållbarhet 
och namnet blir då kortare och tydligare.  

• Förtydligande kring åtaganden och ramar för hur rådet ska fungera och arbeta. 
• Alla helägda kommunala bolag ska ha en ledamot i Hållbarhetsrådet, därmed ska 

Sotenäsbostäder AB och Sotenäs Vatten AB utse en ledamot till Hållbarhetsrådet.   
 
Syftet med revideringen är att reglementet kan ytterligare skapa struktur och riktning för rådet för 
att kunna bidra till kommunens hållbarhetsarbete.  
 
Förslaget bereds i Rådet för hållbarhet och hälsa inför beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14 § 201 
Förslag Reglemente för Hållbarhetsrådet 
Protokollsutdrag Rådet för Hållbarhet och Hälsa 2020-09-30 § 30 
Tjänsteutlåtande Revidering reglemente – Folkhälsostrateg 2020-09-23 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 158 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattsson (M) förslag och finner att Kommunfullmäktige 
antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglementet för Rådet för hållbarhet och hälsa, enligt 
förslag; 
 

• att byta namn på rådet till Hållbarhetsrådet 
• att alla helägda kommunala bolag ska ha en ledamot i Hållbarhetsrådet, och därmed 
• att Sotenäsbostäder AB och Sotenäs Vatten AB utser en ledamot var till Hållbarhetsrådet 

 

Skickas till 

Folklhälsostrateg 
Hållbarhetsstrateg 
Administrativ chef 
Hållbarhetsrådet 
Sotenäsbostäder AB  
Sotenäs Vatten AB 
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KF § 125   Dnr 2019/001320  

Motion - restaurera Sandöslingan och närområdet 

Sammanfattning 

Michael Sandberg (L) och Mikael Sternemar (L) föreslår i en motion att det ska utredas vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att upprusta motionsslingan på Sandö (Smögen) och inrätta en fast 
grillplats med bänkar. 

Beskrivning av ärendet 

Sandöslingan är välbesökt motionsspår året om både för bofasta och besökande. Sandöslingan har 
en beläggning av grus och går även över bergspartier. 
Underlaget och avrinningen gör att det vid regn försvinner stora delar av materialet. För att åtgärda 
detta behöver spåret dräneras och på flera ställen kommer man behöva bygga stödmur och kantstöd 
för att få materialet att stanna kvar.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14 § 202 
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2020-09-17 § 64 
Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-27 § 46 
Tjänsteutlåtande Restaurera Sandöslingan - Kultur- och fritidschefen 2020-08-19 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-11-07 § 122 
Motion - Restaurera Sandöslingar och närområdet 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 173 

Yrkande 

Michael Sandberg (L), Kajsa Åkesson (M), Ragnhild Selstam (M), Therése Mancini (S) och Mikael 
Sternemar (L) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Michael Sandberg (L) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om en utredning innehållande en kostnadskalkyl 
och åtgärdsförslag för en restaurering av Sandöslingan. 
 

Skickas till 

Motionärerna 
Kultur- o fritidschef 
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KF § 126 Dnr 2019/001107 

Motion - Ökad tillgänglighet natur- och motionsslingan Kungshamn 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S) och Jan-Olof Larsson (S) har inkommit med en motion om att asfaltera cirka 
100 meter av motionsspåret i Kungshamn från startplatsen fram till sjön (dammen) för att öka 
tillgängligheten för boende på Kvarnbergshemmet. 

Beskrivning av ärendet 

För några år sedan anlades en gångväg som var tillgänglighetsanpassad från Kvarnbergsområdet till 
starten på motionsslingan. Motionsslingan har idag grusbelagd yta som kan vara svår att ta sig fram 
på med rullstol och andra hjälpmedel. 
Sträckan som föreslagits används både för motionärer som nyttjar spåren, gående från och till 
Väjern samt är en flitigt använd promenadstig. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Det är svårt att beräkna kostanden för detta arbete då delar av sträckan behöver dräneras och 
förstärkas med kantstöd på vissa partier. 
En uppskattad kostnad är ca 75 000 kr. 
Det finns inga ekonomiska möjligheter för denna åtgärd inom kultur och fritids driftbudget 
utan detta får vid bifall tas upp i investeringsbudgeten för 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14 § 203 
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2020-09-17 § 65 
Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-27 § 47 
Tjänsteutlåtande Ökad tillgänglighet - Kultur- och fritidschefen 2020-08-19 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-10-03 § 101 
Motion om ökad tillgänglighet natur- och motionsslingan Kungshamn 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 174 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S), Ragnhild Selstam (M), Yngve Johansson (MP), Therése Mancini (S), Gerardo 
Alas (S), Mikael Sternemar (L), Olof Börjesson (C), Michael Sandberg (L) och Veronica Johansson 
(SD) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Larsson (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att finansiering, totalt 75 000 kronor, sker via 
investeringsbudget för 2021 för Kommunstyrelsen.  

 

Skickas till 

Motionärerna 
Kultur- o fritidschef 
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KF § 127 Dnr 2019/000932 

Motion om en utbyggd allmän sopsortering 

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) föreslår i en motion att man bör göra en utredning 
där man undersöker vilka tekniska system som finns och hur något av dessa skulle kunna 
implementeras i kommunen samt att kostnaden för införandet.  
 
Förslaget med sopsortering kommer att påverka resursbehovet både gällande personal och 
inventarier/utrustning. Hanteringen för att sortera kommer att göra att kostnaden blir högre, men 
förhoppningsvis kommer det att minska avfallskostnaden.  
Kommunen har redan möjligheten till sopsortering i gästhamnar och på offentliga platser i 
Hunnebostrand och på Smögen. Utvecklingen av detta sker löpande. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-10-13 § 63 
Tjänsteutlåtande Motion utbyggnad allmän sopsortering - Hamningenjör 2020-09-25 
Motion utbyggnad allmän sophantering 2019-07-16 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 162 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag, med tillägg att utredningen ska 
vara klar 31 mars 2021. 
Roland Mattsson (M) föreslår avslag till Mikael Sternemars (L) tilläggsförslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattsson (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemar (L) tilläggsförslag och finner att 
Kommunfullmäktige avslår detta. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordförande fastställer följande omröstningsproposition, den som bifaller Mikael Sternemars 
tilläggsyrkande röstar JA, den som avslår förslaget i enlighet med Roland Mattssons förslag röstar 
NEJ. Omröstningen utfaller med 4 JA-röster, 25 NEJ-röster och 2 avstår.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad med beaktande att utvecklingsarbetet 
med sopsortering redan pågår och att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en åtgärds- och 
tidsplan för genomförande av avfallshanteringens olika delar. 
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Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Drift o Projektchef 
Hamningenjör 
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Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

1 Mats Abrahamsson  M  X  

2 Jeanette Loy M  X  

3 Roland Mattsson M   X  

4 Nils Olof Bengtson M  X  

5 Ragnhild Selstam M  X  

6 Eva Abrahamsson M  X  

7 Ronald Hagbert M  X  

8 Susanne Bergholtz M  X  

9 Kajsa Åkesson M  X  

10 Lars Kinnmalm M  X  

11 Mathias Bruno  M  X  

12 Mikael Andersson -   X 

13 Olof Börjesson C  X  

14 Britt Lindgren  C  X  

15 Mikael Sternemar L X   

16 Michael Sandberg  L X   

17 Robert Yngve KD  X  

18 Therese Mancini  S  X  

19 Lars-Erik Knutsson S   X 

20 Jan-Olof Larsson S  X  

21 Geraldo Alas S  X  

22 Birgitta Albertsson S  X  

23 Jan Ulvemark S  X  

24 Vivianne Gustafsson S  X  

25 Stellan Welin S X   

26 Ewa Ryberg V  X  

27 Yngve Johansson  MP X   

28 Cecilia Simonsson SD  X  

29 Veronica Johansson SD  X  

30 Sebastian Andersson SD  X  

     
31 Helene Stranne, ordförande  M  X  

Summa (31)  4 25 2 
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KF § 128    Dnr 2020/000286  

Motion Hyresrätter på Rösholmen 

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) föreslår i en motion 2020-03-09 att kommunen ska 
utreda möjligheten att exploatera delar av Rösholmen, Kungshamn för hyresrätter.  

Beskrivning av ärendet 

Enligt förvaltningen finns det förutsättningar för bostadsbyggande på Rösholmen främst med 
anledning av att marken inte omfattas av strandskydd. Området betecknas i nu gällande 
översiktsplan från 2010 som en del av generellt område för utveckling av samhället. Området är inte 
utpekat som ett så kallat utvecklingsområde i översiktsplanen 2010, vilket innebär att 
förutsättningarna för bostadsutbyggnad inte är utrett. 
 
Lämpligheten av bostäder på Rösholmen bör studeras vidare i ett översiktligt perspektiv för att 
kunna bedöma dess påverkan på Kungshamn. Bostadsutveckling bör studeras tillsammans med 
möjlighet till parkeringsplatser, tillgänglighet, trafikflöden, infrastruktur, naturvärden och mycket 
mer.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen arbetsutskott 2020-10-14 § 194 
Tjänsteutlåtande Motioner hyresrätter – MEX-ingenjör 2020-09-24 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-03-12 § 29 
Motion angående hyresrätter på Rösholmen 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 179 

Yrkande 

Ronald Hagbert (M), Mikael Sternemar (L), Olof Börjesson (C), Lars-Erik Knutsson (S), Veronica 
Johansson (SD) och Michael Sandberg (L) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ronald Hagberts (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen samt uppdrar åt Kommunstyrelsen att studera platsen i 
pågående ÖP-arbete.  

Skickas till 

Motionärerna 
Planarkitekt 
Plan och byggchef 
Samhällsbyggnadschef 
 



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2020-11-26 §§ 117-133 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 28(35)
 

 
 

KF § 129    Dnr 2019/000811 

Motion planera för fler villatomter på Hasselön 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (C), Olof Börjesson (C) och Britt Lindgren (C) föreslår i en motion 2019-06-13 
att kommunen ska planera för fler villatomter och lägenheter på Hasselösund i anslutning till 
förskolan (Hasselön 1:7). 

Beskrivning av ärendet 

Den obebyggda mark som direkt omger Hasselön 1:7 omfattas av strandskydd. För att exploatera 
marken krävs ett upphävande av strandskyddet. För att strandskyddet ska kunna upphävas måste två 
förutsättningar vara uppfyllda: 

• det ska finnas särskilda skäl, och 
• intresset av att ta området i anspråk på det sätt som planen avser ska väga tyngre än 

strandskyddsintresse. 
 
Förvaltningen bedömer att det inte finns tillräckliga skäl för att upphäva strandskyddet kring 
fastigheten Hasselön 1:7. I samband med ny översiktsplan kommer områden i tätorterna studeras 
vidare för bland annat bostadsutveckling.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14 § 195 
Tjänsteutlåtande Motion Planera för fler villatomter - Planarkitekten 2020-09-24 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 78 
Motion Planera för fler villatomter på Hasselösund 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 180 

Yrkande 

Robert Yngve (KD), Olof Börjesson (C) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
Ewa Ryberg (V) föreslår avslag på motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) med fleras förslag mot Ewa Ryberg (V) 
förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Robert Yngves (KD) med fleras förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att området Hasselösund beaktas i arbetet med ny översiktsplan och 
att möjligheten att upphäva strandskyddet undersöks vidare. Motionen anses härmed besvarad. 
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Skickas till 

Motionärerna 
Planarkitekt 
Plan och byggchef 
Samhällsbyggnadschef 
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KF § 130    Dnr 2020/000259 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten 
2020  

Sammanfattning 

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 15 motioner och 12 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-11-06 
Pågående motioner 2020-11-06 
Pågående medborgarförslag 2020-11-06 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 177 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
hösten 2020. 
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KF § 131    Dnr 2020/001142 

Interpellation om laxodling 
Stellan Welin (S) ställer en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande enligt följande; 
 
Det planeras en större satsning på laxodling i Sotenäs kommun. Det nybildade företaget Quality 
Salmon Sotenäs AB planerar en storskalig satsning på landbaserad laxodling. Det har varit en viss 
turbulens kring styrelsen på tre personer. Av de ursprungliga tre avgick först en person, Pär 
Eriksson, som dessutom var ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott. Pär Eriksson avgick 
när det blev känt att han satt i styrelsen. Sedan avgick en norsk jurist, bosatt på Filippinerna och på 
flykt undan skatteskulder. Han avgick efter att massmedia ställt frågor om skatteskulderna. Quality 
Salmon Sotenäs AB ägs av det Norska bolaget Lighthouse Finance som, enligt mediauppgifter (P 4 
Väst), har varnats tre gånger av Norska bolagsverket och hotats med tvångsnedläggning på grund av 
försenad årsredovisning och att ingen revisor varit registrerad.  
Sotenäs kommun har skickat in två olika ansökningar till Jordbruksverket angående stöd i samband 
med prospektering inför etablering av storskalig laxodling. 
Ansökan 1 var på 24 miljoner kronor. (24.002.000) Denna beviljades inte. Som jag förstått det efter 
kontakt med Jordbruksverket så ledde ansökan inte till något. Bland annat fanns inte så mycket 
pengar i den EU fond som kunde vara aktuell. Bland detaljerna i den inskickade budgeten märks en 
post ”senior advisor” på totalt 1,5 miljoner. 
Mina första frågor: Vad ska en ”senior advisor” göra?  Var det någon påtänkt? 
En andra, framgångsrik, ansökan hade en budget på 10 miljoner. (10.146.899 SEK) Där beviljades 
28 oktober ett bidrag på 8,7 miljoner (8.785.260 SEK)  
Av beslutet och den inskickade budgeten framgår att Sotenäs kommun ska stå för 1.3 miljoner. 
(1.361.639 SEK) Kommunstyrelsens ordförande har vid ett flertal tillfällen uttalat att etableringen 
inte medför kostnader för kommunen. 
En tredje ansökan för liknande ändamål har skickats till Västra Götaland och beviljats.  Sotenäs 
kommun söker 4,7 miljoner i bidrag (4.782.369). Sotenäs kommun ska enligt den insända budgeten 
skjuta till 4,7 miljoner förutom bidraget. Beloppet för hela VGR ansökan är alltså 9.4 miljoner, 
varav VGR och Sotenäs kommun står för 4.7 miljoner vardera. 
Detta betyder att Sotenäs kommun har åtagit sig att finansiera projekteringen med tillsammans 6 
miljoner, trots att kommunstyrelsens ordförande vid ett flertal tillfällen sagt att detta inte kostar 
kommunen något. I en motsvarande mindre etablering av laxodling med samma teknik i Säffle 
kommun har bolaget stått för hela projekteringskostnaden. Denna odling har fått miljötillstånd. 
Enligt det gällande arrendeavtalet mellan Sotenäs kommun och Quality Salmon Sotenäs, så 
tillträder Quality Salmon Sotenäs arrendet under förutsättning att alla tillstånd är klara. Något annat 
bolag kan inte komma ifråga. 
Flera frågor: Hur mycket mer av kommunens medel kan komma att satsas? Kommer Sotenäs 
kommun att vara borgenär för eventuella lån tagna av Quality Salmon Sotenäs?  
Enligt detaljplaneavtal mellan Sotenäs kommun och Quality Salmon AB (bilaga E till 
arrendeavtalet, daterat 2020-06-15) §3 så ska ”Exploatören betala hela kostnaden för framtagande 
av planhandlingar, de utredningar som behövs, grundkarta, fastighetsförteckning, annonser samt 
kommunens handläggning av detaljplanen.”. 
En sista fråga: 
Varför ska Sotenäs kommun vara med och finansiera prospekteringen (med minst 6 miljoner) när 
det står i detaljplaneavtalet att Quality Salmon Sotenäs ska stå för alla utgifter? 
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Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar interpellationen enligt följande; 
 
Sotenäs kommun har en bred kompetens och erfarenhet av att söka och få beviljat olika former av 
stöd till kommunens olika företag. Även kommunen själv har erhållit medel för utbildning av tex 
kompetenshöjning av omvårdnadspersonal m.m. I projekten har kommunen deltagit med resurser 
främst i form av tid. 
Inför valet till Europaparlamentet 2019 redovisades att företagen i Sotenäs erhållit ca en miljard 
kronor i Stöd från EU. Genom stöd till utveckling kan befintliga företag ges bättre möjligheter att 
utvecklas och klara konkurrens och framtida utmaningar. Det är inte slumpen att Sotenäs är centrum 
för marin livsmedelsproduktion i Norden. Det cirkulära samarbetet mellan kommunens duktiga 
företagare och kommunens medarbetare inom projekt och utveckling, har lett till många innovativa 
lösningar och därmed flera nya arbetstillfällen.  Att nyttja de olika medel till stöd och utveckling 
som erbjuds via medlemskapet i Europeiska unionen är naturligtvis självklart om man vill uppnå 
tillväxt, samt säkra befintliga arbetstillfällen. 
I Sotenäs har ca 140 företag stora som små erhållit stöd från någon av de aktuella fonder som finns 
för att gynna en positiv samhällsutveckling i landet. Att kommunen medverkat till att söka stöd åt 
näringslivet är vare sig något konstigt eller unikt bejakat av både tidigare och nuvarande politisk 
majoritet, låt mig presenterna några exempel på lokala företag som erhållit stöd. 
Klevs Gård Bovallstrand AB, Swedish Algae Factory AB, Bröderna Samuelsson Fiskeexport AB, 
Orkla, Leröy, Rambo AB, Marenor, West Coast Smolts Sweden AB, Renahav Sverige AB, 
Fiskareföreningen Norden, Smögenlax Aquaculture AB, Smögens Fiskauktion AB, Kungshamns 
köpcentrum, Johannesviks Camping, SVC Avd 4, genom IKON-projektet deltog mer än 50 
företagare inom handel från hela kommunen. Via projekten NIV, KOBRA, Leader och pendlarbron 
genomfördes kompetenskartläggningar hos företag och branscher.  
Sotenäs kommun har beviljats 8,7 miljoner i stöd från Europeiska Havs och fiskeriprogrammet 
genom Jordbruksverket för att planera ett område för landbaserat vattenbruk. 
Utöver detta har även Västra Götalandsregionen beviljat stöd på 4,7 miljoner kronor. Detta med 
anledning av att regionen i huvudsak ansvarar för den regionala utvecklingen i länet. Även 
länsstyrelsen och landshövding Anders Danielsson ser positivt på kommunens ansträngningar att 
möta framtidens möjligheter med cirkulär och hållbar matproduktion. Sotenäs är drivande i norra 
Bohuslän i många kreativa utvecklande processer, som har lett fram till t ex symbioscentrum, rena 
hav och marina återvinningscentralen.  
Detta förfaringssätt att stödja olika företag genom att söka i huvudsak olika EU-bidrag är ingen 
engångsföreteelse utan det normala förfaringssättet runt om i Sverige bland kreativa kommuner. 
 
Stellan Welin har ställt ett antal frågor om planerad laxodling i Sotenäs. 
Vad ska en senior advisor göra? 
Svar: Det är att jämställa med en projektledare eller rådgivare. 
Var det någon påtänkt?  
Svar: Nej 
Hur mycket mer av kommunens medel kommer att satsas? 
Svar: De medel som satsas är i huvudsak tid av medarbetare och inte kontanta medel, vilket är 
brukligt i alla EU projekt, därför går det inte att helt svara på frågan.  
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I alla uppräknade projekt har kommunens olika medarbetare deltagit med tid för att ansökningarna 
och projekten ska bli verklighet. Det är näringslivsutveckling för att stödja kommunens befintliga 
företag.  
Kommer Sotenäs kommun att vara borgenär för eventuella lån tagna av Quality Salmon Sotenäs? 
Svar: Naturligtvis inte.  
Varför ska Sotenäs kommun vara med och finansiera prospektering när det står i detaljplaneavtalet 
att QS Sotenäs ska stå för alla utgifter. 
Svar: Då kommunen sökt och nu blivit beviljat stöd för att utveckla ett industriområde för marina 
näringar. Det stödet kan enbart utgå till kommunen och inte till ett enskilt företag. Om aktuellt 
företag väljer att inte etablera sig i Sotenäs, kan kommunen erbjuda området med arrende till andra 
företag som etablerar vattenbruksverksamhet. 
Klokt nog äger kommunen marken och har därmed erhållit stöd från Jordbruksverket samt Västra 
Götalands Regionen. Vid etablering kommer kommunen och dess medborgare få in 25 miljoner 
kronor årligen för att klara framtidens service, vård, omsorg och skola. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och godkänner Kommunstyrelsens  
ordförandes svar. 
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KF § 132   Dnr 2020/000314 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
Inkomna motioner och medborgarförslag 

1. Motion från Therese Mancini (S) och Lars-Erik Knutsson (S) om översyn av 
trafikregleringen sommartid i Hunnebostrands äldre delar. 

2. Medborgarförslag från Michael Stensson om Väjerns Miljöstation. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KF § 133   

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

1. Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 168 ang. Revidering av Riktlinjer för inköp och 
direktupphandling.  

2. Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 168 ang. Revidering av Riktlinjer för alternativa 
driftsformer. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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