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KF § 41  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

• Interpellationer och frågor 

• Översyn av nuvarande gällande regler samt villkor för boende-parkeringstillstånd 
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KF § 42 Dnr 2021/000005   

Bokslut och årsredovisning 2020  

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
2020 års bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 18,1 mnkr (6,4 mnkr). För koncernen 
uppgår resultatet till 28,8 mnkr (10,8 mnkr). Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts under räkenskapsåret. 
 
En viss utveckling har skett i årets årsredovisning, för att anpassas till rådande rekommendationer 
och där utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen.  I årsredovisningen finns 
gulmarkerade avsnitt, detta beror på ännu ej publicerade uppgifter samt beroende på 
kommunfullmäktiges beslut ex avseende reservering till RUR.    

Årsredovisning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
Utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen. En viss utveckling har skett i årets 
årsredovisning, för att anpassas till rådande rekommendationer.  I årsredovisningen finns 
gulmarkerade avsnitt, detta beror på ännu ej publicerade uppgifter samt beroende på 
kommunfullmäktiges beslut ex avseende reservering till RUR.  

Kommunkoncernen 

I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs Vatten AB (100 
%), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB (100 %) och 
Rambo AB (25 %).  
 
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 28,8 mnkr. Det genomsnittliga resultatet för de senaste 
tre åren uppgår till 16,9 mnkr. Viss minskning av investeringar sker till 117 mnkr från 73 mnkr för 
2020. Soliditeten ligger kvar på 36 procent. Låneskulden minskar något tack vare Sotenäs Vatten 
AB och Sotenäs RehabCenter AB. Sotenäsbostäder AB har erhållit utökad borgen om 100 mnkr, det 
innebär att kommunens borgensåtagande fortsätter att öka. 

Kommunen 

Årets resultat uppgår till 18,1 mnkr vilket är mycket bättre än föregående år samt jämfört med 
budget. Förbättring av resultatet jämfört med budget beror på överskott inom nämndsverksamheten 
samt ökade generella bidrag från staten. Sammantaget visar nämnderna på ett överskott om 16,4 
mnkr. Verksamhetens intäkter ökar med 10 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror till 
stor del på ökade bidrag från staten, ersättning för merkostnader inom omsorg samt ersättning för 
sjuklöner. Årets kostnader ökar med 3 procent jämfört med föregående år. För året har förändring 
skett avseende redovisning av anläggningsbidrag till föreningar. Även årets avskrivningar ökar tack 
vare registervård. Kostnadsökning avseende anläggningsbidrag och avskrivningar är av tillfällig 
karaktär.  
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Forts. KF § 42 

Resultatet innebär att kommunen med undantag för 2014, visat överskott sedan 2002. I resultatet 
ingår reavinster av befintliga fastigheter med 14,8 mnkr.  
 
Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 12,6 mnkr. Avsättning till 
resultatutjämningsreserven, kan enligt regelverket, uppgå till 7,2 mnkr. Då maximalt belopp att 
reservera är 20,0 mnkr utgående värde uppgår till 17,5 mnkr, är det endast möjligt att reservera 2,5 
mnkr till resultatutjämningsreserven.   
 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 527,1 mnkr och skatteintäkter samt generella statsbidrag 
utgör 542,9 mnkr. Finansnettot är positivt och uppgår till 2,4 mnkr. Soliditeten uppgår till 70 
procent.  
 
Bruttoinvesteringar uppgår till 34,8 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Rensat från 
exploatering uppgår bruttoinvesteringar till 31,8 mnkr och nettoinvesteringar till 31,6 mnkr. 
Investeringsbidrag uppgår till 0,2 mnkr.  

God ekonomisk hushållning 

Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret. Samtliga 
finansiella mål bedöms uppfyllda för verksamhetsåret och majoriteten av verksamhetsmålen 
bedöms vara uppfyllda. 

Anställda 

Antalet månadsavlönade tillsvidareanställda fortsätter att minska något och uppgår till 708.  
Däremot sker en stor förändring av heltidsmåttet, då heltidsresan har fått ordentligt genomslag. 
Total har 83 procent av samtliga tillsvidareanställda heltidsanställningar jämfört med 69 procent för 
2019. Ohälsotalet försämras något och landar för 2020 på 8,9 procent. Ökningen har tydligt 
samband med den pågående pandemin.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-22 
Årsredovisning daterad 2021-03-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 60 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 48 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Therése Mancini (S), Mikael Sternemar (L), Olof Börjesson (C), Ewa 
Ryberg (V), Annica Erlandsson (S), Robert Yngve (KD), Yngve Johansson (MP), Lotta Johansson 
(S), Michael Sandberg (L), Sebastian Andersson (SD) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
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Forts. KF § 42 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse 
och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2020. 
   

Skickas till  

Ekonomichef 
Revision 
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KF § 43 Dnr 2021/000005  

Revisionsberättelse 2020 
Revisorerna lämnar information om revisionsberättelse 2020. 
 
Kommunrevisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och 
fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som 
bedrivits i kommunens företag.  
 
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de lagar och förskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
det finns en tillräcklig intern kontroll och årsredovisning till fullmäktige.   
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och förskrifter som gäller 
för verksamheten.   
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövts för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande utmaningar för kommunen mot 
bakgrund av Covid-19. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen att hantera en 
global pandemi och en händelse som varit så utsträckt i tid. Kommunrevisionen har under året på en 
övergripande nivå granskat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med krishantering. Den 
övergripande granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna genom sin krishantering samt 
aktivering av krisledningsorganisation har arbetat med att hantera de utmaningar och konsekvenser 
som uppstått med anledning av pandemin.  
 
Kommunrevisionen bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Sotenäs 
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt och att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att styrelsens, 
nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Kommunrevisionen bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt och tillstyrker att fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.  
 
Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2020 inkl bilaga, 2021-04-20 
Missiv intern kontroll/bokslut 2020, daterad april 2020 
Rapport  avseende granskning intern kontroll och bokslut för räkenskapsåret 2020, dat. april 2021  
Tidigare utsänt: Grundläggande granskning 2020, via e-post 2021-03-24 
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Forts. KF § 43 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av revisionsberättelse för år 2020, grundläggande granskning 2020, 
Missiv och Rapport avseende granskning av intern kontroll och bokslut för räkenskapsåret 2020.  
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KF § 44 Dnr 2021/000005 

Ansvarsprövning  - Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen har granskat Kommunstyrelsens arbete och tillstyrker att Kommunstyrelsen och 
dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2020.  
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
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KF § 45   Dnr 2021/000005 

Ansvarsprövning  - Utbildningsnämnden 
Kommunrevisionen har granskat Utbildningsnämndens arbete och tillstyrker att 
Utbildningsnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Utbildningsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 
2020.  
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
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KF § 46   Dnr 2021/000005 

Ansvarsprövning  - Omsorgsnämnden 
Kommunrevisionen har granskat Omsorgsnämndens arbete och tillstyrker att Omsorgsnämnden och 
dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Omsorgsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2020.  
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
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KF § 47   Dnr 2021/000005 

Ansvarsprövning  - Byggnadsnämnden 
Kommunrevisionen har granskat Byggnadsnämndens arbete och tillstyrker att Byggnadsnämnden 
och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Byggnadsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 
2020. 
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
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KF § 48   Dnr 2021/000005 

Ansvarsprövning  - Valnämnden 
Kommunrevisionen har granskat Valnämndens arbete och tillstyrker att Valnämnden och dess 
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Valnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2020.  
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
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KF § 49   Dnr 2021/000005 

Ansvarsprövning - Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Kommunrevisionen har granskat Miljönämnden i mellersta Bohuslän arbete och tillstyrker att 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Miljönämnden i mellersta Bohuslän och dess förtroendevalda 
ansvarsfrihet för år 2020. 
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
 

Skickas till  

Munkedals och Lysekils kommuner 
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KF § 50   Dnr 2021/000005 

Bokslut 2020 – slutredovisning investeringar 2020 

Sammanfattning 

En slutredovisning av investeringar ska genomföras efter projektet är avslutat. Redovisning ska 
omfatta total budget och redovisning av utgifter samt en beskrivning av genomförd investering 
enligt upprättad mall.  
 
För 2020 års investeringar bifogas uppföljning för investeringar av väsentligt belopp avseende 
budget eller utgifter.  

Beslutsunderlag 

Upprättad slutredovisning för: 
Hunnebostrand skola 
Kokgrytor 
Offentlig WC 
Tak Bovallstrand skola 
Park och lekplats Väjern 
Badplats Hästedalen 
Räddningstjänsten båt mm 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-22  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 61 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 49 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättade slutredovisningar av investeringar.   
 

Skickas till  

Samhällsbyggnadschef 
Räddningschef 
Ekonomichef 
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KF § 51 Dnr 2021/000017 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020, Sotenäs Vatten AB  

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB inkom 2021-03-01 med årsredovisning för 2020. Bolagets revisorer (daterat 
2021-02-24) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt 
International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Resultatet för året är 0. Redovisningen för 2020 visar på ett överuttag på 2,8 mnkr (föreg. år -1,5 
mnkr). Det innebär att sammantagna underuttaget sjunker till 1,0 mnkr. Årets överuttag har varit 
möjlig tack vare lägre driftskostnader samt ökade brukningsavgifter.  2017 bokades kostnader 
avseende förväntade skadeståndsanspråk i samband med översvämning 2017 upp. Detta arbete är i 
slutfasen och förväntas bli klart under 2021. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.     

Bakgrund 

2017-01-01 övergick kommunens va-verksamhet till Sotenäs Vatten AB. Vid årsskiftet 2017 
överfördes samtliga anläggningstillgångar och inventarier från Sotenäs kommun. Tillgångarna 
övertogs enligt det bokförda värdet. I VA-verksamheten fanns sedan tidigare upparbetat överuttag 
och aktiverad VA-fond Denna har avräknats och överförts i sin helhet. I samband med övertagandet 
upprättades en revers mellan kommunen och bolaget. Reversen var tillfällig och from december 
2018 sker all upplåning i bolagets egen regi. 
 
Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 procent i 
Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals kommuner. 
Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag.  
 
Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som tilldelas av ägaren. Verksamheten bedrivs 
i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda.  

Viktiga händelser 

Under året har arbetet pågått avseende landbaserad laxodling. Flertal händelser på reningsverken 
har skett under året, som haveri av omrörare i slamlagret, driftsstörningar pga saltvatteninträngning. 
Det har i sin tur medfört minskad kapacitet samt klagomål på lukt. Relining har gjorts i centrala 
Kungshamn, i syfte att minska saltvatteninträngning.  
 
Under försommaren 2017 kom skyfall vilket inneburit förhandling med försäkringsbolag. Denna 
förhandling är nu i sin slutfas.  
Uppstart av utredning kring planering av vatten och avlopp för de närmaste 70 åren.  
En långtidsutredning för spillvattenreningen i Sotenäs är påbörjad.  
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Ekonomi 

VA-verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen och att nödvändiga kostnader per va-
tjänst ska finansieras av motsvarande intäkt. Det innebär att eventuellt över/underuttag redovisas 
som en skuld/fordran. Bolaget ska inte generera någon vinst och således ingen avkastning till 
moderbolaget vilket innebär oförändrat eget kapital och fortsatt låg soliditet (en procent). Till 
årsstämman förfogande står inga vinstmedel. Det finns såldes inget resultat att disponera.  
 
Anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 323 mnkr (föreg. år 316 mnkr). På skuldsidan 
minskar långfristiga lån med 2 mnkr under 2020 och krediterna uppgår därmed till 243 mnkr. 
Därtill finns förutbetalda anslutningsavgifter 73 mnkr (föreg år 67 mnkr) och VA-fond på 23 mnkr 
(föreg år 24 mnkr).  Bolaget uppvisar vid årsskiftet en god likviditet, en förstärkning har skett under 
året. Förstärkning sker tack vare lägre investeringsvolymer, samt högre anslutningsavgifter.   
Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen.  
Revisorerna tillstyrker vidare att bolagsstämman fastställande av resultaträkning och balansräkning.  

Intern kontroll 
Två internkontrollområden: systematiskt miljöarbete samt hantering av personuppgifter enligt 
GDPR. Kontroller visar att behov av uppdatering av vissa dokument samt framtagande av nya 
rutiner. GDPR var även en punkt på föregående års intern kontroll.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-18 
Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2020 
Sotenäs Vatten AB revisionsberättelse 2020 
Sotenäs Vatten AB granskningsrapport 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 63 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 51 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD    
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Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
 
 

Skickas till 

Ombudet 
Ekonomichef 
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KF § 52 Dnr 2021/000015 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 Sotenäsbostäder AB  

Sammanfattning  

Sotenäs Bostäder AB inkom i mars 2021med årsredovisning för 2020. Den antogs av styrelsen 
2021-03-04. Bolagets revisorer meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen 
utförts enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Redovisningen för 2020 visar på ett positivt resultat. Resultat efter finansiella poster uppgick till 
+12,9 mnkr (föregående år +6,9 mnkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt +10,6 mnkr. 
Hyresintäkterna ökar tack vare hyreshöjning. Samtidigt minskar kostnaderna jämfört med 2019 
framförallt beroende på lägre kostnader för reparationer och avskrivningar.  Den pågående 
pandemin har påverkat bolaget genom merparten av inre underhåll uteblivit och fokus under året 
har varit åtgärder på yttre underhåll. 
 
Revisionen tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  

Kort beskrivning av verksamheten 

Sotenäs Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av Sotenäs 
kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter (1 170 lägenheter) och lokaler. Bostädernas 
yta uppgår till 80 913 m² och lokalernas yta uppgår till 8 658 m². 

Ekonomi  
Drift 
Resultatet efter skatt uppgår till +10,6 mnkr (föregående år +4,6 mnkr). Hyresintäkterna ökar med 
1,6 procent även övriga rörelseintäkter ökar något. Bolaget har blivit kompenserad av staten för 
ersättning avseende sjuklöner samt genom lägre sociala avgifter. Kostnaderna sjunker med -4,5 
mnkr framförallt beroende på lägre kostnader för reparationer och avskrivningar. Att 
avskrivningarna sjunker jämfört med föregående år beror på att flera objekt uppnått sin ekonomiska 
livslängd.   
 
Balansräkning/kassaflöde 
Bolagets låneskuld är oförändrad jämfört med 2019 och uppgår till 496,0 mnkr. Bolaget erhöll 
ytterligare 100 mnkr i kommunal borgen under året. Kvar att utnyttja i kommunal borgen uppgår till 
136 mnkr. Omsättningstillgångarnas ökar beroende på övriga fordringar samt förstärkning av 
kassa/bank. Årets kassaflöde är positivt och uppgår till +11,7 mnkr, framförallt tack vare låga 
investeringsutgifter. Soliditeten förbättras något och landar per årsskiftet på 18,6 procent 
(föregående år 17,2 procent).  
 
Investering 
Nettoinvesteringar uppgick för året till 8,8 mnkr, jämfört med budget på 20,9 mnkr.  
Revisorerna tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkning.  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2021-04-29 §§ 41-63 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 21(38)
 

 
 

Forts. KF § 52 

Beslutsunderlag 

Sotenäs Bostäder AB årsredovisning 2020 
Sotenäs Bostäder AB revisionsberättelse 2020 
Sotenäs Bostäder AB granskningsrapport 2020 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 64 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 52 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 

 

Skickas till 

Ombudet 
Ekonomichef 
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KF § 53 Dnr 2021/000016 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 Sotenäs RehabCenter AB  

Sammanfattning 

Sotenäs RehabCenter AB har inkommit årsredovisning 2020. Denna antogs av styrelsen 2021-02-
25. Bolagets revisorer (daterat 2021-03-08) meddelar att de granskat att bolagets verksamhet utförts 
enligt god revisionssed i Sverige.  
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 
Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 
Redovisningen för 2020 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,8 mnkr (föreg år -2,5 mnkr). 
Under året har amortering av lån skett med 2,0 mnkr.    

Kort beskrivning av verksamheten 

Sotenäs RehabCenter AB är en kombinationsanläggning med möjlighet till bad, friskvård och 
rehabilitering, simskola och café.  

Ekonomi 

Resultatet före ägartillskott uppgår till -2,8 mnkr (föregående år - 2,5 mnkr). Därtill köper 
kommunen tjänst i form av skolbad. Kommunen har beviljat totalt borgensåtagande om 27 mnkr, 
inlösen av lån på 2,0 mnkr innebär en minskning av kommunens åtagande med motsvarande 
belopp. 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning 

Drift 
För året sker en sänkning av intäkterna, vilket hänger samman med restriktionerna under året. 
Bolaget har omfattats av permittering under året samt erhållit en mindre ersättning i 
omställningsstöd. De mycket låga intäkterna beror på att av anläggningen varit stängd under året, 
undantag för viss verksamhet. Det har vidare inneburit lägre kostnader framförallt avseende 
personal. Räntenettot är i princip oförändrad. Sammantaget innebär det ändå att tillskott från ägaren 
ökar till 2,8 mnkr jämfört med 2,5 mnkr för 2019.  
 
Tillgångarna i bolaget minskar med årets avskrivningar. Endast en mindre investering, på 50 tkr, 
har genomförts under året. Skulder minskar, tack vare amortering. Det har också bidragit till 
negativt kassaflöde under året. Soliditeten ökar något och uppgår till 18,0 procent.  

Beslutsunderlag 

Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2020 
Sotenäs RehabCenter AB granskningsrapport 2020 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 65 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 52 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
 
 

Skickas till 

Ombudet 
Ekonomichef 
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KF § 54 Dnr 2019/000393 

Reviderad taxa för försäljning av industrimark 

Sammanfattning 

Det finns en svårighet i att ha ett värde för industrimark som gäller i hela kommunen. Det skiljer sig 
en del beroende på var marken är belägen inom kommunen huruvida den är grovplanerad eller inte 
samt vilken användning som medges i detaljplanen. Idag finns det ett beslut om att sälja all planlagd 
industrimark för 285 kr/kvm vilket är en taxa som använts sedan 2009 och den behöver uppdateras 
till dagens marknadsvärdenivåer. 
 
En värdering av industrimark i kommunen gjordes 2020, denna är nu uppdaterad till värdetidpunkt 
februari 2021. 
 
Marknadsvärdet bedöms för grovplanerad tomtmark ligga mellan 300-600 kr/kvm beroende på läge 
och användning medan ej grovplanerad tomtmark bedöms ha ett marknadsvärde på mellan  
150-350 kr/kvm. Taxa enligt beslut 2009-11-04 § 179 om 285 kr/kvm för industrimark som gäller 
för hela kommunen behöver uppdateras. 
 
Det föreslås att Kommunstyrelsen beslutar om att anta Värdeutlåtande avseende industrimark i 
Sotenäs kommun (2020-04-27, uppdaterad 2021-02-22) som en taxa vid försäljning av 
industrimark.  

Beskrivning av ärendet 

Värderingen skiljer på orter inom kommunen samt om marken är grovplanerad eller inte. I 
värderingen har en bedömning gjorts av värdet för mark för dels industriändamål dels för mark 
avseende verksamheter, handel, kontor m.m. I båda fallen har det också gjorts en analys av värdet 
för ej grovplanerad tomtmark och för grovplanerad tomtmark.   
 
Värdebedömningen har gjorts med stöd av ortsprisanalys dels avseende kr/kvm TA, dels K/T där 
det varit möjligt.  
 
I den samlade bedömningen har sedan de olika områdenas specifika egenskaper avseende bland 
annat marknadsläge, skick, exploateringsförutsättningar etc. bedömts. Tabellen med värdenivåer är 
uppdelad med industrimark för sig och verksamhetsmark, handel, kontor m.m. för sig. 
Marknadsvärdet för råtomt industri och verksamhetsmark, handel kontor m.m. samt grovplanerad 
tomtmark. De områden som studerats närmare är: 
 
Kungshamn (Klippsjön, Guleskär, Ödegården)  
Hovenäset (Hogenäs industriområde, Hogenäs Hamn) 
Hunnebostrand (Lökholmens industriområde, Bratteby industriområde) 
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Industrimark 
Värdet för ej grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 150-250 kr/kvm och värdet för 
grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 400-450 kr/kvm.  
 
Verksamhetsmark, handel, kontor m.m. 
Värdet för ej grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 200-350 kr/kvm och värdet för 
grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 300-600 kr/kvm.  
 
Det föreslås att värderingen ska användas som en taxa för industrimark inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

MEX-konsultens tjänsteutlåtande 2021-03-02 
Värdeutlåtande avseende industrimark i Sotenäs kommun (2020-04-27, uppdaterad 2021-02-22) 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 52 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 70 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag och föreslår som  
tilläggsförslag att fastighetsbildning och VA anslutning kompletteras med ”vilka belastar köparen” 
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag och föreslår som  tilläggsförslag 
att taxan ska ses över vartannat år och föreslår bifall till Lars-Erik Knutssons (S) tilläggsförslag. 
Roland Mattsson (M) och Britt Lindgren (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag och till 
Mikael Sternemars (L) och Lars-Erik Knutssons (S) tilläggsförslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige 
antar detta. 
Ordförande ställer proposition på tilläggsförslag från Lars-Eriks Knutsson (S) med flera och finner 
att Kommunfullmäktige antar detta. 
Ordförande ställer proposition på tilläggsförslag från Mikael Sternemar (L) med flera och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
 
 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2021-04-29 §§ 41-63 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 26(38)
 

 
 

Forts. KF § 54 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående taxa vid försäljning av industrimark; 
 
Priserna är att betrakta som genomsnittsvärden för områdena.  
Priserna gäller exklusive förrättningskostnader, VA-anslutning, vilka belastar köparen. 
 
Industritaxa Sotenäs kommun 
 
Område   Råtomt  Grovplanerad tomt 
Kungshamn 
Klippsjön   210 kr/kvm  473 kr/kvm 
Guleskär   263 kr/kvm  473 kr/kvm 
Ödegården   263 kr/kvm  473 kr/kvm 
 
Hovenäset 
Hogenäs industriområde  158 kr/kvm  420 kr/kvm 
Hogenäs hamn  210 kr/kvm  420 kr/kvm 
 
Hunnebostrand  
Lökholmens industriområde 263 kr/kvm  473 kr/kvm  
Bratteby industriområde  158 kr/kvm  420 kr/kvm 
 
Grovplanerad tomt  

• utbyggda gator fram till fastigheten 
• grovplanerad tomt, dvs att tomten är plan och hårdgjord med grus, sprängsten etc.  
• fastighetsbildning och VA anslutning, vilka belastar köparen 

Råtomt  
• ej utbyggda gator fram till fastigheten 
• berg, klippor som behöver sprängas eller skog, kärrmark som behöver fyllas ut.  
• fastighetsbildning och VA anslutning, vilka belastar köparen 

Taxan ska ses över vartannat år. 
 

Skickas till 

Plan och byggchef 
MEX-konsult 
Administratör 
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KF § 55 Dnr 2021/000248  

Förslag om avgiftsbelagd husbilsparkering på allmän plats inom 
Lökholmen, Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har bifallet ett medborgarförslag 2020-09-09 § 134 (dnr 2020/72) och gav 
kommundirektören i uppdrag att se över möjligheterna att utöka parkeringsytorna under 
kalenderåret 2020 i området Lahälla/Lökholmen i Hunnebostrand samt utöka 
parkeringsövervakningen så efterlevnad av både avstånd samt betalning av taxa efterföljs.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över möjligheten att avgiftsbelägga fler parkeringar inom 
Sotenäs kommun. Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram fler husbilsparkeringar inom de 
områden som är frekvent besökta. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen ansökte om bygglov för bland annat husbilsparkering utmed Lökholmsvägen i 
Hunnebostrand vilket beviljades och vann laga kraft 2021-03-05. Denna plats är utpekad såsom 
lämplig för detta ändamål i "Plan för ställplatser i Sotenäs kommun 2018-2020" antagen i KS 
171018 §186. 
 
Förvaltningen föreslår att det införs parkeringstaxa på de nya framtagna husbilsparkeringarna utmed 
Lökholmsvägen i Hunnebostrand samt att denna avgiftsbeläggs med samma taxa som övriga 
husbilsparkeringar i det berörda området, enligt kartbilaga gällande förslag på parkeringsplatser för 
införande av parkeringstaxa samt bifogad Lokal Trafikföreskrift gällande aktuell taxa för dessa.  

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-03-10 
Lokal Trafikföreskrift 1427:2019:42 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-03-23 § 17 
Kartbilaga 2021-04-20 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 65 

Yrkande 

Ragnhild Selstam (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ragnhild Selstams (M) förslag och finner att Kommunfullmäktige 
antar detta. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att införa parkeringstaxa på de föreslagna allmänna 
husbilsparkeringsplatserna, utmärkta med H som framgår i kartbilaga 2020-04-20, från och med 1 
maj 2021. 

 

Skickas till 

Trafikingenjör 
Drift och projektchef 
Administratör 
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KF § 56 Dnr 2021/000278 

Tillämpning av begränsningsförordningen i Sotenäs kommun pga 
Covid-19 

Sammanfattning 

Regeringen har beslutat om ett nytt kapitel i ”Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”, denna trädde ikraft 2021-03-11. 
 
Förordningen ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter i form av begränsning av vistelse i särskilda 
områden där det kan, erfarenhetsmässigt, uppstå risk för trängsel och då ökning av smitta av Covid-
19. Det kan röra sig om t ex badplatser, grillplatser, parker o dyl.  
 
I Sotenäs kommun räknas Smögenbryggan som ett särskilt riskabelt område för smittspridning 
under sommarmånaderna.   
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-14 under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller 
förslaget, att ge Kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att besluta om införande av 
begränsningar om en oacceptabel trängsel skulle uppstå på någon eller några av de aktuella 
platserna i Sotenäs kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda 
föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  
 
Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller teoretisk risk för 
trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. 
En sådan risk kan t.ex. erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa 
delar av året. Det bör dock inte krävas någon mera omfattande utredning i denna fråga och det 
behöver heller inte ha uppstått trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna gälla. 
 
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgats genom ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Bestämmelsen finns i 8 
kap 1 § förordningen. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021. Bestämmelsen ger kommunerna 
en rätt att utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild 
plats. Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att det på platsen ska 
finns en påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom 
riket och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 
 
Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen). 
Det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen. 
Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb 
beredningsprocess talar för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller 
en nämnd.  
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Forts. KF § 56 

 
Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller teoretisk risk för 
trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå.  
 
En sådan risk kan t.ex. erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa 
delar av året. Det bör dock inte krävas någon mera omfattande utredning i denna fråga och det  
behöver heller inte ha uppstått trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna godtas (jämför 
Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 2149-18). 
 
Med denna förordning är det av största vikt att beslutsvägarna kortas inför sommarsäsongen. 
Kommunfullmäktige bör delegera dessa beslut för att kunna tas i Kommunstyrelsen om en 
oacceptabel trängsel skulle uppstå på Smögenbryggan eller/och vid kommunens badplatser, 
gästhamnar och parker. 
 
Förvaltningen bedömer att det erfarenhetsmässigt skulle kunna bli aktuellt att vidta åtgärder vid 
Smögenbryggan, badplatser, gästhamnar och parker. Huruvida detta blir aktuellt beror på 
omständigheter som idag inte kan överblickas från kommunens sida. Det handlar om hur 
smittspridningen ser ut, hur långt vaccinationerna kommit och vilka restriktioner i övrigt som gäller 
i landet. Vid utformningen av begränsningar bör hänsyn tas till näringslivets och besöksnäringens 
förutsättningar.  

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2021-03-19 
SKR:s skrivelse om begränsningsförordning 
Underlag/mall för beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 47 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 65 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om åtgärder med 
anledning av begränsningsförordningen. 
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Skickas till 

Administratör 
Samhällsbyggnadschef 
Drift och projektchef 
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KF § 57 Dnr 2021/000290  

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, våren 2021  

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 21 motioner och 7 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-04-28 
Pågående motioner 2021-04-28 
Pågående medborgarförslag 2021-04-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 58 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 67 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
våren 2021. 
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KF § 58 Dnr 2021/000337 

Avsägelse från uppdrag i Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB, Roland 
Mattsson (M) 

Sammanfattning 

Roland Mattsson (M) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ledamot och ordförande i 
Sotenäs Vatten AB, samt ledamot och vice ordförande i Västvatten AB från och med 2021-05-19. 
 
Valberedningen föreslår att Peter Håkansson (M) väljs till som ledamot och ordförande i Sotenäs 
Vatten AB samt till ledamot och vice ordförande i Västvatten AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Roland Mattsson (M) från uppdrag som ledamot och ordförande i 
Sotenäs Vatten AB, samt ledamot och vice ordförande i Västvatten AB från 2021-05-19. 
 
Kommunfullmäktige väljer Peter Håkansson (M) till ledamot och ordförande i Sotenäs Vatten AB 
samt till ledamot och vice ordförande i Västvatten AB från och med 2021-05-19, tom 2022. 
 

Skickas till 

Roland Mattsson (M)  
Peter Håkansson (M)   
Sotenäs Vatten AB 
Sotenäs Vatten AB 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 59 Dnr 2021/000103 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Sotenäs Vatten AB, Ronald 
Hagbert (M) 

Sammanfattning 

Ronald Hagbert (M) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Sotenäs 
Vatten AB.  
 
Valberedningen föreslår Roland Mattsson (M) till  ny ersättare i styrelsen för Sotenäs Vatten AB 
från och med 2021-05-19. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Roland Mattsson (M) till ersättare i styrelsen för Sotenäs Vatten AB 
från 2021-05-19 tom 2022. 
 
 

Skickas till 

Ronald Hagbert (M)  
Roland Mattsson (M)  
Sotenäs Vatten AB 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 60 Dnr 2021/000391 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Valnämnden, Maria Herdebrant 
(M) 

Sammanfattning 

Maria Herdebrant (M) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ersättare i Valnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Maria Herdebrant (M) från uppdrag som ersättare i Valnämnden. 
 
 
 

Skickas till 

Maria Herdebrant (M)  
Valnämnden 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 61 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Medborgarförslag ang enkelriktning av Skolgatan i Kungshamn. 
2. Motion från Lotta Johansson (S), Therése Mancini (S) ang inrätta en Fritidsbank 
3. Motion från Jan-Olof Larsson (S), Therése Mancini (S) ang djurkyrkogård 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Byggnadsnämnden för beredning och 
beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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KF § 62  

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021 

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021-04-29. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 63  

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

1. Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 50, Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020, 
Rambo AB  

2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 54, Beslut om Rambo AB verksamhet 2020 i 
enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

3. Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 55, Beslut om Sotenäs Vatten AB verksamhet 
2020 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

4. Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 56, Beslut om Sotenäsbostäder AB verksamhet 
2020 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

5. Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 57, Beslut om Sotenäs RehabCenter AB 
verksamhet 2020 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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