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Plats och tid Distans samt i Tryggö, Kungshamn, onsdagen den 3 mars 2021 kl. 08.30-12.15 
 

Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande 
Roland Mattsson (M) deltar på distans 
Nils Olof Bengtson (M) deltar på distans 
Jeanette Loy (M) deltar på distans 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M) deltar på distans 
Olof Börjesson (C)   
Mikael Sternemar (L) deltar på distans 
Robert Yngve (KD) deltar på distans 
 

Therése Mancini (S)  
Lars-Erik Knutsson (S) deltar på distans 
Birgitta Albertsson (S) deltar på distans 
Bengt Sörensson (S) deltar på distans 
Anders Persson (SD) deltar på distans 
 

Närvarande 
ersättare 

Mathias Bruno (M) deltar på distans 
Helene Stranne (M) deltar på distans 
Maria Holmström (M) deltar på distans 
Pär Eriksson (C) deltar på distans 
Stig-Arne Helmersson (C) deltar på distans § 41-42 
Michael Sandberg (L) deltar på distans 
Mikael Andersson (-) deltar på distans 
  

Jan-Olof Larsson (S) deltar på distans  
Jan Ulvemark (S) deltar på distans 
Magnus Johansson (V) deltar på distans 
Yngve Johansson (MP) deltar på distans 
 

Övriga deltagare  
Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg § 25 
Linda Sahlström, folkhälsostrateg § 26-27 
Eveline Savik, samhällsbyggnadschef §§ 33, 41 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 33-34 
Astrid Johansson, planarkitekt § 37 
 

 
Ellen Jansson, planarkitekt § 38-39 
Fredrik Torstensson, drift o projektchef § 40 
Maria Vikingsson, kommundirektör 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 

Justerare Therése Mancini (S) 

Justering Protokollet justeras på kommunkansliet den 8 mars kl 10.00 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund    
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)    
Justerare    

 Therése Mancini (S)    
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-03 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-03-08 – 2021-03-30 
Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KS § 24   

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns, med att följande ärende läggs till; 
 

• Förslag till strategi för väg- och cykelnät 
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KS § 25 Dnr 2020/000245 

Motion om koldioxidbudget 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att en koldioxidbudget ska tas fram under kommande år 
samt att den framtagna koldioxidbudgeten får liknande dignitet som den ekonomiska budgeten som 
styrmedel.  
Förvaltningen har behandlat ärendet genom att bland annat utreda hur andra aktörer i regionen 
förhåller sig till frågan om att införa koldioxidbudget för sin respektive geografiska kommun eller 
sin respektive verksamhet. Frågan om koldioxidbudgetar är dock komplex. Det finns olika sätt att 
räkna på och det finns olika stort utsläppsutrymme kvar att förhålla sig till.  Att ta fram en 
koldioxidbudget för kommunens verksamhet är komplicerat eftersom det inte finns något enkelt och 
vedertaget sätt att mäta koldioxidutsläpp från de flesta delarna av en kommuns verksamhet.   

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige mottog motionen och beslutade 12 mars 2020 att överlämna den till 
kommunstyrelsen för beredning.  
Motionären önskar en koldioxidbudget där kommunens totala klimatpåverkan beräknas och tar 
hand om både de territoriella som de konsumtionsdrivna koldioxidutsläppen och som därtill får 
liknande dignitet som den ekonomiska budgeten som styrmedel. 
En sådan koldioxidbudget skulle vara mycket resurskrävande eftersom det inte finns något enkelt 
och vedertaget sätt att mäta koldioxidutsläpp från de flesta delarna av en kommuns verksamhet. 
Förvaltningen avråder därför från detta i nuläget. 
I väntan på att det finns vedertagna metoder så bedömer förvaltningen att det i dagsläget är bättre att 
använda befintliga resurser till att genomföra konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. I 
den aktuella motionen anges att Sotenäs i dagsläget inte har någon övergripande plan med förslag 
som kommer att ge en faktisk minskning av klimatpåverkande utsläpp i närtid.  
Under 2020 har dock Sotenäs kommun antagit 15 av kommunernas klimatlöften som är en del av 
den regionala klimatsatsningen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Klimatlöftena är några 
av dessa konkreta åtgärder som ger effekt på klimatet. Klimatlöftena, tex nr 13; Vi beräknar 
klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål, kan även innebära en start för att 
mäta organisationens koldioxidutsläpp men för att göra detta i större skala bör kommunen avvakta 
mer vedertagna metoder. Förvaltningens bedömning är att de regionala målsättningarna inom 
”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” och klimatlöftena är tillräckligt utmanande för 
kommunen. Dessa målsättningar bör tydligare kommuniceras både externt och internt. Sotenäs 
kommun kommer fortsättningsvis att utbyta erfarenheter med och ta del av andra jämförbara 
organisationers arbete med frågan. 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-03-03 § 24-42 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 5(33)
 

 
 
 
 

Forts. KS § 25 

Beslutsunderlag 

Motion om koldioxidbudget 2020-02-25 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-02-05 med utredning som bilaga 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 24 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S), Olof Börjesson (C), Mikael Sternemar (L) och Roland Mattsson (M) 
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att i väntan på att data och verktyg för beräkning av 
koldioxidutsläpp blir mer tillförlitliga kommer frågan om kommunal koldioxidbudget fortsatt att 
bevakas, både utifrån hur staten och regionen agerar och hur andra kommuner gör.  
Motionen anses därmed besvarad.   

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 26 Dnr 2020/001132 

Handlingsplan för suicidprevention  

Sammanfattning  

Västra Götalandsregionen har tagit fram ”Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
2020-2025”. I Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 anges målet; 
Nollvision om suicid i Västra Götaland. I och med denna länsgemensamma handlingsplan för 
suicidprevention anger Västra Götalandsregionen att antal suicid ska minska med 40% till 2025.  
För att nå målet om att minska antalet suicid i länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i 
ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som regionens alla verksamheter. I handlingsplanen 
anges sex aktiviteter som ska ses som övergripande styrande aktiviteter som sedan varje aktör 
behöver anpassa efter sin specifika organisation och verksamhet och skapa en lokal handlingsplan 
utifrån detta.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott svarade på remissen av handlingsplanen den 2020-01-29 där svaret 
var att handlingsplanen var fullgod och att Sotenäs ställer sig bakom Handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland 2020 – 2025.  
 
Nu har Västkom samt Kommunalförbundet Fyrbodal rekommenderat medlemskommunerna att anta 
slutversionen av Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020 – 2025.   

Beskrivning av ärendet 

Den nationella visionen för suicidprevention innebär att ”ingen människa ska behöva hamna i en 
sådan utsatt situation att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål ska kunna nås krävs 
insatser på såväl individ- som på befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt.  
I och med den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention anger Västra 
Götalandsregionen att antal suicid ska minska med 40% till 2025.  För att nå målet om att minska 
antalet suicid i länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i ordinarie verksamhet i såväl 
kommunernas som regionens alla verksamheter.  
 
I handlingsplanen anges sex aktiviteter som ska ses som övergripande styrande aktiviteter. Varje 
aktör behöver sedan anpassa handlingsplanen och aktiviteterna efter sin specifika organisation och 
verksamhet. Denna handlingsplan på länsnivå ska därmed utgöra en gemensam grund för Västra 
Götalandsregionens och kommunernas suicidpreventiva arbete för att sedan ligga till grund för ett 
framtagande av delregionala/lokala handlingsplaner.   
 
Styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa, Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG) och SRO har nu ställt sig bakom handlingsplanen. VästKoms styrelse beslutade vid sitt 
möte 2020-09-01 att ställa sig bakom handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 och att 
rekommendera kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att anta handlingsplanen.   
 
I och med kommunens antagna mål om social hållbarhet och att främja psykisk hälsa ses den 
länsövergripande handlingsplanen som ett komplement för att förstärka arbetet med 
suicidprevention. Att anta handlingsplanen i kommunen kan därmed skapa en röd tråd i arbetet.  
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Forts. KS § 26 

I och med att Sotenäs redan innehar en lokal strategi för suicidprevention kan denna behöva 
uppdateras framöver för att aktualisera strategin. Det ses som viktigt för att skapa den röda tråden 
med den länsgemensamma handlingsplanen, något som då kan stärka arbetet mot en nollvision 
ytterligare. 
 
Hållbarhetsrådet föreslår 2021-02-10 § 6 att Kommunstyrelsen ställer sig bakom Handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland 2020 – 2025 och att aktualisera ”Strategi för det 
suicidpreventiva arbetet i Sotenäs kommun” till att bli en lokal handlingsplan för Sotenäs och 
skickar vidare till kommunstyrelsen för beslut. Den lokala handlingsplanen ska senast tas upp i 
kommunfullmäktige den 11/11–21.  

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionens sammanträdesprotokoll kommunalförbundet Fyrbodal  
TU Västkoms styrelse  
Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020 – 2025 
Strategi för det suicidpreventiva arbetet i Sotenäs kommun  
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-01-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 26 

Yrkande 

Susanne Aronsson de Kinnaird (M), Mikael Sternemar (L) Robert Yngve (KD) Lars-Erik Knutsson 
(S) och Therése Mancini(S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Susanne Aronsson de Kinnairds (M) med fleras förslag och finner 
att Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland  
2020-2025 och uppdrar åt Kommundirektören att aktualisera ”Strategi för det suicidpreventiva 
arbetet i Sotenäs kommun” till att bli en lokal handlingsplan för Sotenäs kommun 2021-2025, 
senast den 11/11-2021.   

 

Skickas till 

Folkhälsostrategen 
Kommundirektören 
Ordförande Hållbarhetsrådet 
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KS § 27 Dnr 2021/000097 

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 

Sammanfattning  

Ett samverkansavtal för gemensamma folkhälsoinsatser finns mellan norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Sotenäs kommun 2020-2023. Samverkansavtalet reglerar en 
samfinansiering och prioritering av gemensamma folkhälsoinsatser i kommunen för att förbättra 
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter för 
nuvarande Sotenäs kommun 840 000kr/år för gemensamma folkhälsoinsatser, så kallade 
utvecklingsmedel och Sotenäs kommun bidrar med motsvarande belopp. Parterna ska årligen följa 
upp folkhälsoarbetets utveckling både skriftligt och i dialog. Avtalet reglerar att kommunstyrelsen 
ska ställa sig bakom en skriftlig årlig uppföljning av folkhälsoinsatser.    

Beskrivning av ärendet  

Ett samverkansavtal för gemensamma folkhälsoinsatser finns mellan norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Sotenäs kommun 2020-2023. Samverkansavtalet reglerar en 
samfinansiering och prioritering av gemensamma folkhälsoinsatser i kommunen för att förbättra 
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa.  
 
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter för nuvarande Sotenäs kommun 840 000kr/år för 
gemensamma folkhälsoinsatser, så kallade utvecklingsmedel och Sotenäs kommun bidrar med 
motsvarande belopp.  
 
Parterna ska årligen följa upp folkhälsoarbetets utveckling både skriftligt och i dialog. Avtalet 
reglerar att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom en skriftlig årlig uppföljning av folkhälsoinsatser.    
 
Enligt avtalet ska ett tvärsektoriellt sammansatt politiskt råd gällande folkhälsofrågor finnas. Rådet 
ska med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor och 
levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån dessa samt verka för att folkhälsoarbetet 
bedrivs strategiskt inom kommunens ordinarie verksamheter. Folkhälsorådets insatser och 
prioriteringar ska vara förenliga med både avtalsparternas respektive styrdokument.  
 
Rådet är beslutande gällande de utvecklingsmedel som är knutna till samverkansavtalet. 
Uppföljningen knyter därmed an både till Folkhälsostrategens arbete under året samt rådets, i 
kommunen kallat, hållbarhetsrådet. Uppföljningen innehåller enligt samverkansavtalet både en 
skriftlig uppföljning av prioriterade folkhälsoinsatser samt en ekonomisk uppföljning av 
utvecklingsmedlen.   
 
I och med att uppföljningen ska tillhandahållas norra hälso- och sjukvårdsnämnden senast  
25 januari varje år har Folkhälsostrategen fått klartecken att Kommunstyrelsen kan ta del av 
uppföljningen för kännedom efter den undertecknats av hållbarhetsrådet och skickats in. Det är 
dock av vikt att Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen för att upprätthålla samverkansavtalet 
samt få kännedom om pågående och avslutade folkhälsoinsatser i kommunen.   



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-03-03 § 24-42 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 9(33)
 

 
 
 
 

Forts. KS § 27 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020  
Samverkansavtal gemensamma folkhälsoinsatser i Sotenäs kommun för perioden 2020-2023 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-02-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 27 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom uppföljningen av samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete 2020.   
 

Skickas till  

Folkhälsostrateg 
Ordförande Hållbarhetsrådet 
Regionutvecklare VGR 
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KS § 28 Dnr 2020/000451 

Val av grupp för godkännande av samarbetspartners på 
industriområdet Hogenäs Norra 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen föreslås bilda en grupp för godkännande av samarbetsparters på industriområde 
Hogenäs Norra inför bolagens tillträde till kommunal mark på industriområdet Hogenäs Norra i 
samband med etableringen av ny laxodling. 

Beskrivning av ärendet 

Bolaget Quality Salmon Sotenäs Ab (QS) och Sotenäs kommun har i en gemensam 
avsiktsförklaring beskrivit att QS planerar att producera arktisk lax i en ny landbaserad laxodling 
med en volym om 100 000 ton lax/år, med en investeringsvolym om cirka 17-20 miljarder kr och 
med ca 2 000 anställda exklusive kringetableringar.  
 
Kommunens detaljplan för industriområdet Hogenäs Norra (ca 140 Ha kommunal mark) och 
företagets miljötillstånd för verksamheten planeras båda vara beslutade Q4 2021 - Q1 2022. Vid 
positiva beslut planerar QS att verksamheten ska vara i full produktion senast 2027. Kommunen 
avser att arrendera ut industriområdet Hogenäs Norra till QS vid beslut om etablering. 
 
Kommunen har, med bland annat stöd av advokatfirman Mannheimer Swartling, genomfört en 
kontroll av Lighthouse Finance AS (ägare till QS). Denna kontroll bedöms ha givit kommunen 
tillräcklig insikt i Lighthouse Finance AS affärer och bakgrund för att kommunen ska kunna ingå ett 
arrendeavtal med QS. Kommunen anser att de risker som kommunen kan exponeras för regleras 
genom arrendeavtalet på ett adekvat sätt. 
 
I arrendeavtalet finns ett antal ”grindvillkor” som förutsättning för tillträde till kommunal mark, 
t.ex: ”2.5.1 (f) Arrendatorn har kompletterat listan över Produktionsbolag med samtliga operatörer 
som ska vara delaktiga i Projektet och dessa har godkänts av Fastighetsägaren, varvid sådant 
godkännande inte oskäligen får nekas eller fördröjas.” 
 
Eftersom etableringarna på industriområdet Hogenäs Norra, i samband med etableringen av QS, är 
mycket omfattande, långsiktiga och samhällspåverkande är det viktigt att kommunen kan vara trygg 
i att de bolag som etablerar sig på industriområdet är ekonomiskt och etiskt försvarbara för 
kommunen att upplåta kommunal mark till. Inför tillträde till arrendeavtalet kommer kommunen 
därför att genomföra en kontroll för att godkänna dessa företag. Kontrollen berör ca 6-8 företag och 
de har i de flesta fall ett utländskt ägande. 
 
Kommunen handlar upp en tjänst för att genomföra en kontroll av berörda företag vilket innebär att 
upphandlat revisionsföretag kommer att redovisa ett underlag och en analys till kommunen enligt 
fastställd arbetsprocess och metod. För att sedan kunna bedöma om respektive företag skall 
godkännas eller ej behöver en grupp för godkännande av samarbetsparters på industriområde 
Hogenäs Norra tillsättas med mandat att ta beslut. 
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Beslutsunderlag 

Näringslivsutvecklares tjänsteutlåtande 2021-02-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 31 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Kommunstyrelsen arbetsutskott och ordförande och vice ordförande i 
Tekniska utskottet till representanter i granskningsgruppen för godkännande av samarbetsparters på 
industriområde Hogenäs Norra för bedömning av berörda företag inför upplåtande av kommunal 
mark inom industriområdet Hogenäs Norra i samband med etableringen av QS laxodling. 
 
Kommundirektören tar fram underlag och förslag till beslut för respektive bolag inför beslut av 
Kommunstyrelsen utsedd granskningsgrupp. 
 

Skickas till 

Valda  
Kommundirektören 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KS § 29 Dnr 2021/000110 

Revidering av delegationsordning, punkt 6.3, 6.4 och 1.1.7 - 1.1.8 

Sammanfattning 

Ärendet avser ändrad delegationsordning gällande punkt 6.3 Ansökan om bygglov respektive 
rivningslov samt punkt 6.4 Rivning av saneringsobjekt. Enligt gällande delegationsordning får 
endast Drift & Projektchef göra dessa ansökningar. Genom att ändra delegationsordningen kommer 
arbetet underlätta för medarbetare samt avlasta Drift & Projektchef. Ändringen avser att även 
Anläggningschef, Fastighetschef, Projektledare samt Anläggningsingenjörer kan göra dessa 
ansökningar.   

Beskrivning av ärendet 

Vid vissa projekt behöver Sotenäs kommuns medarbetare söka olika bygg- och rivningslov. Enligt 
gällande delegationsordning kan endast Drift & Projektchef göra dessa ansökningar. För att 
underlätta arbetsgången för medarbetarna bör delegationsordningen utökas så fler har möjlighet att 
genomföra detta.   

Konsekvensbeskrivning 

Vid uppstart av ett nytt projekt tilldelas en projektledare eller annan anställd de arbetet som ska 
genomföras. Det fastställs en budget som den anställde ansvarar för att ramarna hålls. Vid vissa 
projekt kan det ingå att söka ett bygg- eller rivningslov. Enligt gällande delegationsordning kan 
endast Drift & Projektchef skriva under dessa handlingar. Att skriva under handlingarna ses som 
formalia och den person som arbetar närmast projektet anses ha mest kunskap om de arbete som ska 
utföras.  

Beslutsunderlag 

Delegationsordning, Kommunstyrelsen Fastställd 2020-11-25 § 221 - Dnr KS 2020/436 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 32 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i delegationsordningen under punkt 6.3 Ansökan om bygglov 
respektive rivningslov samt punkt 6.4 Rivning av saneringsobjekt lägga till delegat 
Anläggningschef, Fastighetschef, Projektledare samt Anläggningsingenjör, samt  
 
att revidera delegationsordningen under punkt 1.1.7 Förhandlingsdirektiv inför löneförhandlingar 
och 1.1.8 Fastställa lönepolitiska riktlinjer för kommunen, som båda delegeras till KSAU. 
 

Skickas till 

Drift- o projektchef 
Administrativ chef 
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KS § 30 Dnr 2020/000701 

Medborgarförslag gällande avskjutning av Kanadagäss 

Sammanfattning  

Eva Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska skjuta av Kanadagäss. 
 
Förslagsställaren påtalar problemet det stora antalet Kanadagäss i kommunen som förorenar 
badplatser och andra havsnära naturområden och anser att en avskjutning är nödvändig. Speciellt 
upplevs problemen vid Kalvbogen där förslagsställaren bor. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 114 att överlämna medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har varit i kontakt med Svenska Jägareförbundet i frågan och inhämtat deras 
synpunkter i ärendet.  
Kanadagäss är endast revirbundna under själva häckningen annars rör dom sig i löst sammansatta 
grupper över ett ganska stort område dessutom flyttar dom sig söderut på vintern inom olika 
regioner. Dom fåglar vi har på västkusten på sommaren flyttar ner i Europa och fåglar från norra 
Sverige flyttar nedåt till våra regioner. 
  
För att en avskjutning av Kanadagäss ska få en verkan måste det ske i stor skala även utanför 
Sotenäs Kommun annars kommer det bara att fylla på med nya fåglar från närområdet. Dessutom 
måste en sådan avskjutning ske under sommaren vilket är ytterst problematiskt då det är under en 
period då det är väldigt mycket människor i rörelse både på land och till vatten i vår region så 
säkerhetsaspekten är inte alls oviktigt. En lokal avskjutning på dom platser där förslagsställaren 
upplever problemen är inte genomförbart av säkerhetsskäl med risk för personskador samt kommer 
inte att få någon effekt. En avskjutning för att uppnå förslagsställarens intensioner är inte 
genomförbart med rimliga insatser. 

Beslutsunderlag 

Chef Drift- och projektenhetens tjänsteutlåtande 2021-01-13 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-02-16 § 11 
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Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att medborgarförslaget besvaras med att Kommunstyrelsens tekniska 
utskott ges i uppdrag att tillsammans med Länsstyrelsen, Jägareförbundet och kringliggande 
kommuner utarbeta förslag till hantering utifrån medborgarförslagets intentioner. 
 
Mikael Sternemar (L) Olof Börjesson (C) Susanne Aronsson de Kinnaird (M), Therése Mancini (S) 
och Bengt Sörensson (S) föreslår bifall till Roland Mattssons (M) förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och beslutar att besvara medborgarförslaget med 
att ge Kommunstyrelsens tekniska utskott i uppdrag att tillsammans med Länsstyrelsen, 
Jägareförbundet och kringliggande kommuner utarbeta förslag till hantering utifrån 
medborgarförslagets intentioner. 
Medborgarförslaget är därmed besvarat.  

 
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Drift- och projektchef 
KSTU 
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KS § 31 Dnr 2020/000697 

Riktlinjer för styrdokument i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Det föreslås att kommunen antar riktlinjer för styrdokument i Sotenäs kommun. 
Syftet med riktlinjer för Sotenäs kommuns styrdokument är att fastställa en definition för vad som 
är styrdokument, skapa en enhetlig terminologi och struktur för de olika dokumenten samt ange 
beslutsnivå. Riktlinjerna avser de styrdokument som inte är reglerade i lagstiftning utan antas 
politiskt på kommunens egna initiativ.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommuns viktigaste övergripande styrdokument är Kommunfullmäktiges budget och 
verksamhetsplan. Utöver budgeten reglerar inte Kommunallagen (2017:725) vilka övergripande 
styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. Inom vissa områden är lagstiftningen 
starkt styrande för den verksamhet som en kommun bedriver och ställer krav på att kommunen 
upprättar vissa styrdokument som exempelvis översiktsplan, skolplan, jämställdhetsplan, 
detaljplaner och planprogram. 
 
I de fall styrdokumentens namngivning och utformning inte regleras i lag krävs en tydlig struktur 
och en definition av vad respektive styrdokument står för. En tydlig namngivning av dokumenten 
efter deras olika roller underlättar både för den som ska skriva dokumenten och för den som ska 
förstå och använda dem i verksamheterna. Namnet anger vilken förväntan man kan ha på 
dokumentet. 
 
Styrdokumenten ska kontinuerligt vara föremål för utvärdering och uppföljning. Det är angeläget att 
styrdokumenten samordnas och att de är så konkreta, enkla och så få som möjligt för att skapa goda 
förutsättningar för styrning och uppföljning. 
 
Riktlinjer för styrdokument remitterades till förvaltningarna och synpunkter har lämnats av 
ekonomiavdelningen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-17 § 33 att begreppet ”reglementen” ska 
utredas inför behandling i Kommunstyrelsen. 

Reglemente  
Reglementet reglerar en verksamhet och innehåller föreskrifter och bestämmelser.  
I kommunen är det Kommunfullmäktige som beslutar om reglementen med regler för nämndernas 
verksamhet och dess arbetsformer.  
Det finns även andra reglementen som styr en enskild verksamhet tex Attestreglemente och 
Skolskjutsreglemente. Reglementen antas av Kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 

Riktlinjer för styrdokument 2021-02-22 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-02-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 33 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar fastställa Riktlinjer för styrdokument för Sotenäs kommun, daterade 
2021-02-22.   
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 32 Dnr 2021/000078 

Verksamhetsplan och Budget Kommunakademi Väst 2021 

Sammanfattning 

Kommunakademin Väst utgör en struktur för samverkan mellan Fyrbodals kommuner och 
Högskolan Väst, vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och 
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt 
samhället i stort. 
 
Kommunakademin Väst inkom 2021-01-22 med budget och verksamhetsplan 2021. Budgeten på 
helår är 1465 tkr och beräknas ge ett mindre överskott på 35 tkr. Kostnaden delas lika mellan 
Högskolan Väst och Fyrbodals kommuner. Vad gäller kommunernas del av kostnaden kommer den 
2021 att hanteras inom ramen för Fyrbodals kommunalförbunds medel.  
 
För 2022 och framåt kommer en omförhandling av överenskommelsen att ske. Ärendet är under 
beredning och kommer upp på Fyrbodals Direktionsmöte den 11/2 2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunakademin Väst Verksamhetsplan och budget 2021 
DNR HV 2020 825 Beslut och verksamhetsplan 
DNR HV 2020 827Beslut och budget Kommunakademi 
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2021-02-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 35 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad budget och verksamhetsplan 2021 för 
Kommunakademin Väst. 
 

Skickas till 

Kommunalförbundet Fyrbodal  
Högskolan Väst 
Ekonomichef 
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KS § 33 Dnr 2021/000004 

Kommunstyrelsens bokslut 2020 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till bokslutsrapport för 2020. Rapporten visar 
på en mycket god måluppfyllelse för året med 11 av 19 mål helt uppfyllda.   
 
Resultatet för året uppgick till ett överskott om +4,7 mnkr varav +1,9 mnkr i ofördelade medel. Av 
total investeringsutgifterna uppgick till 21,7 mnkr av total budget på 38,5 mnkr.  

Måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen har under 2020 tilldelat förvaltningen 19 styrande verksamhetsmål. 
Måluppfyllelsen på helår är mycket positiv, av de 19 målen är 11 helt eller i hög grad uppfyllda och 
6 mål är delvis uppfyllda. Däremot visar att för målen: att skapa goda förutsättningar för det lokala 
näringslivet och att främja hälsa inte alls uppfyllda. Inom bägge områdena pågår och intensifieras 
arbetet under nästkommande år.  

Ekonomi  

Drift 
Årets utfall uppgår till -74,0 mnkr, vilket innebär ett överskott mot budget på + 4,7 mnkr. I 
överskottet ingår ofördelade medel som vid årsskiftet uppgick till 1,9 mnkr.  
 
Årets resultat beror främst på högre intäkter än vad som budgeterats för. Intäkterna ökade med 2,0 
mnkr jämfört med föregående år, vilket främst beror på ökade intäkter för försäljning av varor och 
tjänster, taxor samt EU-bidrag.  Intäkterna överstiger budget med 7,5 mnkr. För året erhåll 
kommunstyrelsen ersättning för sjuklöner, till följd av covid-19, dessa intäkter är av 
engångskaraktär.  
 
Verksamhetens kostnader stiger med 5,2 mnkr jämfört med föregående år. Detta beror i huvudsak 
på ökade personalkostnader (semesterlöneskuld och sjuklönekostnader) samt ökade 
kapitalkostnader. Sjuklönekostnaderna kompenseras till del av bidrag. Kapitalkostnaderna har ökar 
tillfälligt med 1,2 mnkr jämfört med 2019 på grund av registervård under året.  

Investering 
Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2020 uppgick till 38,5 mnkr. Utgifterna för året landade 
på 21,7 mnkr, varav 4,9 mnkr avser fastighetsköp. Försäljningarna landade 10,6 mnkr varav 
försäljning av mark inom Lindalsskogen är den enskilt största posten.  I handlingen framgår 
samtliga investeringsprojekt, projekt markerade med * kommer att slutredovisas under 2021. 

Ohälsotal 
Ohälsotalet förbättras för Kommunstyrelsen 2020 och uppgår på helår till 5,9 procent att jämföra 
med 6,6 procent för 2019. Högst är fortsatt sjukfrånvaron bland medarbetare i åldern under 29 år. 
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Verksamheten under året 
Året har präglats av den pågående pandemin och åtgärder för att minska smittspridning samt av 
förberedelser för etablering av storskaligt landbaserat vattenbruk med stöd av Jordbruksverket, 
Västra Götalandsregionen, Business Sweden, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Fyrbodals 
kommunförbund, våra grannkommuner och många fler. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen bokslut 2020 daterad 2021-01-26 
Ekonomers tjänsteutlåtande 2021-02-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 36 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Olof Börjesson (C), Lars-Erik Knutsson (S) och Roland Mattsson (M) 
föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för år 2020. 
 

Skickas till 

Kommundirektör 
Ekonomichef 
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KS § 34 Dnr 2021/000005 

Behandling av resultatöverföring av investeringar i bokslutet 2020 
Kommunfullmäktige fastställer överföring av investeringsanslag till kommande verksamhetsår.   

Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag 
Investeringsbudgeten uppgick för 2020, inklusive resultatöverföring från 2019, till 46,539 mnkr. 
Årets bruttoinvesteringar ligger kvar på samma nivå som tidigare år och landar på 34,621 mnkr 
(föreg. år 34,877 mnkr) och försäljningsinkomster inklusive investeringsbidrag ökar till 12,905 
mnkr (föreg. år 3,837 mnkr).  
 
Enskilt största investeringarna under 2020 avsåg köp av mark 4,9 mnkr samt planerat 
fastighetsunderhåll och energieffektiviseringar som genomfördes till 6,163 mnkr respektive 1,173 
mnkr.  
 
I bifogat förslag framgår redovisning av investeringar för 2020. I förslaget ingår omfördelning av 
ett antal investeringsprojekt, vilka framgår av sammanställningen. Omfördelningen föreslås i första 
hand inom respektive verksamhetsområde/nämnd. För projekten skolgårdar samt belysning 
motionsspår föreslås att anslagen flyttas från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen. Även 
detta framgår i sammanställningen under omfördelning.  En förändring vad gäller redovisning av 
anläggningsbidrag till föreningar har genomförts vilket innebär att investeringsanslaget bör utgå. 
Anläggningsbidrag till föreningar budgeteras from 2021 som en driftskostnad. 
 
Efter ovanstående förslag till förändringar föreslås resultatöverföring för samtliga nämnder med 
24,825 mnkr. Anslaget är högre än för tidigare år vilket beror på att budgeterade försäljningar 
minskat markant.  

Försäljning och markinköp 
Upparbetade försäljningar har under de senaste åren minskat betydligt. Inför 2020 uppgick budget 
för upparbetade försäljningar totalt till 18 400 tkr. Utgående budget föreslås uppgå till 10 843 tkr.  
 
Upparbetade planer uppgick vid ingången till 2020 till 5 784 tkr. Här ingår planer för Ögården 1:9, 
Springethamnen, Hällebo, Skomakarudden, Gamla Smögen, Gamla Hunnebo samt Smögens hamn. 
Ett avslut har skett under året avseende Ögården, samt tillkommande arbete har genomförts på 
Hällebo, Gamla Smögen och Gamla Hunnebo. Upparbetade kostnader för Ögården 1:9 uppgick per 
2020-12-31 till 3,799 mnkr och försäljning till 2,113 mnkr. Ytterligare försäljning inflyter 2021. Då 
sker även slutredovisning. Därav flyttas upparbetade utgifter över till 2021.  Det innebär att 
upparbetade planer vid årets slut uppgår till 7,349 mnkr. 
 
Budgeterad fastighetsförsäljning uppgick vid ingången av 2020 till 5,049 mnkr. Någon försäljning 
har inte genomförts under året. Omfördelning av överskott avseende försäljning industriområden 
föreslås minska ingående värdet. Det innebär att budgeterade försäljningar inför 2021 uppgår till 
3,494 mnkr. 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-03-03 § 24-42 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 21(33)
 

 
 
 
 

Forts. KS § 34 

 
Budgeterade försäljning av industriområden uppgick till 7,567 mnkr. Under året har försäljning av 
Lindalsskogen, Hogenäs, Klevenbryggans fastighet, Guleskärs marin skett med 10,580 mnkr. 
Överskottet med avdrag för överdrag avseende inköp av mark föreslås att minska budgeterade 
markförsäljning med 1,5 mnkr. Det innebär att upparbetade försäljningar är genomförd.  
 
Budget för markinköp uppgick till 0,620 mnkr för 2020. Inköp av mark för industriändamål 
genomfördes till 4,940 mnkr. Överdraget föreslås kompenseras genom de högre 
försäljningsinkomster för industrimark samt ej utnyttjat anslag för anläggningsbidrag till föreningar.  
  

Beslutsunderlag 
Investeringsredovisning 2020 (2021-02-23) 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-02-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 37 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna; 
• Omfördelning av investeringsbudget för 2020    
• Överföring av investeringsanslag med 24,825 mnkr till 2021   
• I övrigt godkänna investeringsredovisningen 

 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-03-03 § 24-42 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 22(33)
 

 
 
 
 

KS § 35 Dnr 2021/000013 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

Lista på delegationsbeslut under tiden 2021-01-26 - 2021-02-23 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut   
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KS § 36 Dnr 2021/000012 

Anmälningsärenden 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2021-02-22 87969 

 
Protokoll nr 1, Styrelsemöte Västvatten 
AB 

Västvatten 

2021-02-22 87968 
 

Protokoll nr 1, Styrelsemöte Sotenäs 
Vatten AB 

Sotenäs Vatten AB 

2021-02-20 87957 
 

Protokoll styrelsemöte 3/12-20 
Sotenäsbostäder AB 

Sotenäsbostäder AB 

2021-02-19 87903 
 

Beslut - Val av 1 st ledamot till 
Hållbarhetsrådet i Sotenäs kommun 

Västvatten 

2021-02-18 88013 
 

Upplösning och avregistrering av 
stiftelse - Stiftelsen Sotenäs Turism Dnr 
206-57124-2020 

Länsstyrelesen Västra 
Götalands län 

2021-02-15 87823 
 

Angående täktverksamhet Evja 
stenbrott 

Privatperson 

2021-02-15 87809 
 

Årsmöte Leader Bohuskust och 
gränsbygd 

Bohuskust och gränsbygd 

2021-02-10 87891 
 

Beslut från kommunfullmäktige 2021-
02-10 - Bostadsförsörjningsprogram för 
Lysekils kommun 

Lysekils kommun 

2021-02-08 87838 
 

CSG protokoll 2021-02-08 Central Samverkansgrupp 

2021-02-01 87526 
 

CSG protokoll 2021-01-27 Central Samverkansgrupp 

2021-01-28 87470 
 

Inbjudan Sof Väst medlemsdialog 2021 Gudrun Emilsdottir 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden.   
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KS § 37 Dnr 2020/001181 

Ansökan om planbesked för fastigheten Bäckevik 30:1, Kungshamn 

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser att upphäva gällande tomtindelningsbestämmelser för aktuellt 
område så att ett flerbostadshus i 2 våningar med 4 st äganderätter kan uppföras på fastigheten 
Bäckevik 30:1. Det aktuella området ligger vid idrottsplatsen längs Kungsgatan i Kungshamn. 
 
Tomtindelningsplanen stämmer inte överens med hur fastighetsindelningen i kvarteret ser ut idag. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att det är lämpligt att upphäva 
tomtindelningsplanen i sin helhet så att befintliga fastigheter i kvarteret blir planenliga och att ett 
flerbostadshus med 4 äganderätter kan uppföras. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-02-04 § 15 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-01-11 

Yrkande 

Robert Yngve (KD)  föreslår bifall till Byggnadsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum  
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft  
• att sökanden ska bekosta planarbetet  
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 9460 kr.  
 

Beslutet skickas till 

Plan- och byggenheten 
Sökande  
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KS § 38 Dnr 2020/001149 

Ansökan om planbesked för fastigheten Gravarne 3:141, Kungshamn 

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser att ändra gällande detaljplan så att viss punktprickad mark ändras till 
byggbar mark samt att högsta byggnadshöjden höjs från 18 till 21 meter, detta för att kunna utvidga 
Renahav Sverige AB:s verksamhet. 
 
Det aktuella området ligger i Kungshamn i industriområdet Ödegården längs med Dinglevägen,  
väg 174.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en ändring av gällande detaljplan kan ges positivt 
besked. Ändringen i ansökan är förenlig med översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Planarkitektens tjänsteutlåtande 2021-01-08 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-02-04 § 13 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) och Mikael Sternemar (L)  föreslår bifall till Byggnadsnämndens förslag. 
Mikael Sternemar (L) föreslår som tilläggsförslag att man i planarbetet ska säkra vägen till 
utskeppningshamnen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) med fleras förslag och Mikael Sternemar (L)  
tilläggsförslag och finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 
• att man planarbetet ska säkra vägen till utskeppningshamnen. 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 9 460 kr  
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Forts. KS § 38 

 

Skickas till 

Planarkitekt 
Plan- och byggchef 
Sökande 
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KS § 39 Dnr 2020/001124 

Ansökan om planbesked för fastigheten Malmön 1:272 

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan så att kommunal mark, avsedd för 
allmän plats, ska kunna införlivas i den sökandes fastighet. Syftet med den nya detaljplanen är att 
sökanden ska kunna dela den nya fastigheten i två bostadstomter, en för befintligt bostadshus och 
för ett nytt bostadshus. Det aktuella området ligger på Bohus-Malmön, nordost om vattentornet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ansökan om planbesked ska avslås. En så kallad 
frimärksplan för en enskild fastighet inom ett större planområde bör undvikas. Bedömningen är att 
om en ny detaljplan ska upprättas bör hela detaljplan ingå, så att behovet och möjligheten för 
samtliga fastighetsägare i planområdet att köpa till kommunal mark/allmän plats utreds i ett samlat 
grepp.  

Beslutsunderlag 

Planarkitektens tjänsteutlåtande 2021-01-08 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-02-25 § 14 

Yrkande 

Therése Mancini (S), Robert Yngve (KD) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till 
Byggnadsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar   
• att ge ett negativt planbesked  
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 9 460 kr. 
 

Skickas till 

Sökanden inkl besvärshänvisning 
Planarkitekt 
Plan- och byggchef 
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KS § 40 Dnr 2021/000081 

Parkeringstaxa på fler platser i kommunen 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att avgiftsbelägga fler 
parkeringar i kommunens centrumkärnor. Förvaltningen ser även att kostnaderna för 
parkeringsverksamheten så som exempelvis parkeringsövervakning, asfaltbeläggningar 
framtagande av nya parkeringsytor kommer att öka de kommande åren. 

Bakgrund 

Sveriges kommuner har rätt enligt lag att ta ut parkeringsavgift i den omfattning som behövs för att 
ordna trafiken på de offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen 
har upplåtit för parkering. Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift och när 
avgiften infördes var huvudsyftet att få omsättning på fordonen i samhällskärnorna. Inom Sotenäs 
kommun har parkeringsavgift tagits ut mellan den 1 juni och 31 augusti.  
 
Att införa parkeringstaxa på fler centrala parkeringsplatser innebär att det blir bättre omsättning på 
fordonen i de centrala delarna samt i slutändan generera ett större flöde av kunder till de 
verksamheter som är belägna i kommunens närområden samt i centrumkärnorna.  
 
Se bifogade kartbilagor gällande förslag på parkeringsplatser för införande av parkeringstaxa. Totalt 
rör det sig om ca 200 platser (alla ytor är inte asfalterade). 
 
En sjunde plats på Sälebådsvägen i Hasselösund utreddes men togs inte med då ett införande av 
avgifter på platsen bedömdes att orsaka en betydande trafikökning och parkerande på närliggande 
bostadsgator vilket skulle orsaka framkomlighetsproblem. 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens och chef Drift- och projektenhetens tjänsteutlåtande 2021-01-15 
Kartor, bilagor 1-6 
Bilaga 7, KF protokoll 2019-11-07 § 107 ang Taxa 2020 för parkeringar 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 
Bengt Sörensson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) och tekniska utskottets förslag, mot Bengt 
Sörenssons (S) och förvaltningens förslag och finner att Kommunstyrelsen antar Bengt Sörenssons 
(S) och förvaltningens förslag. 
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Forts. KS § 40 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att införa parkeringstaxa på de föreslagna allmänna 
parkeringsplatserna i enlighet med bilaga 1 Malmön, bilaga 2 Lökholmen Hunnebostrand samt del 
av Tången bilaga 4, att gälla för 2021 och tills vidare. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 41 Dnr 2019/000091 

VA-plan för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Ärendet avser uppdrag att fortsätta VA-planeringen för Sotenäs kommun.  

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) och samrådshandlingar för ny 
ÖP beräknas vara färdiga första halvåret 2021. ÖP anger kommunens vilja och inriktning för 
markanvändningen. Den är kommunens viktigaste verktyg för att ta ställning till den långsiktiga 
utvecklingen av bebyggelseområden i förhållande till bland annat möjligheterna till VA-försörjning. 
En helhetsbild  behövs, det är inte långsiktigt hållbart att bedöma förutsättningar och VA-lösningar 
för ett bebyggelseområde i taget. 
 
Önskad utbyggnad i olika delområden behöver sättas i relation till kapaciteten hos befintliga VA-
anläggningar. Ifall kommunen önskar tillåta mer bebyggelse än vad dessa klarar, behöver 
översiktsplanen redovisa principerna för hur det ska lösas, t.ex. om kapaciteten ska byggas ut hos ett 
befintligt vatten- eller reningsverk eller om ett nytt verk ska uppföras och i så fall var. Den lösning 
översiktsplanen beskriver följs sedan upp på ett mer detaljerat sätt i VA-planen. 
 
Den kommunala VA-planeringen utgör en sammanhållen planering för vatten- och 
avloppsförsörjningen i kommunen och görs i en rad dokument. En VA-översikt redovisar nuläget, 
VA-strategin vad kommunen vill göra framåt och VA-planen är en konkret plan för vad som skall 
göras och i vilken prioriteringsordning. Sotenäs kommun har en VA-översikt och en VA-strategi 
men saknar än så länge VA-plan. Sotenäs Vatten AB har istället arbetat utifrån en prioriteringslista 
över områden från 2015. Vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 juni 2020, 
§ 137, informerade Sotenäs Vatten AB om översyn av VA-strategi och VA-översikt.  
 
Sotenäs kommun har nyligen fattat beslut om olika utredningar för att framtidens VA-hantering. 
Dessa utredningar kan delvis ingå i kommande VA-planering. 
 
Framtida behov av vatten och avlopp 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 september 2020 att en utredning av framtida 
behov av vatten och avlopp (VA) de närmaste 70 åren ska genomföras och uppdrar åt 
kommundirektören att diskutera med Sotenäs Vatten AB omfattningen på utredningen samt hur 
kostnader ska fördelas mellan parterna. Efter diskussion är utredningen inriktad på kapaciteten i 
avloppsreningsverken och framtida utformning. Fördelningen av kostnader mellan Sotenäs Vatten 
och Sotenäs kommun bestämdes till 60/40 och fastställdes av kommunfullmäktige i budgetbesluten. 
Utredningen väntas totalt kosta 1 mnkr. 
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Forts. KS § 41 

 
Vänerledning 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020 att Sotenäs Vatten AB får utföra utredning 
inom sin budget och med resurser i sitt driftbolag Västvatten AB avseende en eventuell anslutning 
till en Vänerledning. Kostnaden om 300 tkr har arbetats in i Sotenäs Vatten AB:s budget för 2021. 
 
Vattenförsörjningsplan 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2021 att uppdra åt Sotenäs Vatten AB att ta fram en 
vattenförsörjningsplan för Sotenäs kommuns räkning och att, till den del kostnaderna inte täcks av 
statliga bidrag, finansiera utredningen inom kommunstyrelsens budget. Den totala kostnaden för 
utredningen bedöms till ca 350 tkr. Arbetet påbörjas våren 2021. Planen beräknas vara klar 
december 2021. 
 
På uppdrag av kommunstyrelsens tekniska utskott den 19 januari 2021 föreslår 
samhällsbyggnadsförvaltningen här att även övriga delar av VA-plan för Sotenäs kommun tas fram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-06-10 § 137 
Samhällsbyggnadschefens  tjänsteutlåtande 2021-02-23 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-02-16 § 10 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen i samverkan 
med Miljönämnden, Byggnadsnämnden, Västvatten AB och Sotenäs Vatten AB ta fram en VA plan 
för Sotenäs kommun, att Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen att projektleda arbetet, att Kommunstyrelsen tillsvidare tar 
kostnaden för kommunens VA-plan för att inte tappa värdefull planeringstid. I samband med att ett 
nytt/förändrat avtal för Sotenäs Vatten AB/Västvatten AB och kommunen tas  diskussionen om 
fördelning av kostnader för VA-planen upp och beslutas i Kommunstyrelsen. 
 
Bengt Sörensson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag mot Bengt Sörenssons (S) förslag 
och finner att Kommunstyrelsen antar Roland Mattssons (M) förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen i samverkan med Miljönämnden, 
Byggnadsnämnden, Västvatten AB och Sotenäs Vatten AB ta fram en VA plan för Sotenäs 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar  åt Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen, att projektleda 
arbetet och att Kommunstyrelsen tillsvidare tar kostnaden för kommunens VA-plan för att inte 
tappa värdefull planeringstid.  
 
I samband med att ett nytt/förändrat avtal för Sotenäs Vatten AB/Västvatten AB och kommunen tas  
diskussionen om fördelning av kostnader för VA-planen upp och beslutas i Kommunstyrelsen. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 42 Dnr 2019/001220 

Förslag till strategi för kommunens väg- och cykelnät 

Sammanfattning 

Gruppen för strategisk utveckling av vägar i Sotenäs föreslår; 
 

• Att man ta fram en långsiktig och hållbar strategi för kommunens väg och cykelnät. 
• Planen ska omfatta årliga åtgärder inkluderande vad vi ska göra, hur vi ska göra det samt när 

vi skall genomföra det. 
• Åtgärderna skall vara finansierade. 
• Planen skall vara visuell och kommunikativ. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger Kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag för en sammanhållen 
strategi för kommunens väg och cykelnät. 
 

Skickas till 

Kommundirektören  
Samhällsbyggnadschefen 
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