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Plats och tid Kommunhuset Kungshamn, lokal Tryggö samt via distans, onsdagen den 1 juni 2022 kl. 08.30-16.30. 
Sammanträdet ajourneras kl 12.05-13.00. 
 

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

Therése Mancini (S) 
Jan Ulvemark (S) 
Birgitta Albertsson (S)  
Bengt Sörensson (S) distans 
Sebastian Andersson (SD)  
 
 

Närvarande 
ersättare 

Helene Stranne (M) 
Pär Eriksson (C) 
Stig-Arne Helmersson (C) distans 
Michael Sandberg (L) 
Mikael Andersson (-) §§ 96-113, 115-121 

Jan-Olof Larsson (S) 
Yngve Johansson (MP) 
Torbjörn Johansson (SD) 

Övriga deltagare  
Maria Strömberg, ekonomichef §§ 97-106 
Petra Hassellöv, controller §§ 97-106 
Eveline Karlsson, samhällsbyggnadschef §§ 100- 
Fredrik Torstensson, drift o projektchef § 100- 
Ulf Blomquist, förvaltningschef utbildning § 107 
Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg § 109 
Elinor Östlin, alkoholhandläggare § 112 
Astrid Johansson, planarkitekt § 113 
Elisabeth Fjellman, plankonsult § 114, 116 
Mikael Erlandson, Företagarna VG § 115  
 

 
Emma Wallström, Företagarna Sotenäs § 115 
Maria Kjellson, Företagarna Sotenäs §115 
Håkan von Dolwitz, plan o byggch § 116 
Fredrik Handfast, näringslivsutveckl § 116 
Amanda Jansson, planarkitekt §§ 117-120 
Johan Wahlström, Rådhuset Arkitekter § 117-120 
Johan Fransson, MEX-ingenjör § 121 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
Håkan Sundberg, tf. kommundirektör 

Justerare Birgitta Albertsson (S) 

Justering Protokollet justeras den 7 juni kl 08.30 på kommunkansliet. 
 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund    
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Birgitta Albertsson (S)   
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-01 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-06-07 – 2022-06-29. 
Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KS § 96 

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns. 
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KS § 97   Dnr 2022/000001 

Kommunal utdebitering 2023 (Skattesats) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska under juni månad fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2023.  
 
Kommunfullmäktige fastställer i juni budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, nivå på 
investeringsbudget och mål för budget 2023 med plan 2024- 2026. 
 
I november 2022 presenterar nämnder sina styrande verksamhetsmål och internbudget för 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunens utdebitering uppgick i 2022 års budget till 21,99 kronor. Budgetförslaget för 2023 
baseras på oförändrad utdebitering 21,99 kronor. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-05-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-25 § 102 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2023 är oförändrad och fastställs till 21,99 
kronor.   
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 98 Dnr 2022/000001 

Mål- och resursplan 2023 – 2026, budget 2023 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier 
gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår. 
 
Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och 
intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt.  
 
Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) senaste prognos (april 
2022) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag och utgår från ett invånarantal på 9 080 
personer. 
 
För 2023 budgeteras med ett resultat på 9,3 mnkr vilket innebär 1,6 procent i förhållande till 
skatteintäkter och kommunal utjämning.  
 
Kommunfullmäktiges långsiktiga finansiella budgeterade resultatmål för mandatperioden uppgår till 
2,0 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. De långsiktiga målen för god 
ekonomisk hushållning kommer revideras inför mandatperiod 2023-2026 och antas av den nyvalda 
kommunfullmäktige i november 2022.   
 
I dialog med budgetberedningen kommer förvaltningen under hösten arbeta fram förslag till 
justerade finansiella mål inom området investering - låneskuld - soliditet. 
 
Utifrån Vision 2032 har förslag till kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning med indikatorer tagits fram. 
 
Borgensavgifter tas ut av samtliga helägda kommunala bolag.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier 
gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår. 
 
Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och 
intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt.  
 
Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) senaste prognos (april 
2022) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag och utgår från ett invånarantal på 9 080 
personer. 
 
För 2023 budgeteras med ett resultat på 9,3 mnkr vilket innebär 1,6 procent i förhållande till 
skatteintäkter och kommunal utjämning.  
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Forts. KS § 98 

Kommunfullmäktiges långsiktiga finansiella budgeterade resultatmål för mandatperioden uppgår till 
2,0 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. De långsiktiga målen för god 
ekonomisk hushållning kommer revideras inför mandatperiod 2023-2026 och antas av den nyvalda 
kommunfullmäktige i november 2022.   
 
I dialog med budgetberedningen kommer förvaltningen under hösten arbeta fram förslag till 
justerade finansiella mål inom området investering - låneskuld - soliditet. 
 
Utifrån Vision 2032 har förslag till kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning med indikatorer tagits fram. 
 
Borgensavgifter tas ut av samtliga helägda kommunala bolag.  

Ekonomi  
Inför budget 2023 sker en minskning av nämndernas rambudget med -4,1 mnkr, vilket avser 
återföring av tillfälliga satsningar. Inom finansförvaltningen sker en utökning av budget med 7,5 
mnkr netto, varav 10 mnkr avser ökning av pensionskostnader 2023.  

Beslutsunderlag 

MP-budgetförslag 
S-budgetförslag 
Mål- och resursplan 2023-2026, budget 2023 daterad 2022-05-18 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-05-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-25 § 103 
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Yrkande 

Roland Mattson (M), Mikael Sternemar (L), Sebastian Andersson (SD) Olof Börjesson (C), Mats 
Abrahamsson (M), Robert Yngve (KD) och Susanne Aronsson de Kinnaird (M) föreslår följande; 
KS Lönesystem SML-Lön drift (600), tillfälligt 2023 med 600 tkr 
KS VA-plan- (500), tillfälligt 2023 med 500 tkr 
KS Leaderprojekt (100), ramhöjande 2023 med 100 tkr 
KS Förebygga unga vuxna i utanförskap (1 000), ramhöjande 2023 med 1 000 tkr 
KS Fastighetsverksamhet (850) ramhöjande 2023 med 850 tkr 
KS HR-specialist tillägg (150), får finansieras inom KS ram 
KS Säkerhetsstrateg RDTJ tillägg (110)tkr och Administratör RDTJ (150)tkr totalt (260) tkr sker en 
utökning av ram med totalt  130 tkr , resterande finansieras inom ram 
KS Brandingenjör till RDTJ (660) skjuts fram till 2024 ramhöjande 660 tkr 
KS Naturvårdsstrateg (660) skjuts fram till 2024 ramhöjande 600 tkr 
BN Avverka ärendebalans (500) 2023-2024, ramhöjande 2023 300 tkr 
ON Support personliga mobiltelefoner (600), ramhöjande 2023 600 tkr 
ON Bemanning LSS (600), ramhöjande 2023 600 tkr 
Totalt utökning år 2023 4 680 tkr samt 160 tkr år 2024 totalt 4 840 tkr 
Detta finansieras enligt följande; 
År 2023: KS ofördelat budget minskas med 2 630 tkr, ökade intäkter markförvaltning 500 tkr KS, 
Energieffektivisering KS 500 tkr, utöka invånarantalet till 9 090 (+10 st) 550 tkr, Central buffert 
finans 500 tkr totalt 4 680 tkr. Under år 2024 finansieras utökningen med att lägga en ofördelad 
besparing på 160 tkr som får arbetas in i budgetprocess 2024. Total finansiering 4 840 tkr 
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Therése Mancini (S) föreslår bifall till (S)-budgetförslag och avslag på alliansens budgetförslag 
enligt följande; 
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Effekt av budget från S; 

 
 
 
Mikael Sternemar (L), Mats Abrahamsson (M) och  Olof Börjesson (C) yrkar avslag på (S) 
budgetförslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets och Roland Mattssons (M) med fleras förslag mot 
Therése Mancinis (S) förslag och finner att Kommunstyrelsen antar Roland Mattssons (M) med 
fleras förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar enligt förslag i mål- och resursplan budget 
2023 med planår 2024-2026 daterad 2022-05-18, med komplettering av Kommunstyrelsens 
yrkanden enligt ovan. 
 
Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten till 113,6 mnkr för 2023 med planår.  
 
Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 
år 2023, med totalt 60,0 mnkr  
 
Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023.  
 
Ansvariga nämnder får i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor, så att budgeterade intäkter 
uppnås.  
 
Borgensavgift fastställs för respektive bolag 2023 till:  
Sotenäsbostäder AB 0,31 %  
Sotenäs Vatten AB 0,02 %  
Sotenäs RehabCenter AB 0,73 %  
 
I övrigt godkänna budgethandlingen. 
 

Reservation 

Therése Mancini (S), Jan Ulvemark (S), Birgitta Albertsson (S), Bengt Sörensson (S) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Miljöpartiet de grönas budgetförslag för Sotenäs kommun 
Vår vision för Sotenäs kommun 
En välkomnande kommun där alla oavsett diskrimineringsgrund känner sig delaktiga i kommunens 
samhällsliv.  
Helårsboende, delårsboende och turister bidrar till ett socialt hållbart, ekologiskt hållbart och 
ekonomiskt hållbart samhälle.  
Den levande landsbygden och alla kustsamhällen har något att erbjuda alla året runt.  
Den fina naturen och ett levande hav med en hög biologisk mångfald erbjuder en miljö för 
rekreation och återhämtning.  
Arbetsmarknaden är kunskapsbaserad och Sotenäs erbjuder attraktiva arbetsplatser inom miljö, 
teknik, hantverk, tjänster och olika samhällsfunktioner.  
Ett utvecklat samarbete med region, grannkommuner och högskolor/universitet lyfter 
samhällsbyggandet i Sotenäs. 
Ett rikt kultur- och föreningsliv som bidrar till en hög livskvalitè och folkhälsa. 
 
En av de stora utmaningarna de närmsta åren är demografin i befolkningen. Vi får fler äldre i 
åldersgruppen 80 +. I kostnadsutjämningen blir kommunen kompenserade för antalet äldre men 
kommunen får också mindre medel från kostnadsutjämningen i och med att det blir färre elever i 
förskola och skola. På sikt måste nämnderna anpassa verksamheten till denna verklighet. 
Vi måste satsa på folkhälsa, den psykiska hälsan hos unga och gamla. Vi i miljöpartiet vill ha ett 
tillgängligt samhälle. Vi vill förebygga fallskador i hemmet och i den offentliga miljön. Unga och 
gamla ska känna trygghet i Sotenäs kommun. Förutom att förhindra personligt lidande ger 
satsningar på folkhälsa och tillgänglighet en samhällsvinst. 
Vi i miljöpartiet de gröna tar en aktiv roll i opposition och de motioner som vi lägger och som 
bifalls i kommunfullmäktige påverkar vårt budgetförslag. En energiplan ska upprättas enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2016. Det är inte genomfört men om det genomförs kommer det att ha en 
betydande positiv inverkan, inte bara på miljön men också på ekonomin. 
Fria bussresor är efterfrågat av våra ungdomar och det finns ett bifall från kommunfullmäktige på 
Miljöpartiet de grönas motion. I vårt budgetförslag finansierar vi denna satsning. 
Miljöpartiet ser arbetet med hållbar utveckling och de svenska miljömålen som ett prioriterat arbete. 
För att kunna genomföra de åtgärdsprogram som kommunstyrelsen har ställt sig bakom behövs det 
en naturvårdsstrateg. 
Förändringar i den politiska organisationen. Vi föreslår att andra vice ordförande tas bort. 
Miljöpartiet de gröna har föreslagit att inrätta en samhällsbyggnadsnämnd, som underlättar ett 
bredare miljöperspektiv i samhällsplaneringen. 
Vi kan ställa oss bakom besparingar på gymnasieverksamheten som en följd av färre elever. Vi vill 
fokusera på kvalitén i undervisningen. Lärarnas och elevernas arbetsmiljö. 
Kultur i Sotenäs: Vi vill ge kulturhuset Hav o land, förutsättningar att vara navet i Sotenäs kulturliv 
Förändringar i budget i förhållande till förslaget på Mål och resursplan för 2023 
 
 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-06-01 § 96-121 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 12(57)
 

 
 
 
 
 

Satsningar - äskande från nämnder och kommunstyrelse som inte är finansierat i förslag till mål och 
resursplan 
Leaderprojekt   100tkr 
Lönessystem   600tkr 
Förebygga unga vuxna i utanförskap 1000tkr   
Naturvårdstrateg  650tkr 
Va-plan   500 tkr 
Support mobiltelefon  600 tkr 
Bemanning LSS  600 tkr 
Säkerhetsstrateg  110 tkr 
HR-specialist   150 tkr 
BN-ärendebalans  500 tkr 
 
Satsning på fria bussresor för ungdomar enligt beslut i kommunfullmäktige 

500 tkr 
Summa   5 310 tkr 
 
Finansiering av ovanstående satsningar 
Invånarantalet oförändrat år 2023   2 500 tkr 
Avveckla Lagen om valfrihet inom hemtjänsten  2 000 tkr 
Minskad satsning på näringslivsutveckling   310 tkr 
Vill genomföra energieffektiviseringar, besparing  500 tkr 
Summa     5 310 tkr 
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KS § 99 Dnr 2022/000002 

Sotenäs kommun, delårsrapport april 2022 

Sammanfattning 

Periodens resultat per april uppgår till +14,5 mnkr jämfört med +14,9 mnkr samma period 
föregående år. I jämförelse med budget för perioden som är 2,5 mnkr, avviker resultatet positivt 
med +12,0 mnkr.  
  
Helårsprognosen efter april 2022 visar på ett positivt resultat om 19,5 mnkr (3,3 procent av skatter 
och utjämningsbidrag), vilket är 13,1 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen har det medräknats 
intäkter för exploateringsverksamhet och fastighetsförsäljning med 2,4 mnkr. De största 
resultatavvikelserna på helåret avser skatteintäkter och kommunal utjämning med +12,5 mnkr. 
 
Nämnds verksamheten visar en negativ prognosavvikelse från budget med -1,3 mnkr och avser 
kommunstyrelsens tekniska verksamhet. 
 
Investeringsutgifterna för januari-april uppgår till 4,9 mnkr vilket motsvarar 4 procent av den totala 
investeringsvolymen. Prognosen för helåret pekar på ett utfall om 54,5 mnkr, vilket innebär att 48 
procent av årets totala investeringsvolym nyttjas. Årets beslutade budget uppgår till 114,3 mnkr. 
 
Prognosen visar att god ekonomisk hushållning nås under verksamhetsåret 2022, då samtliga 
finansiella mål bedöms uppfyllas under året. Majoriteten av verksamhetsmålen bedöms också helt 
eller i hög grad uppfylldas under året. 
 
Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden 
vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram.   

Beslutsunderlag 

Delårsrapport januari-april 2022 daterad 2022-05-18 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-05-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-25 § 104 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport april 2022 samt prognos 2022. 
   
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 100 Dnr 2022/000004 

Delårsrapport april 2022 Kommunstyrelsen 

Sammanfattning  

I ärendet presenteras kommunstyrelsens delårsrapport april 2022. Redovisningen omfattar 
ekonomiskt utfall, personalfrågor samt uppföljning av målrapporteringen.  
 
Periodens utfall uppgår till -29,9 mnkr, vilket är +1,1 mnkr (4 procent) bättre än budgeterat för 
perioden, varav +1,3 mnkr i ofördelade medel.  
 
Helårsprognosen uppgår till -1,3 mnkr jämfört med budget, därav 1,3 mnkr i ofördelade medel, 
under förutsättningar att ingen ändring sker av ofördelade medel. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport januari-april 2022  
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-05-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-25 § 105 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad delårsrapport april 2022 och godkänner redovisade åtgärder 
för att nå ett resultat i nivå med budget. 

 

Skickas till 

Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
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KS § 101 Dnr 2022/000058 

Revidering av reglemente och tillämpningsanvisning för intern kontroll 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har 2011-06-16 § 60 antagit Reglemente och tillämpningsanvisning för intern 
kontroll. Reviderad 2018-04-24 KF § 41.  Reglemente och tillämpningsanvisning bör uppdateras 
avseende tidplan för beslut om planer och uppföljning av dessa, i syfte att kunna effektivisera 
kommunstyrelseförvaltningens administrativa processer. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för intern kontroll för Sotenäs kommun, daterad 2022-05-02 
Tillämpningsanvisning till reglemente för intern kontroll för Sotenäs kommun, daterad 2022-05-02 
Controllers tjänstutlåtande 2022-05-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 86 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för intern kontroll för Sotenäs kommun, daterad 2022-
05-02 och tillämpningsanvisning för intern kontroll, daterad 2022-05-02. 

 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 102 Dnr 2022/000006 

Intern kontroll 2023 - anvisningar 

Sammanfattning 

Arbetet med intern kontroll syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, den finansiella rapporteringen och 
information om verksamheten är tillförlitlig, samt att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och 
avtal etc. efterlevs. 
 
Styrelser och nämnder ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
 
En eller flera kontrollpunkter anvisas till styrelser och nämnder att ha med i sin respektive 
internkontrollplan. Förvaltningen har tagit fram ett urval av föreslag till möjliga kontrollområden. 
Kommunstyrelsen prioriterar vilka områden som antas som anvisade områden år 2023.   

Beslutsunderlag 

Anvisning för intern kontroll 2023, daterad 2022-05-04 
Controllers tjänsteutlåtande 2022-05-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 87 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att följande granskningsområden ska ingå i nämndernas 
(Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden, Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden) 
internkontrollplaner för år 2023: 
 
- Utbetalda bidrag 
- Månatliga lönekostnader 
- Tillbud och arbetsskador 
- Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt anta "Anvisning för intern kontroll 2023". 
 
Helägda kommunala bolag ska redovisa sina internkontrollplaner för Kommunstyrelsen. 
 

Skickas till 

Kommunrevisionen  
Nämnderna  
Ekonomichef  
Controller 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-06-01 § 96-121 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 17(57)
 

 
 
 
 
 

KS § 103 Dnr 2022/000199 

Redovisning av erhållet partistöd 2021 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska partier som är 
representerade i fullmäktige.  
 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till fullmäktige som visar att 
partistödet använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, vilket anges i 4 kap 
29 § 1 st. KL. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser 
själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.  
 
Inlämning av redovisning och granskningsrapport ska lämnas inom föreskriven tid, vilket är 1 april 
året efter det år som partistöd utbetalats för.  
 
Kommunfullmäktige beslutar årligen i juni om utbetalning av partistöd. Partistöd utbetalas årligen 
efter beslut i kommunfullmäktige, dock senast juli månad.  
 
Samtliga partier har inkommit med redovisning. Sammanställning bifogas med beräkning per parti. 
Totalt partistöd uppgår till 269,5 tkr för 2022.    

Beslutsunderlag 

Sammanställning partistöd 2022 daterad 2022-03-28 
Återredovisning Moderaterna Sotenäs 2021 
Återredovisning Sotenäs arbetarkommun 2021 
Återredovisning Centerpartiet Sotenäs 2021 
Återredovisning Liberalerna 2021 
Återredovisning KD Sotenäs 2021 
Återredovisning Vänsterpartiet Sotenäs 2021 
Återredovisning Miljöpartiet de gröna 2021 
Återredovisning SD Sotenäs 2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 88 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsrapporter och utdela partistöd till följande 
partier (M), (C), (L), (KD), (S), (V), (MP), (SD) i enlighet med gällande regler för partistöd. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 104 Dnr 2022/000402 

Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2021 

Beskrivning av ärendet 

Enligt stiftelselagen som trädde i kraft 1996-01-01 fungerar kommunstyrelsen som förvaltare i de 
donationsfonder som omfattas av lagen och där inte särskild styrelse utsetts. Bokföringsskyldighet 
föreligger inte för de fonder som förvaltas av Sotenäs kommun då varje donationsfonds tillgångar 
understiger 10 basbelopp, men räkenskaper skall föras och avslutas med en sammanställning för 
varje räkenskapsår.  
 
Kommunstyrelsen avger förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper för varje 
fond/stiftelse genom att underteckna ett försättsblad som hänvisar till resp. fond/stiftelse. 
Handlingarna har granskats av utsedd revisor utan anmärkning. 
 
Förvaltningen har haft i uppdrag att verka för att upplösa donationsfonderna.  
C.M. Engbloms donationsfond har ingått i sammanställningen. Då denna fond har egen styrelse 
vilken innebär att denna behandlas av sin egen styrelse. Det återstår två fonder, Alfrida Davidas 
Donationsfond samt C M Johanssons donationsfond. CM Johanssons donationsfond betraktar 
Länsstyrelsen som en gåva och ingen fond, men ingår ändå i sammanställningen.  

Beslutsunderlag 

År 2021 Alfrida Davida samt revisionsintyg 
År 2021 C M Johansson samt revisorsintyg 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-30 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 89 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper för 
donationsfonder 2021 enligt förslag. 
 

Skickas till 

Kommunrevisionen  
Ekonomichef  
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KS § 105 Dnr 2021/000882 

Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2021 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst inkom 2021-04-05 med årsredovisning för 2021. Denna godkändes av 
Direktionen 2021-03-25. Förbundets revisorer (daterat 2022-03-29) meddelar att de granskat 
förbundets verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Resultatet för 2021 landade på 5,4 mnkr (3,5 mnkr föreg.år) jämfört med en 0 budget. Eget kapital 
förstärks och uppgår till 39,9 mnkr. De överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska 
ställningen är god. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet Tolkningsförmedling Väst 
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna desamma. Samtliga medlemsfullmäktige ska besluta om att godkänna 
årsredovisningen samt beslut om ansvarsfrihet. Detta sker i enlighet med förbundsordningen (19§). 
Direktionens representanter och förbundets revisorer läggs som kopia i expedieringen för 
kännedom.  

Ekonomi 

Sotenäs kommun ingår from 2021-01-01 i Tolkförmedling Väst.  
Resultatet för 2021 landade på 5,4 mnkr (3,5 mnkr föreg.år) jämfört med en 0 budget. Eget kapital 
förstärks och uppgår till 39,9 mnkr. Framförallt är årets överskott relaterat till Covid-19 pandemin. 
Detta genom att man haft lägre kostnader för resor och kompetensutvecklingsinsatser, vakanta 
tjänster under året samt haft distansmöten. Tolkning på distans har genererat lägre kostnader då det 
är billigare än platstolkning.  Förbundet hade inga investeringar under året. 
 
Pandemin har haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet blev 341 000 
uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. De mest efterfrågade språken var arabiska och 
somaliska.  Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2021 inte medför några anmärkningar.  
 
Direktionen har beslutat att återbetala 10 mnkr av det egna kapitalet till medlemmarna under 2022 
senast i augusti månad. Återbetalningen baseras på respektive medlems andel köpta tolk -och 
översättartjänster under verksamhetsåren 2020-2021.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Nya medlemmar och ny förbundsordning, 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner. 
Pandemin, pandemisituationen i samhället har påverkat verksamheten under året på olika sätt 
Ny telefoniplattform och Teams, under året driftsattes ny telefoniplattform och Teams ersatte 
Skype. 
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Forts. KS § 105 

 
Alla kontor, direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 
Protokollsutdrag  
Bilaga till revisionsberättelse PWC 
Revisionsberättelse 2021 
Internkontrollrapport 
Förbundsordning 2021-01-01 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-04-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 90 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning 2021 för Tolkningsförmedling Väst och 
beslutar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 106 Dnr 2022/000021 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 2021 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med sin årsredovisning för 2021. Denna antogs av 
direktionen 2022-03-22. Förbundets revisorer meddelar att de granskat förbundets verksamhet och 
att granskningen utförts enligt lagar och regler. 
 
Revisorerna bedömer att förbundsdirektionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig och att de tillstyrker att styrelsens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Resultatet för 2021 landade på ett överskott om 0,2 mnkr (-1,0 mnkr). Ingen investeringsverksamhet 
har förekommit under 2021. Den sammantagna bedömningen är att Samordningsförbundet Väst är 
nära att uppnå målen om en god ekonomisk hushållning i förhållande till styrelsens uppsatta mål i 
verksamhetsplanen för året. 

Ekonomi 

Resultatet för 2021 landade på ett överskott om 0,2 mnkr (-1,0 mnkr).   
 
Avvikelsen mot budget blev 1,4 mnkr. Avvikelsen mellan utfall och budget förklaras av pandemin, 
då det varit större sjukfrånvaro samt vakans av tjänst. 
 
Utgående eget kapital är 2,0 mnkr vilket är rimlig storlek på sitt egna kapital enligt rekommendation 
från Nationella rådet.  Överskottet ska användas i insatser 2022.  
 
Verksamheten finansieras via bidrag från förbundets medlemmar. Sotenäs driftbidrag till 
Samordningsförbundet var under 2021 0,147 mnkr. Ingen investeringsverksamhet har förekommit 
under 2021.  
 
Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning, och att på individnivå verka genom att finansiera insatser med 
personal från de samverkande parterna.  I de individinriktade insatserna 2021 hade 
Samordningsförbundet Väst 523 deltagare. Trots pandemin så har Rehabvägledare och Utredning 
haft något flera nya deltagare än planerat och flera än förra året. Indikatorerna visar något mera 
positivt resultat som förra året, speciellt hos deltagarna som upplever att det finns någon som håller 
samman och stödjer deras samordnade rehabiliteringsprocess samt att de har gjort stegförflyttning 
närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. 
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Forts. KS § 106 

Beslutsunderlag 

Sof Väst Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse förtroendevalda Väst 2021 
Revisionsberättelse staten FK och AF Samordning 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020-12-31 
Syfte, målgrupper, måluppfyllelse 2021 med Sof Väst insatser 2021, bilaga 1 
Statistik tillhörande årsredovisning 2021, bilaga 2 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 91 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet 
Väst 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 
 

Protokollsanteckning 

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

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-06-01 § 96-121 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 23(57)
 

 
 
 
 
 

KS § 107 Dnr 2021/000800 

Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Sammanfattning 

Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) har inkommit med en motion 
om barnomsorg på obekväm arbetstid. Det finns inte barnomsorg på obekväm arbetstid och detta 
ställer till problem för de föräldrar som är exempelvis ensamstående, arbetar kvällar, helger och 
nätter. Det är ett grundfundament för både jämställdhet mellan kvinnor och män och för jämlikhet 
mellan barn med olika socioekonomiska bakgrunder, skriver motionärerna. 
 
Barnomsorgens öppettider hindrar fler att arbeta heltid eller ta ett arbete som kräver skiftarbete 
menar motionärerna och därför föreslår de: 

− Att kartlägga behovet och kostnaderna av barnomsorg på obekväm arbetstid 
− Att utreda möjligheter till olika lösningar 
− Att utreda möjlighet till finansiering av riktade statsbidrag 
− Att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid inom mandatperioden 2023–2026 

 
Utbildningsnämnden har tidigare beslutat (UN 2019-03-07 §18) att inte erbjuda barnomsorg på 
obekväm arbetstid. Förslaget innebär en kostnadsökning som det saknas medel för. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden har en minskad rambudget på 1,7 mnkr 2023. 
Utbildningsförvaltningen behöver fokusera på den lagstadgade verksamheten och att ha 
rimlig storlek på barngrupperna inom förskolan måste prioriteras. Det saknas finansiering 
att organisera barnomsorg på obekväm arbetstid i budgeten. 

Regelverk 
Kommunen har idag ingen skyldighet att tillhandahålla omsorg på annan tid än dagtid. 
Beslutet strider inte mot något regelverk. 

Organisation och personal 
Utbildningsförvaltningen strävar efter att minska antalet barn i barngrupperna inom förskolan för att 
ta hänsyn till personalens arbetsmiljö. Förvaltningschefen ser inga möjligheter att organisera en 
barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Beslutsunderlag 

Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid 2021 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2022-03-09 
Utbildningsnämndens protokoll 2022-04-26 § 33 
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Forts. KS § 107 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att bifall till Utbildningsnämndens förlag med tillägg av att motionen 
ska kunna bifallas om behovet föreligger. 
Roland Mattsson (M), Mikael Sternemar (L), Nils Olof Bengtson (M) och Olof Börjesson (C) 
föreslår bifall till Utbildningsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Utbildningsnämndens förslag; 
 
Kommunfullmäktige bifaller motionen till den del som avser att kartlägga behovet och kostnaderna 
av barnomsorg på obekväm arbetstid, med justeringen att kartläggningen ska vara av det 
uppskattade behovet, samt  
 
avslå motionen till de delar som avser att utreda möjligheter till olika lösningar, att utreda möjlighet 
till finansiering av riktade statsbidrag och att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid inom 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Det uppskattade behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid och kostnaderna ska vara 
Utbildningsnämnden tillhanda under hösten 2022.   
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 108 Dnr 2022/000468 

Motion om inrättande av en kultur- och fritidsnämnd 

Sammanfattning 

Theresé Mancini (S), Jan-Olof Larsson (S), Gerardo Alas (S), Lotta Johansson (S), Lars-Erik 
Knutsson (S) föreslår i motion att det inför mandatperioden 2023-2026 införs en Kultur och 
fritidsnämnd.  
 
Motionärerna menar att syftet är att lyfta dessa politikområden genom ett större offentligt utrymme 
och även att skapa ett större intresse för dessa frågor. 

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna skriver att det tidigare fanns en kultur och fritidsnämnd, men att den togs bort under 
1990-talet och införlivades i nuvarande utbildningsnämnden och de menar att detta har inneburit att 
kulturfrågorna hamnat i skymundan gentemot skol- och barnomsorgsfrågor. 

Bakgrund 

Sotenäs kommun har i dagsläget följande politiska organisation, med antalet ordinarie/ersättare; 
 
Kommunstyrelsen 13+13  
Utbildningsnämnden 7 +7 
Omsorgsnämnden 7 +7 
Byggnadsnämnden 7 +7 
Valnämnden 5 +5 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 9/9, varav Sotenäs 3/3 
 
En kultur- och fritidsnämnd skulle kunna inrättas enligt ovanstående modell 7+7. 
Om man istället skulle minska till tex 5 eller färre så minskar möjligheten för mindre partier att få 
plats och då kan det innebära att de ges ett mindre inflytande än de har idag i kulturfrågorna som 
behandlas inom Utbildningsnämnden.  

Ekonomi  

Om en ny nämnd inrättas så måste ytterligare medel avsättas för arvoden till förtroendevalda. 
Normalt antal mötesdagar kan vara ca 7 per år, gånger tex 14 ledamöter, ger arvodeskostnad på 
(halvdagsarvode)  623 - 1 122 (heldagsarvode) 61 tkr – 110 tkr. Därtill tillkommer månadskostnad 
för ordförande, 1:e, och 2:e vice ordförande på ca 346 tkr, om ersättningsnivåer ska vara i 
jämförelse med Utbildningsnämnden. Det tillkommer ersättning för förlorad arbetsförtjänst för 
ledamöterna.  
I dagsläget ligger redan Sotenäs kommun högt i jämförelsetal kring arvode jämfört med andra 
kommuner. Se bilaga Kolada Nyckeltal.  
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Forts. KS § 108 

En ny nämnd bör också ha en egen förvaltning och drivas av en förvaltningschef, så medel bör 
avsättas för en förvaltningschef. 
Även medel för ytterligare en nämndsekreterare bör avsättas och en ny tjänst som nämndsekreterare 
inrättas, totalt ca 600 tkr.  
Total kostnad beräknas till minst 1 miljon kronor. 

Beslutsunderlag 

Motion 
Kolada nyckeltal 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-04-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 84 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att motionen ska bifallas.  
Roland Mattsson (M), Mikael Sternemar (L), Olof Börjesson (C), Robert Yngve (KD) och 
Sebastian Andersson (SD) föreslår att motionen ska avslås. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om motionen ska bifallas eller avslås och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
   
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 109 Dnr 2022/000382 

Regionala Åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025  

Sammanfattning 

Under 2021 har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen reviderat det regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömålen. I det nya programmet ligger fokus på åtgärder som främjar 
klimat och biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammet möjliggör att flera aktörer kan arbeta 
samordnat med prioriterade åtgärder för att uppnå miljömålen.  
I januari 2022 bjöds Kommunstyrelsen in att anta åtgärder i det reviderade åtgärdsprogrammet för 
miljömålen 2022-2025. De regionala miljömålen i Västra Götaland är ett viktigt verktyg i 
kommunens arbete för hållbar utveckling och utgör den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. 
Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. Beslut om vilka 
åtgärder i programmet som kommunen vill anta skickas till regionen senast 31 augusti 2022.  

Beskrivning av ärendet 

Det regionala åtgärdsprogrammet är indelat i fyra utmaningar. Syftet med utmaningarna är att 
lättare kunna kommunicera och arbeta samlat kring olika frågor som rör miljömålen. 

- Minskad Klimatpåverkan och ren Luft (KL) 
- Hållbar användning av Vattenmiljöer (V) 
- Hållbart brukande av Skog och Odlingslandskap (SO 
- God Bebyggd miljö och hållbar Konsumtion (BK) 

Förslag till åtgärder som Sotenäs kommun kan åta sig att arbeta med har beretts i samarbete med 
berörda förvaltningar. De föreslagna åtgärderna redovisas i bilagorna 1 och 2 med kommentar från 
förvaltningen och vilka kommunala mål respektive åtgärder kopplar an till.  
Mer information om åtgärdsprogrammet för miljömålen går att läsa på hemsidan: 
https://www.hallbartvg.se/.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
De föreslagna åtgärderna i bilaga 1 bedöms till största delen kunna göras inom verksamheternas 
befintliga verksamhet och budget. Vad gäller de åtgärder som föreslås i bilaga 2 kan resurser för 
dessa till stora delar sökas genom LONA och LOVA-bidrag. Idag saknas dock naturvårdsansvarig i 
kommunen som kan arbeta med dessa åtgärder. Det föreslås därför under förutsättning att medel för 
naturvårdsstrateg tillkommer i samband med rambudget 2023, vilket lyfts som tillkommande 
förändringsbehov i Rambudget 2023. 

Organisation och personal  
Ansvaret för de föreslagna åtgärderna i bilaga 1 kommer framför allt att ligga hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Kommunstyrelseförvaltningen. 
Utbildningsförvaltningen ansvarar för åtgärden BK3 a). Dessa bedöms kunna genomföras inom 
befintlig verksamhet.  

https://www.hallbartvg.se/
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Forts. KS § 109 

För att kunna arbeta med de föreslagna åtgärderna i bilaga 2 krävs naturvårdsstrateg eller 
motsvarande, varför dessa föreslås under förutsättning att beslut om resurser för detta tillkommer. 

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2022-05-04 
Bilaga 1 – Förslag till åtgärder 
Bilaga 2 – Förslag till åtgärder, förutsatt beslut om resurser för naturvårdsstrateg 
Brev till Kommunstyrelsen från Landshövdingen. 
Blankett åtaganden 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 76 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Länsstyrelsen i Västra Götalands län åtgärder i 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen: KL1, V4, V5, V6 a) b) c) e), V7 b), SO9 b), SO13, SO17, BK3 
a) och b), BK4, BK7 a), BK9 a). 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Länsstyrelsen i Västra Götalands län åtgärder i 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen; SO1, SO4 c), SO16 a) och b), BK1, BK10 a), under 
förutsättningar att beslut om resurser för naturvårdsstrateg tillkommer vid beslut om budget i 
kommunfullmäktige 2022, samt att kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna för en 
extern finansiering. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef  
Utbildningschef  
Näringsliv och utvecklingschef  
Hållbarhetsstrateg 
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KS § 110 Dnr 2022/000013 

Redovisning av delegationsbeslut 
Lista på delegationsbeslut under tiden 2022-04-02 - 2022-05-24; 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-05-24 96991 

 
Delegationsbeslut Remiss - ansökan om 
bygglov, nybyggnad komplementbyggnad 
Malmön 1:760 BN-2022-128 

2022/000529 

2022-05-24 96962 
 

Delegationsbeslut - Förfrågan om 
överenskommelsen för 
gemensamhetsanläggning ga:4-ga:12 för VA 
Hedalen 2:86 intill Hedalen 1:647 0212469 

2022/000506 

2022-05-23 96895 
 

Delegationsbeslut - remiss ansökan om 
bygglov för fritidshus samt gäststuga, 
Finntorp 2:2 BN 2021-959 

2022/000520 

2022-05-20 96883 
 

Delegationsbeslut gällande anslutningsavgift 
för Gravarne 3:121 till fastighetsägare 

2021/000719 

2022-05-20 96882 
 

Delegationsbeslut gällande anslutningsavgift 
för Gravarne 3:123 till fastighetsägare 

2022/000294 

2022-05-20 96877 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig plats under en dag för 
vinstutdelning till lotteriet i Postkodlotteriet på 
Ringarskärskajen, Smögen. A269.326/2022 

2022/000540 

2022-05-20 96873 
 

Delegationsbeslut - ansökan om arrende för 
uteservering, Ellene 1:383 

2022/000479 

2022-05-19 96832 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig plats för utställning på ångbåtspiren 
vid hamnen i Kungshamn. A272.366/2022 

2022/000526 

2022-05-18 96822 
 

Delegationsbeslut om att genomföra 
avropsanmälan Adda ramavtal yrkeskläder 
område B (vård, omsorg, lokalvård, kök) 

2022/000534 

2022-05-18 96821 
 

Delegationsbeslut om att genomföra 
avropsanmälan Adda ramavtal yrkeskläder 
område A (ytterkläder, arbetskläder, 
handskar) 

2022/000533 

2022-05-18 96816 
 

Delegationsbeslut - ansökan om 
ledningstillstånd för elkabel till WC, 
Kungshamn 

2022/000527 

2022-05-18 96809 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 051-013-
1 på Hasselön 1:74 brygga. 

2022/000511 

2022-05-17 96805 
 

Delegationsbeslut avbryta upphandling och 
gå ut på nytt efter justering i 
förfrågningsunderlaget - 
upphandlingsdokumenten 

2022/000059 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-05-17 96795 

 
Delegationsbeslut - lägerplats Kleven 1:1 2020/000318 

2022-05-17 96769 
 

Delegationsbeslut anmälan medverkan i 
upphandling av andningsskydd som 
Polismyndigheten genomför. Den tidigare 
upphandlingen avbröts och nu startar den 
om på nytt. Kommunen har angett volym för 
sitt behov och takvolym. Se beslut 

2022/000505 

2022-05-16 96754 
 

Delegationsbeslut - Remiss - gällande 
vattenverksamhet Väjern 1:1 Länsstyrelsens 
Diarienummer 535-5426-2022 

2022/000476 

2022-05-16 96753 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 0611-105 sjöbod/brygga 
Smögenön 1:414 

2022/000372 

2022-05-16 96751 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om 
uteservering i anslutning till verksamheten 
Albert i Hamnen, Ulebergshamn. 
A230.089/2022 

2022/000492 

2022-05-13 96734 
 

Delegationsbeslut beslut om att godkänna 
ansökan om deltagande i DIS tekniska 
konsulter Energideklarationer i Sverige 

2020/000445 

2022-05-13 96733 
 

Delegationsbeslut beslut om att godkänna 
ansökan om deltagande i DIS tekniska 
konsulter Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå 
AB 

2020/000445 

2022-05-13 96720 
 

Delegationsbeslut - ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av sjöbod, Tången 24:1. BN-
2022-296. 

2022/000480 

2022-05-13 96718 
 

Delegationsbeslut anta anbud avseende 
avrop i DIS personbilar och lätta 
transportfordon - Pickupp till drift- o projekt 

2022/000463 

2022-05-12 96692 
 

Delegationsbeslut villkorsändring arrende 
021-007 

2022/000395 

2022-05-12 96687 
 

Skickad överlåtelseblankett för påskrift, samt 
kopia på gällande avtal. 051-013-1 Hasselön 
1:74 

2022/000511 

2022-05-12 96637 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om lednings 
tillstånd för elkabel Guleskär, Kungshamn 
Gravarne 3:1 markupplåtelseavtal och 
intrångsersättning 

2022/000266 

2022-05-11 96630 
 

Delegationsbeslut avbryta upphandling avrop 
nr 2 DIS tekniska konsulter avseende 
detaljplan Hogenäs industriområde 

2022/000318 

2022-05-11 96620 
 

Delegationsbeslut avbryta upphandling avrop 
DIS tekniska konsulter reparation av 
betongkaj i Bovallstrand på grund av att inga 
anbud kom in. 

2022/000315 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-05-11 96616 

 
Delegationsbeslut -Förhandsbesked om 
arrende på Heljeröd 1:29 intill Heljeröd 1:85 
mark för förvaring av container och kajaker  

2022/000507 

2022-05-10 96612 
 

Delegationsbeslut -Teckna leasingavtal 
skrivare utifrån Skrivare sml it KS 2019-86 

2022/000299 

2022-05-10 96587 
 

Delegationsbeslut - remiss från 
Byggnadsnämnden, ansökan om nybyggnad 
av enbostadshus Finntorp 2:2. BN 2022-62 

2022/000466 

2022-05-09 96583 
 

Delegationsbeslut tillbyggnad Smögenön 
1:165 

2022/000485 

2022-05-09 96578 
 

Delegationsbeslut -Ansökan om 
varuexponering utanför sjöboden Smögenön 
1:414 gällande dekorationsprodukter. 
A250.972/2022 

2022/000488 

2022-05-09 -99 
 

Förteckning över avtal om anställningar 
utfärdade månad 2022-04 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2022/000013 

2022-05-06 96568 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud i 
entreprenad riv byggnad med mera i 
Kungshamn 

2022/000400 

2022-05-06 96557 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om 
villkorsändring för  sjöbodsarrende 09-137 
Malmön 1:269 

2022/000483 

2022-05-06 96544 
 

Delegationsbeslut - förhandsbesked 
villkorsändring 0711-451 Tången 42:1 

2022/000376 

2022-05-05 96519 
 

Delegationsbeslut - ansökan om arrende på 
Bäckevik 2:7 & 2:8 mark, loftgång. 

2019/000416 

2022-05-05 96503 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för att placera 3 
st sopkärl för sophantering vid verksamheten 
Ocean, fastighet Smögenön 1:481. 
A218.701/2022   

2022/000436 

2022-05-05 96502 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Ocean 
Smögenbryggan. A123.645/2022   

2022/000245 

2022-05-05 96500 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig tillställning för löpartävling på och i 
anslutning till Nordens Ark och delar av 
Soteleden. A209.662/2022 

2022/000434 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-05-05 96499 

 
Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal, offentlig mark för 
uteservering i anslutning till verksamheten 
Chok Dee i Kungshamn. A203.716/2022  

2022/000409 

2022-05-05 96498 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Yalla Yalla 
kebab & pizza  

2022/000443 

2022-05-05 96496 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för 
varuexponering i anslutning till verksamheten 
No Exit, Smögenön 100:6, på 
Smögenbryggan. A191.311/2022   

2022/000407 

2022-05-05 96388 
 

Delegationsbeslut - remiss från 
byggnadsnämnden angående bygglov för 
nybyggnation av lokal och kontor, Tången 
42:97 BN 2021-743 

2022/000431 

2022-05-04 96782 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud 
avrop DIS teknisk konsult för rivning och 
nybyggnation av träbrygga i Väjern 

2022/000359 

2022-05-03 96390 
 

Delegationsbeslut - Remiss / Grannhöran 
gällande ansökan om tidsbegränsat bygglov 
Gravarne 60:27, 60:15 och 60:15 intill 
Gravarne 3:1 

2022/000446 

2022-05-02 96373 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
bygglov utbyggnad av sjöbod Malmön 1:269 
BN-2022-75 

2022/000455 

2022-04-28 96356 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 0511-
040-1 sjöbod och brygga samt båtplats 
Hasselön 1:74 

2022/000215 

2022-04-27 96389 
 

Delegationsbeslut inklusive yttrande 
landbaserad fiskodling Gravarne 3:141 

2018/001016 

2022-04-27 96344 
 

Delegationsbeslut - Nätstation Ellene 1:383  2022/000396 

2022-04-27 96187 
 

Delegationsbeslut - Remiss från 
byggnadsnämnden angående ansökan om 
tillfälligt lov för bod, BN 2021-745 

2022/000426 

2022-04-26 96284 
 

Delegationsbeslut - Gällande bryggarrende, 
båtplats, Tången 42:1 

2022/000361 

2022-04-26 96282 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 071-084-1 på del av Tången 42:1 
brygga och båtplats. 

2022/000286 

2022-04-22 96239 
 

Delegationsbeslut - ansökan om köp av 
mark, del av Malmön 1:219 

2022/000424 

2022-04-21 96229 
 

Delegationsbeslut - justering röstnings och 
vallokal 

2022/000066 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-04-20 96202 

 
Delegationsbeslut-remissvar gällande 
bygglov, utvändig ändring av tvåbostadshus, 
Ellene 1:125 

2022/000391 

2022-04-20 96189 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 0711-
113-1 på Tången 1:1 sjöbod och brygga 

2022/000311 

2022-04-20 96169 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
bygglov, tillbyggnad fritidshus Ellene 1:383. 
BN 2022/120 

2022/000415 

2022-04-14 96075 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 0511-
029-1 sjöbod och brygga Hasselön 1:167 

2022/000336 

2022-04-14 96072 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
försäljning av brödsortiment på Bohus- 
Malmön. A157.063/2022 

2022/000364 

2022-04-14 96064 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig mark för utplacering av 
byggnadsställning vid målning av fasad SEB-
huset i Kungshamn. A215.495/2022 

2022/000416 

2022-04-14 96054 
 

Delegationsbeslut -Påskefyr - 2022 
Ansökningar och frågor gällande påskfyrar. 
Hasselösund och Väjern  

2022/000394 

2022-04-14 96053 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal, offentlig mark för 
byggetablering såsom uppställning av 
arbetsbod och materialförvaring vid 
grusplanen Valövägen 4 i Hunnebostrand. 
A206.180/2022 

2022/000408 

2022-04-12 96040 
 

Delegationsbeslut - överlåtelse av 
arrendeavtal 0611-348-2, fastighet Sandön 
1:1 

2022/000216 

2022-04-12 96039 
 

Delegationsbeslut - överlåtelse av 
arrendeavtal 0311-314-3, fastighet Hunnebo 
1:647 

2021/001068 

2022-04-12 96036 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud för 
ramavtal digital parkeringslösning sms mfl 

2022/000059 

2022-04-12 96007 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för av/påstigning 
för RIB-båtar vid Ringarskärskajen på 
Smögen. A161.848/2022 

2022/000385 

2022-04-12 95855 
 

Delegationsbeslut - remiss från 
Byggnadsnämnden nybyggnation av 
enfamiljshus, Finntorp 2:2.  

2022/000381 

2022-04-11 95998 
 

Delegationsbeslut - Påskefyr - 2022 
Hovenäset Ansökningar och frågor gällande 
påskfyrar. 

2022/000394 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-04-11 95996 

 
Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Smögen Ale, 
Kalvhällan, Smögen. A159.116/2022 

2022/000305 

2022-04-11 95985 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
uppställning på offentlig mark för 
byggnadsställning vid adressen 
Klovbergsvägen 7, Hovenäset. 
A185.201/2022 

2022/000386 

2022-04-11 95902 
 

Delegationsbeslut - ansökan om arrende för 
parkeringsplatser Omholmen, Smögen. 

2022/000362 

2022-04-11 -99 
 

Förteckning över avtal om anställningar 
utfärdade månad 2022-03 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2022/000013 

2022-04-08 96511 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud i 
gemensam upphandling dataskyddsombud. 
Utifrån utvärdering och sammanställning från 
Tanums kommun fattas likalydande beslut 

2022/000120 

2022-04-08 95970 
 

Delegationsbeslut avropsanmälan 
inköpscentral adda ramavtal 
Stationstankning 2021 

2022/000399 

2022-04-08 95964 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i 
DIS tekniska konsulter Public People AB 

2020/000445 

2022-04-08 95963 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i 
DIS tekniska konsulter Metria AB 

2020/000445 

2022-04-08 95962 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i 
DIS tekniska konsulter Forcit Consulting AB 

2020/000445 

2022-04-08 95957 
 

Delegationsbeslut om anmälan om 
medverkan i gemensam upphandling 
avseende rengöring och brandskyddskontroll 
Sotningstjänster 

2022/000405 

2022-04-08 95940 
 

Delegationsbeslut  - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för försäljning av 
jordgubbar från stånd. A130.266/2022 

2022/000287 

2022-04-08 95939 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Persson på 
Kajen. A142.173/2022 

2022/000289 

2022-04-08 95891 
 

Delegationsbeslut - Påskefyr - 2022 
Bovallstrand Ansökningar och frågor 
gällande påskfyrar. 

2022/000394 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-04-07 96320 

 
Delegationsbeslut antagande av anbud i 
avrop DIS teknisk konsult 
Stenbogensbadplats 

2022/000261 

2022-04-06 95874 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i 
DIS tekniska konsulter Tengbomgruppen AB 

2020/000445 

2022-04-06 95873 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i 
DIS tekniska konsulter Perbellum AB 

2020/000445 

2022-04-06 95872 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i 
DIS tekniska konsulter håVac Systems AB 

2020/000445 

2022-04-06 95871 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i 
DIS tekniska konsulter Assist Elkonsult AB 

2020/000445 

2022-04-06 95870 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i 
DIS tekniska konsulter LUCO AB 

2020/000445 

2022-04-05 95838 
 

Delegationsbeslut - överlåtelse arrendeavtal 
0711-326-1 för sjöbod med brygga, fastighet 
Tången 57:1 

2022/000285 

2022-04-04 95751 
 

Regler för markupplåtelse och uteserveringar 
rev 2021-11-24 

2022/000306 

2022-04-04 95750 
 

Remissvar till tillståndsmyndigheten 2022/000306 

2022-04-04 95749 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Coza mat & 
café. A154.983/2022 

2022/000306 

2022-04-04 95718 
 

Delegationsbeslut - remiss angående 
bygglov för mobilmast, fastighet Smögenön 
1:414 

2022/000328 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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KS § 111 Dnr 2022/000012 

Anmälningsärenden 
Lista på anmälningsärenden under tiden 2022-04-02 - 2022-05-24; 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-05-23 96891 

 
Sammanträdesplan för Sveriges 
Kommuner och Regioner 2023 - 
beredning, delegationer och styrelse 

SKR - Sveriges kommuner och 
regioner 

2022-05-20 96956 
 

Protokoll Samordningsförbundet Väst 
2022-05-17 

Samordningsförbundet Väst 

2022-05-19 96853 
 

Protokoll bolagsstämma per capsulam 
2022-05-16 Sotenäs Vatten AB 

Sotenäs Vatten AB 

2022-05-12 96662 
 

Stämmoprotokoll Årsstämma Rambo 
2022-05-19 

Rambo AB 

2022-05-11 96663 
 

Protokoll ägarsamråd  Rambo AB 
2022-05-09 

Rambo AB 

2022-05-09 96574 
 

Protokoll ordinarie årsstämma 
Sotenäs RehabCenter 2022-04-28 

Sotenäs Rehabcenter 

2022-05-03 96401 
 

Beslut från JO i ärende 318-2021  Justitieombudsmannen 

2022-05-02 96381 
 

Protokoll nr 2 Styrelsemöte Sotenäs 
Vatten AB 2022-04-21 

Sotenäs Vatten AB 

2022-04-26 96340 
 

Protokoll nr 2. Styrelsemöte 
Västvatten AB 2022-04-21 

Västvatten AB 

2022-04-26 96337 
 

Protokoll extra bolagsstämma 
Sotenäs RehabCenter AB 2022-04-04 

Sotenäs Rehabcenter 

2022-04-08 96073 
 

Årsrapport 2021 - E-arkiv Väst Styrgruppen e-arkiv Väst 

2022-04-06 95876 
 

Protokoll ägarsamråd Rambo AB 
2022-03-25 

Rambo AB 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden.   
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KS § 112 Dnr 2022/000398 

Ansökan om serveringstillstånd-Folketshusföreningen Hav och Land 
ek. förening 

Sammanfattning 

Folketshusföreningen Hav och Land ansöker om stadigvarande serveringstillstånd för servering av 
vin och öl i samband med evenemang riktade till vuxna från och med 2022-09-05. Föreningen har 
valt att bygga ett eget kök för att kunna tillreda mat från grunden i samband med olika evenemang 
och därmed uppfylla matkravet i Alkohollagen.    

Beskrivning av ärendet 

Ärendet är komplext i och med att lokalerna ligger i direkt anslutning till skolan i Hunnebostrand. 
Barn och ungdomsverksamhet bedrivs på vissa tider i lokalerna, samt Folkets Park används till 
fritidsgårdsverksamhet två kvällar i veckan.  
Det finns även ett pågående samarbete med omsorgen om att starta upp ett förebyggandearbete. Det 
förs även diskussioner med Kultur och fritid om att bedriva fritidsgård på övervåningen av 
kulturhuset.  
Föreningen önskar begränsade serveringstider och uppger att de kommer att anpassa sina 
evenemangskvällar för vuxna till tillfällen då det ej förekommer verksamhet riktad till barn och 
ungdomar i lokalerna eller i direkt anslutning till dem. 
Undertecknad har valt att ge två förslag till beslut på grund av ärendets karaktär.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Med ett serveringstillstånd ges föreningen en möjlighet till ökade intäkter för mat, samt öl och 
vinförsäljning.  
Restriktiva serveringstider och begränsningar av antalet serveringstillstånd anses motverka hög 
alkoholkonsumtion som annars riskerar att öka samhällets kostnader för sociala insatser, sjukvård, 
våld och skadegörelse. 

Regelverk  
Enligt kommunens riktlinjer och utifrån Alkohollagens 8 kap 17§ är lokalens placering med skolan 
som närmsta byggnad det som talar för att ett beviljande av serveringstillstånd är olämpligt utifrån 
att lagens huvudsyften är att skydda barn och ungdomar från att exponeras för alkohol och undgå 
dess skadeverkningar. 
 
Föreningen har under flera år tidigare beviljats tillfälliga serveringstillstånd för kulturevenemang 
riktade till vuxna. Tillfälliga serveringstillstånd är enligt nu gällande riktlinjerna begränsade till 12 
tillfällen per år eller under en period av 6 veckor. 
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Beslutsunderlag 

Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-20 
Utredning 2022-05-19 
Ritning över önskad serveringsyta 

Yrkande 

Olof Börjesson (C), Mats Abrahamsson (M), Mikael Sternemar (L) och Sebastian Andersson (SD) 
föreslår bifall till förslag 1. 
Therése Mancini (S) föreslår som ändringsförslag att tiden ska gälla från kl 18.00. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (AL) bevilja ansökan från 
Folketshusföreningen Hav & Land ek förening om stadigvarande serveringstillstånd för servering 
av öl & vin till allmänheten vid Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand från och med 2022-09-05 
med följande villkor; 
Serveringstiden medges enligt 8kap 19 § mellan kl:17:00-01:00 under vardagar och mellan 
kl:15:00-01:00 på helgdagar och enbart vid evenemang riktade till vuxna. Vid dessa tillfällen får 
ingen verksamhet riktad till barn och ungdom pågå i Kulturhusets lokaler, i skolan eller i Folkets 
Park.  
 
Beslutet är förenat med en prövotid på 1år.  
 

Skickas till 

Kulturhuset Hav och Land 
Alkoholhandläggare 
Räddningschef 
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KS § 113 Dnr 2022/000473 

Ansökan om planbesked för del av Malmön 1:654, Bohus-Malmön 

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra att ca 50 bostäder samt 
hotell-, kontor- och konferensverksamhet kan uppföras på Bohus-Malmön. Det aktuella området 
ligger nordost om centrumområdet på Bohus-Malmön.  
 
Ansökan om planbesked inkom 2022-03-03. Sökanden är företaget Dynamic Holding AB och 
ansökan avser del av fastigheten Malmön 1:654 som ägs av Sotenäs kommun. Ansökan om att 
förvärva kommunens fastighet är inte inlämnad.  
 
Den aktuella delen av Malmön 1:654 består idag av berg/naturmark bortsett från tre 
bostadsfastigheter i den nordvästra delen om området. I anslutning till området ligger ett mindre 
industriområde samt en blandad, småskalig bebyggelse med både mindre verksamheter och 
bostäder.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ansökan om planbesked ska avslås eftersom vägen via 
Örn behöver åtgärdas innan fortsatt bebyggelseutveckling kan ske på Bohus-Malmön.  
 
I ett eventuellt planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: Trafik, geoteknik, bergteknik, 
naturvärdesinventering, va och dagvatten, anpassning till kulturmiljön och fornminnen.  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2022-03-03 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-03-28 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-04-21 § 58 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 
Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 19 320 kr.  
 

Skickas till 

Plan- och byggenheten  
Sökande   
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KS § 114   Dnr 2022/000085 

Ansökan om planbesked för fastigheten Råghult 1:30 m.fl. 

Sammanfattning 

Bovalls dörrbyggeri AB utökar sin verksamhet och behöver därför få tillgång till mark i anslutning 
till snickerifabriken. Ansökan om planbesked gäller att upprätta en ny detaljplan i syfte att införliva 
angränsande mark för kompletterande byggnader och anläggningar. Mark som behöver införlivas är 
delar av de kommunägda fastigheterna Råghult 1:13 och Finntorp 2:238. 
Det aktuella området ligger strax norr om centrala Bovallstrand, på östra sidan av väg 174.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att utöka snickerifabrikens område och 
upprätta en ny detaljplan som är mer ändamålsenlig. I planarbetet behöver lämpligt skyddsavstånd 
till befintliga bostäder särskilt beaktas samt allmänhetens tillgång till naturområdet som är av 
riksintresse för friluftslivet. 
 
De utredningar som behöver tas fram i samband med planarbetet bedöms vara: 
VA/dagvatten/skyfall, geoteknik/bergteknik, naturvärden/artskydd samt behov av skyddsåtgärder 
mot störningar (t.ex. buller, lukt, brandsäkerhet) för närliggande bostäder.   
 
När detaljplanen vunnit laga kraft är markförsäljning av den kvartersmark för industri som är 
planlagd lämplig att sälja till sökande. Markförsäljning kan ej ske tidigare då det strider mot 
nuvarande detaljplan. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2022-01-20 
Komplettering 2022-03-03 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-18 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-04-21 § 56 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-06-01 § 96-121 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 41(57)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 114  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
• att ge ett förhandsbesked om markförsäljning/mark arrende av de delar av kommunens 

fastigheter, Råghult 1:13 och Finntorp 2:238, som ingår som kvartersmark i den nya 
detaljplanen, under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Kommande 
markförsäljning beslutas av utsedd nämnd när detaljplanen vunnit laga kraft. 

• 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 19 320 kr  

Jäv 

Mikael Andersson (-) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv. 
 
 

Skickas till 

Plan- och byggenheten  
Sökande   
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KS § 115 Dnr 2022/000568 

Information från Företagarna 

Sammanfattning 

Företagarna lämnar information om utvecklingen av företagandet i Sotenäs kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 116 Dnr 2022/000475 

Vägga 2:504, initiativ till ändring av detaljplan 

Sammanfattning   
En ansökan om bygglov inkom i december 2021 vilken redovisar byggnation över en befintlig 
vattenledning som är viktig för kommunens dricksvattenförsörjning. Vattenledningen är inte 
markerad i gällande detaljplan med bestämmelsen ”marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar” (u-område), vilket kan få till följd att bygglov måste beviljas för en 
byggnad med placering ovanpå vattenledningen. 
Kommunen får anstå med att bevilja bygglov i två år under förutsättning att ett arbete med att ändra 
detaljplanen har påbörjats (PBL 9 kap 28§).  

Beskrivning av ärendet 
Gällande detaljplan, P63, är från 2005 och genomförandetiden har gått ut. Detaljplanen innehåller 
byggrätt över i huvudsak hela den aktuella fastigheten trots att det finns en allmän vattenledning 
som löper rakt igenom fastigheten.  
Detaljplanen bör ändras med ett u-område över vattenledningen så att plankartan tydligt visar en 
begränsning av markens bebyggande med betydelsen att ”marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar”. 
 
Sökanden av bygglovet har återtagit sin ansökan. Om ansökan om bygglov inkommer igen bör 
kommunen ha beslutat att detaljplanen ska ändras så att bygglovet kan prövas enligt gällande 
lagstiftning, antingen en ändrad och korrekt detaljplan eller ett beslut om  
anstånd enligt PBL 9 kap 28§, vilket innebär att kommunen får vänta med beslut om bygglov i 
högst två år medan arbete med ändring av detaljplanen färdigställs.  

Beslutsunderlag 

BN 2022-04-21 § 69, Byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inleda ett arbete 
med att ändra gällande detaljplan för fastigheten Vägga 2:504.  
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-05-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 96 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att uppdra åt Kommundirektören att inleda ett arbete med att ändra 
gällande detaljplan för fastigheten Vägga 2:504.  
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
Plan och byggchef 
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KS § 117 Dnr 2020/000948 

Information om ÖP 2022, samrådsredogörelse, mobilitetsutredning, 
VA-plan, bostadsförsörjningsprogram, revidering av 
kulturmiljöunderlag 

Sammanfattning 

Information lämnas om;  
• Samrådsredogörelse för Översiktsplan 2022 - dnr 2020/948  
• Mobilitetsutredning, VA-plan – dnr 2022/495 
• Revidering av bostadsförsörjningsprogram – dnr 2019/91 
• Revidering av kulturmiljöunderlag – dnr 2022/229 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 97 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 118    Dnr 2020/000948  

Granskning av översiktsplan 2022 

Sammanfattning 

Ett granskningsförslag till ny översiktsplan, ÖP 2022, för Sotenäs kommun har tagits fram under 
ledning av en politisk styrgrupp. Förslaget anger den långsiktiga användningen av mark- och 
vattenområden med utgångspunkt från bland annat kommunens vision om den framtida 
utvecklingen av kommunen. Förslaget till översiktsplan 2022 sändes ut för samråd sommaren 2021 
och under samrådet inkom 212 yttranden som nu har sammanställts i en samrådsredogörelse. I 
redogörelsen besvaras yttranden tillsammans med en skrivelse om förslag på fortsatt inriktning.  
 
Baserat på inkommande yttranden och förslag på fortsatt inriktning har ett nytt förslag tagits fram, 
ett granskningsförslag.  
 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna samrådsredogörelsen och granskningsförslaget samt att ställa 
ut förslaget för granskning. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018 att ÖP 2010 är inaktuell och att arbete med ny översiktsplan 
ska påbörjas. 
 
En första version av översiktsplan 2022 skickades ut för samråd sommaren 2021. Översiktsplanens 
samrådsförslag var en digital handling och besöktes över 3800 gånger under sommaren. Under 
samrådet inkom 212 yttranden som nu har sammanställts i en samrådsredogörelse. I redogörelsen 
besvaras yttranden tillsammans med en skrivelse om förslag på fortsatt inriktning. En del yttranden 
har lett till fortsatt arbete, utredning och revidering så som:  

Framtagande av förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram 
Bostadsförsörjningsprogrammet samspelar med översiktsplanens befolkningsprognoser och ger 
kommunen en möjlighet att med hjälp av riktlinjer och verktyg klara sin bostadsförsörjning. I 
strävan mot det övergripande målet om ett utbud av bostäder som tillgodoser såväl behoven som 
efterfrågan, har kommunen tagit fram fem riktlinjer för den generella bostadsförsörjningen. 
 
1. Skapa förutsättningar för ökat helårsboende 
2. Prioriteringsordning 
3. Mångfald av aktörer 
4. Strategisk markplanering 
5. Bygg för olika behov 

Visualiseringsstudie 
I översiktsplanen föreslås ny bebyggelse mellan Väjern och Kungshamn (Förålarna) samt öster om 
Kungshamn. Översiktsplanen beskriver att områdena är lämpliga för bostadsbebyggelse för upp till 
fem våningar. Med tanke på dess skala och placering så har en visualiseringsstudie genomförts, en  
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så kallad VZI-Analys (vegetation zone index). Syftet med analysen är att bedöma lämpligheten av  
den föreslagna bebyggelsen utifrån påverkan på omgivningen samt med hänsyn till riksintresset 
obruten kust, MB 4 kap.  

En övergripande mobilitetsutredning  
Kommunen har genomfört en mobilitetsutredning som syftar till att ge tydliga riktlinjer avseende 
frågor som rör mobilitet, parkering och uppställning av husbilar och båtar. Studien är övergripande 
och anpassad till översiktsplanens nivå. Översiktsplanen tar höjd för en befolkningsökning och en 
fortsatt utveckling av besöksnäringen och delårsboende. Det finns risk för att överbelastning i 
vägsystemet och att brist på parkeringsplatser i vissa orter förvärras, framför allt under sommaren.  
 
Mobilitetsutredningen föreslår 42 mobilitetslösningar som kommer förbättra möjligheten att röra sig 
i kommunen. Mobilitetsutredningen föreslår att fokusera på 5 nyckelåtgärder:  
1a – Satsning på prioriterade, lokala stråk för gång och cykel. 
1b – Kommunövergripande satsningar på cykelinfrastruktur  
2 – Etablering av tillfälliga mobilitetspunkter för byte mellan bil och andra färdmedel. 
3 – Skyltning och information om parkeringsmöjligheter och beläggning 
4 – Nya länkar som kan effektivisera transporter och avlasta tätortsområden 
5 – Samlastning och effektivisering av näringslivets transporter 

Förslag till revidering av kulturmiljöunderlag 
Kulturmiljöunderlaget som är framtaget 2009 pekar ut värdefulla kulturmiljöområden i kommunen. 
Kulturmiljöunderlaget har reviderats i samband med arbetet med översiktsplanen. Syftet med 
revideringen är att uppdatera de utpekade kulturmiljöerna inom tätorterna där bebyggelse har 
förändrats och därmed inte lägre kan anses ingå i värdefull kulturmiljö samt se över 
gränsdragningen i befintliga områden.  
 
Revidering av följande slag föreslås: 
 
* Områden som rivits eller/och helt ny bebyggelse uppförts har tagits bort som kulturmiljområde. 
Områden som tagit ur är Korpåsberget, Kleven, Ljungberget och Kullebacken.  
* Samtliga gränsdragningar inom bebyggelseområdena föreslås revideras. Syftet är att på ett 
tydligare sätt bestämma var gränsen för kulturmiljön går. Gränsen i tidigare underlag var mer 
översiktligt redovisad. I samband med ny lagstiftning där exempelvis bygglovsbefriade åtgärder 
kräver lov inom kulturmiljöer, ställs ett högre krav på gränsdragning.  
* Områden som har högt kulturhistoriskt värde men som inte finns utpekade i det tidigare 
underlaget har inkluderats. Detta gäller området Heden som har en grupp arbetarbostäder från 1920 
talet. Där har fasader förändrats över tid men bebyggelsens volym och placering berättar om 
granitindustrins storhetsdagar. Även Draget på Malmön har stora kulturhistoriska värden. Det finns 
redan beskrivet i text i det tidigare underlaget från 2009 men det tidigare kartunderlaget redovisar 
inte denna miljö.  
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Genomfört en utökad dialog med barn och unga 
En dialog genomfördes i januari 2022 med samtliga femteklassare i kommunen. De fick möjlighet 
att lämna synpunkter över platser som är värdefulla, otrygga och har utveckligs potential. Många 
femteklassare värdesätter kvalitéer som hav, natur, allmänna aktivitetsanläggningar och trygghet i 
kommunen. Femteklassarna önskar utveckling av cykelbanor mellan samhällena, fler mötesplatser 
för äldre barn och ungdomar i framförallt de norra delarna av kommunen och en utvecklig av 
Väjerns centrumområde. 

Påbörjat arbete med framtagande av VA-plan 
Kommunen är i behov av en plan för hantering av vatten och avlopp till följd av nuvarande 
kapacitets utmaningar samt översiktsplanens föreslagna utvecklingsområden. I januari 2022 
inleddes arbete med att ta fram en VA-plan. Arbetet genomförs parallellt med översiktsplanen och 
tas fram med hjälp av en arbetsgrupp bestående av konsulter samt tjänstepersoner samt en politisk 
styrgrupp beslutad av kommunstyrelsen. 
 
Under våren har ett utkast till VA-översikt arbetats fram som beskriver kommunens VA-försörjning 
idag samt vad för utmaningar som vi ser framöver. Även ett utkast till VA-strategi har formats. 
Dessa dokument kommer vara avgörande och vägledande för arbetet med utvecklingsplanen som är 
nästa steg i VA-planen. Tanken är att anta VA-planen under vintern 2022.  
 
I arbetet med VA-planen utreds särskilt vattenförsörjning, tillfällig plan för hantering av spillvatten 
och avloppsreningsanläggningarna.  

Revidering av markanvändningskartan i form av områden har tagits bort, lagts till 
eller justerats i gränser 
Mark- och vattenanvändningskartan har setts över och texter kopplade till utvecklingsområden har 
reviderats inför granskning.  

Tidigare beslut 

KF 2018-09-27 § 93, Aktualitetsprövning av översiktsplan antagen 2010  
KS 2020-02-26 § 33, Tillsättande av politisk styrgrupp för ÖP 
KS 2021-06-02 §102 Beslutar att samråda om förslag till Översiktsplan 2022. 
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Beslutsunderlag 

Översiktsplan 2022, Granskningsförslag länk: 
(https://storymaps.arcgis.com/collections/a5e07185192142f58f4a8588ed7bee22)  
Samrådsredogörelse daterad 2022-05-05 
Bostadsförsörjningsprogram koncept och bilaga daterad 2022-05-05 
Mobilitetsutredning 2022-04-20 
PM trafik- utvärdering av nyckelåtgärder 2022-05-05 
Förslag till Kulturmiljöunderlag 2022-05-05 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-05-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 98 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse för Översiktsplan 2022, daterad 2022-05-05 och 
granskningsförslag daterad 2022-05-05. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut Översiktsplan 2022 för granskning, yttrande ska ha 
inkommit senast 2022-08-25. 
 

Protokollsanteckning 

Mikael Andersson (-) lämnar en skriftlig protokollsanteckning. 

 

Skickas till 

Planarkitekt 
Politisk styrgruppen ÖP 2022 
 
  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstorymaps.arcgis.com%2Fcollections%2Fa5e07185192142f58f4a8588ed7bee22&data=05%7C01%7CAmanda.Jansson%40sotenas.se%7C550fd65ccbda4726b19e08da2dc5c85a%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637872624753444687%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BGhubgMmh6VN0YkbV975R5Ku0NhdKepsuOyAcAD7n6g%3D&reserved=0
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Mikael Andersson (-) lämnar en skriftlig protokollsanteckning enligt följande; 
 
Protokollsanteckning ÖP, KS ärende 220601,  2020/000948 
En stor mängd samhällsföreningar tillskrivit kommunen och de har bett om en ny genomgång 
fysiskt, minst ett tillfälle i södra kommunen och ett i norra. Detta måste anordnas och åsikter 
hanteras, innan en ny ÖP kan antagas. Minst två kompletta, i tid inlämnade remiss-svar från sept 
2021 saknas i handlingarna, dels från Företagarna Sotenäs dels från Bovallstrands 
Hembygdsförening, dessa måste infogas och beaktas innan man kan gå vidare. Tillika bör man 
säkra att inte fler remisser saknas. 
 
Beteckningen ”Ändrad befintlig användning” måste utgå och eller förklaras, det förekommer på 
några ställen och undertecknad får olika förklaring av olika tjänstemän, vilket är både oacceptabelt 
och rättsvidrigt. Givetvis kan det få finnas ett visst tolkningsutrymme men en ny ÖP skall vara så 
tydlig det går. 
På KS dragning gjordes klart att i praktiken innebär detta at samma beteckning som i ÖP 2010 
gäller. Man skall då skriva detta, och behålla samma benämning som i ÖP 2010. 
 
I Bovallstrand fanns på ÖP2010 ett område U51 utefter fjorden i Nordost, detta område har varit 
ÖP-planerat som Utvecklingsområde för handel, turism samt kontor. Området har setts som ett 
utvecklingsområde sedan Sotenäs kommun bildades. Att ändra detta utan förhandling med 
markägare,  är ett icke acceptabelt, utvecklingshämmande och juridiskt tveksamt ingrepp. Samtidigt 
klargörs på KS att den nya svårtolkade benämningen innebär just att området ligger kvar som 
utvecklingsområde. Även om ÖP är ett icke juridiskt bindande dokument har det bäring i att 
rättssäkerheten behålls. Skall ändring av användning ske kommer av allt att döma betydande 
ersättningsanspråk att ställas till Sotenäs kommun. Detta aktuella område bedöms i blå ÖP, Antagen 
Sept. 2018 som ej bevarandevärt, och man lägger strandskyddet mitt i fjorden. Under 2022 har 
Länsstyrelsen synat delar av området och dragit samma slutsatser som i blå ÖP. Skall en ändring 
ske av privatägd mark skall detta givetvis förhandlas och ersättas i gängse rättssäker ordning. 
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KS § 119   Dnr 2022/000495 

Bostadsförsörjningsprogram 

Sammanfattning 

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram har tagits fram. Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller 
riktlinjer och planering för att förse alla invånare med bostäder. Bostadsförsörjningsprogrammet 
samspelar med översiktsplanens befolkningsprognoser och ger kommunen en möjlighet att med 
hjälp av riktlinjer och verktyg klara sin bostadsförsörjning. 
 
Kommunstyrelsen föreslås att godkänna bostadsförsörjningsprogrammet och sända ut för samråd. 

Beskrivning av ärendet 

Bostaden spelar en central roll i varje människas liv. Den är en social rättighet som skapar 
förutsättningar för välbefinnande och möjlighet att leva det goda livet. Varje kommun har ansvar att 
förse alla sina invånare med bostäder genom att planera för framtida bebyggelse och utveckla 
befintligt bostadsbestånd.  
 
Sotenäs kommuns tidigare bostadsförsörjningsprogram avsåg åren 2016 till 2020. 
Bostadsförsörjningsprogrammet som nu presenteras planeras gälla för mandatperioden 2022-2026. 
 
I programmet presenteras kommunens förutsättningar som ligger till grund för den framtida 
bostadsförsörjningen så som en nulägesinformation om bostadsbeståndet och befolkningens 
fördelning, storlek och sammansättning. Där finns också kommunens framtidsutsikter så som 
översiktsplanens befolkningsscenarion och planeringsförutsättningar.  
 
Med hjälp av nulägesanalysen eller förutsättningarna som programmet beskriver har riktlinjer för 
framtida bostadsförsörjning formats. Riktlinjerna ska vägleda och styra kommunens planering av 
bostäder. Riktlinjerna betonar vikten av ett ökat helårsboende och av att bygga för olika behov. 
Detta ska genomföras genom prioritering av planer och aktiv planering av kommunkoncernens 
mark samt arbete med privata exploatörer.  
 
Riktlinjerna har sedan varit vägledande i bilagan som beskriver en prioriteringsordning för 
översiktsplanens utvecklingsområde för bostäder. 

Beslutsunderlag 

Bostadsförsörjningsprogram för Sotenäs Kommun, samrådshandling daterad 2022-05-05 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-05-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 99 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bostadsförsörjningsprogrammet daterat 2022-05-05 och beslutar att 
skicka ut detta för samråd.  
 

 

Skickas till 

Planarkitekt 
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KS § 120   Dnr 2022/000229 

Förslag till revidering av kulturmiljöunderlag 

Sammanfattning 

I samband med framtagande av översiktsplan 2022 har ett arbete med översyn av 
kulturmiljöunderlaget från 2009 genomförts. Syftet med förslag till revidering är att uppdatera de 
utpekade kulturmiljöerna inom tätorterna där bebyggelse har förändrats och därmed inte lägre kan 
anses ingå i värdefull kulturmiljö samt se över gränsdragningen i befintliga områden.  

Beskrivning av ärendet 

Vid framtagandet av översiktsplan 2010 arbetade kommunen tillsammans med Bohusläns museum 
fram ett kulturmiljöunderlag som redovisar områden som är värdefulla kulturmiljöer. I underlaget 
pekas både bebyggelsemiljöer och fornlämningsområden ut som värdefulla.  
 
Sotenäs kommun har många och bitvis unika kulturmiljöer från skilda tider. Många kustsamhällen 
har en helt egen identitet, som bara finns här. Bland fornlämningarna finner vi otroligt välbevarade 
och säregna rösen, och hällristningsmotiv som har internationell ryktbarhet. 
 
I samband med framtagande av översiktsplan 2022 uppmärksammades att delar av de utpekade 
miljöerna har förändrats i så stor utsträckning så att dess kulturhistoriska värden har försvunnit. En 
översyn av samtliga värdefulla kulturmiljöer inom bebyggelseområdena har nu genomförts av plan- 
och byggenheten tillsammans med Bohusläns museum som rådgivande remissinstans.  
 
Revidering av följande slag föreslås: 
* Områden som rivits eller/och helt ny bebyggelse uppförts har tagits ur kulturmiljön. Områden 
som tagit ur är Korpåsberget, Kleven, Ljungberget och Kullebacken.  
* Samtliga gränsdragningar inom bebyggelseområdena föreslås reviderats. Syftet är att på ett 
tydligare sätt bestämma var gränsen för kulturmiljön går. Gränsen i tidigare underlag var mer 
översiktligt redovisad. I samband med ny lagstiftning där exempelvis bygglovsbefriade åtgärder 
kräver lov inom kulturmiljöer, ställs ett högre krav på gränsdragning.  
* Områden som har högt kulturhistoriskt värde men som inte finns utpekade i det tidigare 
underlaget har inkluderats. Detta gäller området Heden som har en grupp arbetarbostäder från 1920 
talet, fasader har förändrats över tid men bebyggelsens volym och placering berättar om 
granitindustrins storhetsdagar. Även Draget på Malmön har stora kulturhistoriska värden, det finns 
redan beskrivet i text i det tidigare underlaget från 2009 men det tidigare kartunderlaget redovisar 
inte denna miljö.  
 
Byggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag till att inför beslut i kommunfullmäktige se över 
gränsdragningen för Bovallstrand. En översyn har genomförts och kulturmiljöområdet har 
reviderats något.  
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott remitterade styrgruppen för översiktsplanen inför beslut i 
kommunstyrelsen. Styrgruppen föreslår att benämna underlaget som ett utkast/förslag och skicka ut  
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handlingen i samband med granskning av översiktsplanen. Eventuella synpunkter på förslaget kan 
hanteras efter granskning.  

Konsekvensbeskrivning 

Välvårdade och välbevarade kulturmiljöer är viktig del av Sotenäs attraktionskraft i framtiden. 
Kulturmiljöerna spelar en stor roll för kommunens identitet och kulturmiljöerna är en betydelsefull 
pusselbit när man ska bygga en kommun som människor vill bo, arbeta och besöka. 
 
Värdefulla byggnader och miljöer finns runt omkring i vår kommun, förslaget till revidering är inte 
en fullständig inventering av bebyggelse och miljöer utan ett övergripande ställningstagande. 
Därmed finns värdefull bebyggelse och miljöer utanför de nu föreslagna miljöerna. 
 
Vid handläggning av ärenden tar kommunen hänsyn till platsens unika förutsättningar. En utpekad 
kulturmiljö kan vara anledningen till att man valt att bosätta sig på en plats. Att ingå i en värdefull 
kulturmiljö innebär att kommunen ställer högre krav på anpassning för att inte miljön ska 
förvanskas och värdena bevaras. I vissa områden anses kulturmiljövärdena redan vara förlorade. 
Därmed innebär det för dem fastighetsägare som nu föreslås att exkluderas ur kulturmiljön 
möjlighet till att ansöka om exempelvis bygglovsbefriade åtgärder.  
 
ÖP-gruppen har hanterat ärendet efter beslut i arbetsutskottet 2022-05-18 § 100 och föreslår 
kommunstyrelsen att skicka ut revidering av kulturmiljöområdena som förslag i samband med 
översiktsplanens granskning.  

Beslutsunderlag 

Förslag till kulturmiljöunderlag reviderat 2022-05-25 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-05-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 100 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
 

Skickas till 

Planarkitekt 
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KS § 121   Dnr 2017/000290 

Ny sjöbodspolicy och sjöbodstomtköregler 

Sammanfattning 

Ärendet avser förslag till ny sjöbodspolicy samt förlag på nya regler för sjöbodstomtkö. Förslagen 
tar sikte på arrendeupplåtelser på kommunal mark. 
 
Sjöbodspolicyns syfte är att traditionen med sjöbodar i kommunen ska bevaras samtidigt som 
stranden och hamnmiljön inte ska privatiseras på ett sätt som är olämpligt. Förslaget utgör även 
riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark i form av arrende för sjöbodar och andra sjönära 
byggnader. Syftet med riktlinjerna är dels att säkerställa likartade bedömningar, dels att informera 
byggnadernas ägare om vad som är tillåtet.  
 
Till skillnad mot tidigare sjöbodspolicy innehåller förslaget inga hänvisningar till plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. Detta i syfte att förenkla dokumentet. Arrendatorer är ändå skyldiga att 
följa de krav på utformning mm som ställs i PBL. I förslaget hänvisas dock till kommunens 
vägledande dokument Gestaltningsprogram för kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen. 
 
Regler för tomtkö gällande sjöbodar gäller endast för privatpersoner som är helårsboende inom 
Sotenäs kommun. 
 
När kommunfullmäktige antog nuvarande sjöbodspolicy 2014-04-24 antogs även en avtalsmall för 
lägenhetsarrende gällande sjöbodstomt. Förvaltningen föreslår att beslutet om denna avtalsmall 
upphävs. Nya avtal ska bygga på policyn och utformas efter respektive förhållande.  

Beskrivning av ärendet 

Process 
Till grund för förslaget ligger bland annat workshops där kommunstyrelsens tekniska utskott 
(KSTU) och tjänstemän från Samhällsbyggnadsförvaltningen har medverkat. 
 
Förslaget har varit ute på remiss bland samhällsföreningar, räddningstjänsten, de politiska 
organisationerna och inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Målsättningen och syftet med Sjöbodspolicyn 
Sjöbodspolicyns syfte är att traditionen med sjöbodar i kommunen ska bevaras samtidigt som 
stranden och hamnmiljön inte ska privatiseras på ett sätt som är olämpligt. Förslaget utgör även 
riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark i form av arrende för sjöbodar och andra sjönära 
byggnader. Syftet med riktlinjerna är dels att säkerställa likartade bedömningar, dels att informera 
byggnadernas ägare om vad som är tillåtet.  
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Förutsättningarna för att få arrendera mark för sjöbodar och andra sjönära byggnader som tidigare 
ställdes i Regler gällande tomtkö för sjöbodar har flyttats till Sjöbodspolicyn. Detta förenklar 
reglerna.  

Redogörelse för politisk remissrunda  
De politiska organisationerna har efterfrågat hur uppföljning och kontroll av policyn samt riktlinjer 
ska utföras. Detta bör styras i den årliga mål- och resursplanen som fastställs av 
kommunfullmäktige. Förvaltning tar fram de nyckeltal som behövs för denna uppföljning. 
 
Vidare framfördes ett förslag om att dela på Sjöbodspolicyn i två dokument ett kortare som bara 
innefattar policy och ett annat dokument med riktlinjer, Förvaltningen anser att ett dokument blir 
tydligare för medborgarna.  
 
Det finns en stor enighet om att plank och staket inte ska förekomma vid sjöbodar liksom att 
sjöbodar inte ska få anslutas till vatten. 
 
Elanslutning och isolering med brandsäker isolering tillåts. 
 
Flera partier anser att begränsningen av areal och antal sjönära byggnader för yrkesfiskare ska tas 
bort. Förändringen är införd, liksom även för ideella föreningar. 
 
När det gäller byggnader för verksamheter så kan dessa anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
Ansökan ska göras till Västvatten AB. Företag och ideella föreningar ska ha sitt säte i Sotenäs 
kommun. 
 
Förslag har framförts att kommunen ska uppföra sjöbodar och arrendera ut dessa. Om kommunen 
avser uppföra sjöbodar för att sedan upplåta dem mot ersättning är hyresrätten lämplig 
upplåtelseform. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-05-03 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-05-17 § 33 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att det ska vara 4 år för sjöbodsarrende. 
Olof Börjesson (C), Mikael Sternemar (L) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till tekniska 
utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) förslag mot Olof Börjessons (C) med fleras 
förslag och finner att Kommunstyrelsen antar Olof Börjessons (C) med fleras förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Sjöbodspolicy och regler för tomtkö samt upphäva 
beslut om avtal om lägenhetsarrende från 2014-04-24 §46 
 

Reservation 

Therése Mancini (S), Jan Ulvemark (S), Birgitta Albertsson (S), Bengt Sörensson (S) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Socialdemokraterna anser att arrendetiden på 1 år är alldeles för kort. Som vi framfört i vårt 
remissvar så vore det rimligt med 4 år. När en kommuninvånare får möjligheten att få ett 
sjöbodsarrende så måste det till en stor investering för arrendatorn. I dagens kostnadsläge rör det sig 
säkert om ca 500 tusen med grundarbete, brygga och bod om den byggs själv. Att i det läget kunna 
avhysas på 1 år är inte rimligt om arrendatorn har skött sina åtaganden och följt de regler som 
gäller. I de fall där arrendatorn inte följer reglerna och inte rättat sig efter att blivit anmodat om 
detta är det helt klart att det räcker med ett års uppsägning av arrendet från den dagen det sägs upp. 
När det gäller att allmänheten har fritt tillträde till gångar och brygga som arrendatorn bygg för att 
komma till sjöboden och för att kunna ha en båtplats där är Socialdemokraterna helt enig med 
förslaget. Däremot anser vi inte att arrendatorn ska betala lika mycket per kvadratmeter för denna 
yta eftersom den ska vara tillgänglig för allmänheten. Det är också ett ansvar som arrendatorn tar på 
sig i det fall en besökare skadar sig av någon anledning på den arrenderade ytan. Detta måste också 
tydliggöras i arrendekontraktet. 
 
 
Therése Mancini (S), Jan Ulvemark (S), Birgitta Albertsson (S), Bengt Sörensson (S)  
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