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Plats och tid Kommunhuset Kungshamn, lokal Tryggö samt via distans, onsdagen den 5 oktober 2022,  
kl. 08.30-12.30.  
 

Beslutande Helene Stranne (M) 
Roland Mattsson (M)  
Nils Olof Bengtson (M)  
Jeanette Loy (M) distans 
Pär Eriksson (C) 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Mikael Sternemar (L) Ordförande 
Robert Yngve (KD)  
 

Jan-Olof Larsson (S) 
Lars-Erik Knutsson (S) 
Birgitta Albertsson (S)  
Bengt Sörensson (S) distans 
Sebastian Andersson (SD)  
 
 

Närvarande 
ersättare 

Maria Holmström (M) distans 
Michael Sandberg (L)  
Mikael Andersson (-) 

Jan Ulvemark (S) 
Magnus Johansson (V)  
Yngve Johansson (MP) 
Torbjörn Johansson (SD) 
 

Övriga deltagare  
Emelie Andersson, mex-ingenjör § 154 
Fredrik Handfast, näringslivsutveckl § 154 
Erika Hassellöv, HR-chef § 155 
Anna-Karin Larsson Kenstanlis § 156 
Anna Jansson, utredare omsorg § 157 
Amanda Jansson, planarkitekt § 158 
Elisabeth Fjellman, plankonsult § 163 
 

 
Jaqueline Dahllöf, planarkitekt § 164 
Mats Andrésen, Rambo § 165-166 
Anja Wallin, Rambo § 165-166 
Eveline Karlsson, samhällsbyggnadschef  
Anna Liedholm, kommundirektör 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

Justerare Birgitta Albertsson (S) 

Justering Protokollet justeras den 6 oktober kl 15.00 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund    
Ordförande    

 Mikael Sternemar (L)   
Justerare    

 Birgitta Albertsson (S)  
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-05 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-10-06 – 2022-10-28. 
Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KS § 153 

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns, med att följande ärende läggs till; 
 

• Information om översyn av arvodesreglementet 
 
Och att följande ärende utgår; 
 

• Information från kommundirektören 
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KS § 154   Dnr 2020/000497 

Ansökan om arrende/köp, del av Hogenäs 1:2 

Sammanfattning 

Sunneskär AB har erbjudits att arrendera mark för att utöka sin befintliga verksamhet i området. 
Marken är tänkt att användas för lager av diverse material och på sikt uppföra en lagerhall som är 
tänkt att ersätta befintlig verksamhetslokal på Fisketången.   
  
Med anledning av de stora kostnaderna för att iordningsställa marken till industrimark samt det 
långsiktiga behovet av att utöka sin verksamhet på Hogenäs industriområde önskar sökanden att 
köpa marken. Sökande vill i första hand köpa marken direkt eller i andra hand ingå avtal om 
köpoption som ger företaget rätt att köpa marken när det pågående detaljplanearbetet är färdigt.  
  
Med anledning av det pågående planarbetet anser förvaltningen att det är lämpligare att sälja 
marken efter att en ny detaljplan antagits. Förvaltningen föreslår därför att avtal om köpoption 
upprättas som ger företaget rätt att köpa marken för sin verksamhet när detaljplanen antagits.   

Beskrivning av ärendet 

Sunneskär AB äger idag grannfastigheterna Hovenäs 1:382 och Hovenäs 1:331. Företaget har 
behov av mer utrymme för att kunna utöka sin verksamhet. Marken är tänkt att användas för lager 
av diverse material och på sikt uppföra en lagerhall som är tänkt att ersätta befintlig 
verksamhetslokal på Fisketången. Marken önskas i framtiden köpas av Sunneskär AB som efter 
iordningställande planeras hyras ut till SH-schakt AB och Hogenäs kross AB som ingår i samma 
koncern.   
  
Sunneskär AB har erbjudits ett treårigt arrendeavtal för markområdet som förlängs med ett år i 
taget, KSTU §36, 2022-06-07. Arrendeområdet består idag av berg, vilket innebär stora kostnader 
för arrendatorn att iordningställa området till industrimark. Med anledning av de stora kostnaderna 
för att iordningsställa marken samt det långsiktiga behovet av att utöka sin verksamhet på Hogenäs 
industriområde önskar sökanden att köpa marken. Sökanden önskar också att marken överlåts i 
enlighet med den vid försäljningstidpunkten beslutade taxan för råtomtmark och att betald 
arrendeavgift för markområdet dras av på köpeskillingen.   
  
Markområdet om ca. 11 955 kvm är idag planlagt som mark för småindustri i gällande detaljplan, 
1427-P87/3. Det pågår ett planarbete för att utöka Hogenäs industriområde som är i ett tidigt 
planskede, vilket medför osäkerheter kring kommande detaljplans utformning. Med anledning av 
det pågående planarbetet anser förvaltningen att det är lämpligare att sälja marken efter att en ny 
detaljplan antagits och att avtal om köpoption upprättas. I väntan på att överlåtelsen ska genomföras 
upplåts marken med arrende till Sunneskär AB.  
  
Köpoptionen är gällande till 2025-12-31 och ger företaget rätt att köpa arrendeområdet om ca. 
11 950 kvm när ny detaljplan för området vinner laga kraft. Då bolaget har bekostat  
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Forts. KS § 154 

 
iordningsställande av marken under arrendetiden säljs marken enligt den vid tidpunkten för 
försäljning beslutad taxa för råtomtmark. Förvaltningen föreslår att den arrendeavgift som betalts 
för marken under köpoptionens giltighet dras av från köpeskillingen när marken säljs i enlighet med 
köpoptionen.  
  
Den framtida överlåtelsen av marken villkoras i köpeavtalet med en byggnadsskyldighet samt ett 
återgångsvillkor om villkoret inte uppfylls inom 24 månader.   

Beslutsunderlag 

Avtal om köpoption  
Arrendeavtal 03003805–1  
KSTU 36§ 2022-06-07  
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-08-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-31 § 125 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Jan-Olof Larsson (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att avtalet 
godkänns, med ändringen av avtalspunkten 3. - Option, där följande skrivelse utgår:  ”Den 
arrendeavgift som betalts för marken under köpoptionens giltighet dras av från köpeskillingen när 
marken säljs i enlighet med köpoptionen” och ger kommundirektören i uppdrag att underteckna 
avtalet. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut   

Kommunstyrelsen godkänner avtalet om köpoption med ändringen av avtalspunkten 3. - Option, där 
följande skrivelse utgår:  ”Den arrendeavgift som betalts för marken under köpoptionens giltighet 
dras av från köpeskillingen när marken säljs i enlighet med köpoptionen” och ger 
kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet. 
 

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjör 
Kommundirektör 
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KS § 155   Dnr 2021/001042 

Motion - Höj friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S), Sanna L Gustafsson (S) och Annica Erlandsson (S) föreslår i en motion att 
1. Att friskvårdsbidraget höjs till samtliga anställda inom Sotenäs kommun.  
2. Att vi möjliggör detta utan kostnad för arbetstagaren.  
3. Att det görs en utredning för att detta kan ske utan egna utlägg 

 
Friskvårdsbidraget har höjts för samtliga medarbetare från och med 1 januari 2022.  

Beskrivning av ärendet 

Friskvårdsbidraget har höjts för samtliga medarbetare från och med 1 januari 2022.  
I nuläget med befintligt lönesystem och de tjänster som erbjuds på marknaden anser inte kommunen 
att möjligheten att hantera friskvårdsbidrag utan utlägg är aktuellt. 
Frågan tas med i implementeringen av nytt HR- och lönesystem. 
 
Nytt HR- och lönesystem 
SML- kommunerna har nyligen genomfört en upphandling av nytt HR- och lönesystem 
tillsammans. Detta är under implementering. I och med byta av system kommer frågan om 
hantering av förmåner tas med i den nya uppsättningen av systemet.  
 
Svar på ovan förslag: 

1) Från och med januari 2022 har friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun höjts från 1000 kr per 
anställd och år till 1500 kr per anställd och år.  

 
2 och 3) Enligt nuvarande rutin gör medarbetaren ett val av aktivitet, betalar kostnaden och får mot 
inlämnande av kvitto tillbaka summan vid nästa lön. Det finns inga begränsningar på hur många 
gånger man som medarbetare kan lämna in kvitto vilket gör att kostnaden kan delas upp på flera 
månader om leverantören av friskvårdstjänsten kan erbjuda det. 
 
Om man ska hantera köp av friskvårdstjänst utan att behöva själv betala krävs någon form av 
funktionstjänst. På marknaden finns olika aktörer som agerar mellanhand mellan leverantör av 
friskvårdstjänst och arbetsgivaren som ska bekosta friskvårdstjänsten.  
 
Exempel på två leverantörer är E-passi och actiway. Dessa tar då en avgift för att agera mellanhand. 
I en nyligen framtagen offert skulle det kosta kommunen cirka 40-50 000 kr per år.  
 
I dagsläget har Löneenheten inte sett att den administration som hanteringen av ansökan i befintligt 
lönesystem innebär genererar någon merkostnad för kommunen. 
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Avseende hanteringen av mellanhand likt ePassi har kommunen även mottagit mail från 
representanter för Kroppsterapeuterna, Yrkesmassörerna och Svensk massage där de påtalar en del 
problem med denna typ av mellanhantering, bland annat:  
 

• Kommunens småföretagare måste avsätta 10% av sina inkomster till en 
tredjepartsleverantör, när de redan har svårt att få sina verksamheter att gå runt då det kostar 
att vara ansluten 

• Att kommunens småföretagare får vänta upp till 90 dagar för att få betalt för sina tjänster 

Konsekvensbeskrivning 

Konsekvensen av höjt friskvårdsbidrag förväntas bli en positiv syn på Sotenäs kommun som 
arbetsgivare som erbjuder goda förmåner för anställda och som tydligt visar att kommunen 
värdesätter god hälsa och månar om medarbetares möjligheter till att kunna bekosta hälsofrämjande 
aktiviteter på fritiden. Dock kommer inte ett ökat friskvårdsbidrag få så stor påverkan på sjuktalet 
då forskning visar att det är svårt att få de som inte motionerar att börja motionera på grund av 
friskvårdsbidrag.  
Att medarbetaren först måste göra ett eget utlägg kan ha en dämpande effekt på att kunna eller vilja 
ta del av bidraget och är något som kommunen hoppas kunna lösa genom det nya HR-och 
lönesystemet.  

Ekonomi  
Ökningen av friskvårdsbidraget har inneburit en ökning av budgeten med cirka 200 tkr per år. 
Ökningen är beroende av hur många som väljer att använda bidraget.  

Regelverk  
Skattefria förmåner i form av friskvårdsbidrag får ges till medarbetare av ett sammanlagt belopp av 
5000 kr per år. För att det ska räknas som skattefri förmån måste följande kriterier vara uppfyllda: 

• förmånen ska vara av mindre värde 
rikta sig till hela personalen 
inte gå att byta mot kontanter 

Beslutsunderlag 

Motion  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-12-08 § 142  
HR-chefens tjänsteutlåtande 2022-08-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-09-21 § 147 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Jan-Olof Larsson (S) och Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
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Forts. KS § 155 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 
 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 156   Dnr 2022/000894 

Information om det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Sammanfattning 

Kommunens HR-specialist informerar om kommunens arbete med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och 
följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  
 
För att på ett ändamålsenligt sätt kunna leva upp till och tillämpa gällande arbetsmiljölagstiftning 
krävs fördelning av arbetsmiljöuppgifterna som årligen följs upp i organisationen. 

Beslutsunderlag 

HR-specialist tjänsteutlåtande 2022-09-26 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

 

Skickas till 

HR-specialist 
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KS § 157   Dnr 2021/000968 

Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska 
sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen  

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Sanna Gustafsson (S). Motionen innehåller två förslag; 
1) att ge omsorgsnämnden i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut Att skapa en 
attraktiv arbetsplats, minska sjukfrånvaro och personalomsättningen genom att se över 
arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen.  
2) att återkomma till fullmäktige med redovisning av hur man jobbar med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att få ned sjukskrivningarna samt redovisa vilka åtgärder som vidtagits.  
 
2019 togs beslut gällande höjning av arbetstidsmåttet för nattarbetande personal i 
omsorgsförvaltningen som en åtgärd för att anpassa verksamheten till en minskad budgetram. Efter 
förhandling med facket beslutades att enbart nyanställda skulle omfattas av det nya arbetstidsmåttet. 
Det finns nu tre medarbetare som är tillsvidareanställda utifrån dessa nya förutsättningar. Det är för 
få, och det har gått för kort tid, för att dra några slutsatser kring hur det nya arbetstidsmåttet 
påverkar faktorer som sjukfrånvaro eller personalomsättning.  
 
Sotenäs kommun kommer från och med 2023 att ha en process där det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) som förvaltningarna bedriver kommer att sammanställas och redovisas 
årligen till Kommunstyrelsen (KS) som har arbetsmiljöansvar. Tidigare har det inte funnits en sådan 
process i kommunen. Eftersom förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete fortsatt kommer att 
redovisas till KS görs bedömningen att ingen separat redovisning för en separat arbetsgrupp 
behöver göras till Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag  

Motion  
Protokollsutdrag KF 2021-11-11 § 124  
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-02-02 
Protokollsutdrag ON 2022-08-25 § 86 
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-09-13 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) och Jeanette Loy (M) föreslår bifall till Omsorgsnämndens förslag.  
Jan-Olof Larsson (S), Sebastian Andersson (SD) och Mikael Sternemar (L) föreslår att motionen 
ska bifallas. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag mot Jan-Olof 
Larssons (S) med fleras förslag och finner att Kommunstyrelsen antar Nils Olof Bengtsons (M) med 
fleras förslag. 
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Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition, den som bifaller omsorgsnämndens 
och Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag röstar JA, den som bifaller Jan-Olof Larssons (S) 
med fleras förslag röstar NEJ. 
Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster. Se omröstningsbilaga. 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen till den del som avser att se över arbetstidsmåttet 
och arbetstidsförläggningen samt bifalla motionen till de delar som avser att redovisa hur 
Omsorgsförvaltningen jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 

Reservation  

Jan-Olof Larsson (S), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Albertsson(S) och Bengt Sörensson (S) 
reserverar sig skriftligt mot beslutet. Se bilaga. 
 
Mikael Sternemar (L) och Sebastian Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Protokollsanteckning 

Mikael Andersson (-) ställer sig bakom ett bifall till motionen. 
 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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Forts. KS § 157 Omröstningsbilaga 

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Helene Stranne  M X   
Roland Mattsson M X   
Nils Olof Bengtson M X   
Jeanette Loy M X   
Pär Eriksson  C X   
Stig-Arne Helmersson C X   
Robert Yngve KD X   
Jan-Olof Larsson  S  X  
Lars-Erik Knutsson S  X  
Birgitta Albertsson S  X  
Bengt Sörensson  S  X  
Sebastian Andersson SD  X  
     
Mikael Sternemar, ordförande L  X  

Summa (13)  7 6  
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Jan-Olof Larsson (S), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Albertsson(S) och Bengt Sörensson (S) 
reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande; 
 
Den Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot majoritetens beslut i KS om att avslå motionen 
om att se över arbetstidsmåttet som idag innebär att två personer inom samma 
kollektivavtalsområde har olika arbetstidsmått. 
 
Ett sådant system stimulerar till dålig arbetsmiljö genom ständiga diskussioner och osämja på 
arbetsplatsen. Den eventuella besparing som majoriteten räknad med genom att öka arbetstidsmåttet 
för nyanställda utan kompensation lönemässigt, försvinner med råge genom skapad ineffektivitet. 
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KS § 158   Dnr 2019/000091 

Information pågående VA-plan för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Kommunen har tillsammans med Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB påbörjat arbetet med att ta 
fram en plan för vatten och avlopp, nedan kallad VA-plan. VA-planen ska utmynna i en långsiktigt 
hållbar hantering av VA-frågorna i kommunen. Arbete pågår och konceptversioner av de två första 
stegen i arbetet finns tillgängliga; översikt och strategi. Det sista steget är att ta fram 
handlingsplaner och därefter sammanställs samtliga handlingar till en VA-plan. VA-planen planeras 
att färdigställas under första kvartalet 2023.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-18 §30 att uppdra åt Kommunstyrelsen och starta arbetet 
med att ta fram en VA-plan. Planen planeras vara färdig första kvartalet 2023. Kommunen har 
tillsammans med Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB påbörjat arbetet med att ta fram en plan för 
vatten och avlopp. VA-planen ska utmynna i en långsiktigt hållbar hantering av VA-frågorna i 
kommunen. Arbetet genomförs i enlighet med Havs och Vattenmyndighetens vägledning om olika 
planeringssteg; översikt, strategi och VA-planen.  
 
I januari 2022 påbörjade en politisk vald styrgrupp och arbetsgrupp med att arbeta fram en VA-
översikt. Översikt som är det första steget i VA-planarbetet och är en sammanställning av den 
kunskap som finns i kommunen och VA-bolag.  
 
Översikten är ett kunskapsmaterial som ligger till grund för det fortsatta arbetet och innehåller en 
nulägesbeskrivning gällande lagstiftning, ansvarsfördelning och styrdokument. Översiktsplanen 
2022 samrådsförslag ligger till grund för översikten i dagsläget och kommer justeras inför 
antagande av hela VA-planen. Vidare innehåller översikten en beskrivning om den allmänna och 
enskilda VA-försörjningen, hantering och utmaningar kring vattenresurser, spillvatten, dagvatten, 
ledningsnät och taxa. Översiktens olika delar avslutas med att identifiera behov för framtida arbete 
med frågorna. Översikten landar i att det finns behov av att arbeta med över 50 punkter. Insatser i 
varierade storlek som kräver olika typer av arbetsinsatser och budget.  
 
För att kunna hantera samtliga behov som identifieras i översikten har en strategi arbetats fram. 
Strategin redovisar ställningstaganden, strategiska vägval och riktlinjer för VA-försörjningen. 
Strategin kommer ligga till grund för framtagande av de olika handlingsplanerna i den senare VA-
planen.  
 
Nästa steg som redan inletts och förväntas att pågå under hösten 2022 är framtagande av själva VA-
planen. VA-planen kommer ge förslag på hantering av de utmaningar som identifierats i översikten 
och med hjälp av ställningstagandena i strategin vägletts till en slutlig handlingsplan. Arbete med 
handlingsplaner har påbörjats och vi arbetar just nu med:  
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Kort sikt: 
* Handlingsplan för åtgärder på kort sikt - utreda och genomföra åtgärder för att tillgodose 
samhällets behov av utveckling i närtid och samtidigt säkerställa funktionen och tillstånd på våra 
reningsverk.  
 
Medellång sikt:  
* Tillfällig handlingsplan - beskriva åtgärder som möjliggör frigörande av kapacitet för beslutade 
och planerade anslutningar.  
 
Lång sikt:  
* Utbyggnadsplan - redovisar en prioriteringsordning och plan för områden som i dagsläget och 
framtida planeringsområden som har behov av VA-utbyggnad. 
* VA- drift och underhållsplan (förnyelseplan) - redovisar en prioriteringsordning och plan av 
underhåll av befintlig anläggning.  
* Handlingsplan för dagvatten - För att möjliggöra en framåtsyftande hantering av dagvatten för att 
minska risker med översvämningar och klimateffekter idag och i framtiden. 
* Vattenförsörjningsplan- säkerställa att tillräckligt med vattenresurser prioriteras och skyddas för 
att klara framtida vattenförsörjning. 
* Plan för enskilt VA och i väntan på allmän VA- Syfte att säkerställa bebyggelse utanför 
verksamhetsområde har förutsättning för en god egen VA-försörjning. Samt plan för hantering av 
de områden som väntar på kommunal utbyggnad.  
* Utredning om nytt avloppsreningsverk - Förslag för eventuell utbyggnad eller nytt reningsverk.  
 
* Kapacitetsberäkningar Hunnebostrand och Omholmens reningsverk. 
 
I samband med framtagande av översiktsplan 2022 har en rad olika strategiska dokument arbetats 
och arbetas fram så som, förutom översiktsplanen, bostadsförsörjningsprogram, mobilitetsutredning 
och VA-plan med alla dess handlingsplaner vilket kommer ge Sotenäs kommun förutsättningar till 
att skapa en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling.   

Beslutsunderlag 

VA-översikt - Koncepthandling 20220909 
VA-Strategi - Koncepthandling 20220909 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-09-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-09-21 § 146 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Skickas till 

Planarkitekt 
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KS § 159   Dnr 2022/000304 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 2022 

Sammanfattning 

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt 
kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid 
beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare 
handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat införa en motionsbalans som visar status för bifallna motioner, 
vilket redovisas vid dagens sammanträde.  
 
Vid genomgång finns för närvarande 24 motioner och 13 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Pågående motioner 2022-09-08 
Pågående medborgarförslag 2022-09-08 
Uppdrag efter bifallna motioner  
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-09-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-09-21 § 148 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
hösten 2022, och tar del av motionsbalans för bifallna motioner. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige   
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KS § 160   Dnr 2022/000858 

Införa fritidskort för unga i kollektivtrafiken  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla Yngve Johanssons (MP) motion att utreda fria bussresor 
för ungdomar. Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till Utbildningsnämnden för att utreda 
möjligheten att nyttja skolskjutsavtalet för att täcka in behovet av resande mellan orterna, alternativt 
införa fritidskort (KF 2022-02-16 § 12). 
 
Utbildningsnämnden beslutade 2022-09-06 § 48 att ta del av informationen avseende 
skolskjutsavtalet och såg att utrymme inte fanns i egen budget att införa fritidskort och överlämnade 
i sin tur frågan om införande av fritidskort för unga till Kommunstyrelsen.   
 
Kommunstyrelsen bereder ärendet ur ett budgetperspektiv. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11  § 124 att en motion inlämnad av Yngve Johanssons 
(MP) om att införa fria resor för unga skulle beredas av Kommunstyrelsen.  
När motionen återkom till Kommunfullmäktige 2022-02-16 § 12 efter beredningen, så beslutade 
fullmäktige att bifalla motionen och att överlämna ärendet till Utbildningsnämnden för att utreda 
möjligheten att nyttja skolskjutsavtalet för att täcka in behovet av resande mellan orterna, alternativt 
införa fritidskort. 
 
Utbildningsnämnden utredde ärendet och beslutade 2022-09-06 § 48 att ta del av informationen 
avseende skolskjutsavtalet och såg att utrymme inte fanns i egen budget att införa fritidskort och 
överlämnade därmed frågan om införande av fritidskort för unga till Kommunstyrelsen.   
 
I Utbildningsförvaltningens utredning framkom följande: 
 
Skolskjutsavtalet medger inga resor utanför skoltid. 
 
Det finns fyra olika varianter av fritidskort som är giltiga olika tider på dygnet och helgdagar. 
Priserna för fritidskorten varierar mellan 630 kronor och 2 862 kronor per läsår. Det saknas medel 
för införandet av fritidskort i Utbildningsnämndens budget 2022 och 2023. 
 
Förvaltningschefen har fått två uppdrag att utreda fria resor för unga. 
 
Första uppdraget var att utreda möjligheten att nyttja skolskjutsavtalet för att täcka behovet av 
resande mellan orterna. Enligt skolskjutsavtalet är det inte möjligt att nyttja bussresor på annat sätt 
än elevrelaterade resor specificerade i bilaga 1. 
 
Andra uppdraget var att utreda möjligheten att införa fritidskort för unga i kommunen. 
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Motionären hänvisar resandet till Uddevalla och Trollhättan i sin motion om fria resor. I Västtrafiks 
nya zonindelning innebär det ett resande inom zon C. 
 
Prisbild   Giltighet    Kostnad 
Fritidskort   19.00-22.00    630 kr/elev & läsår 
Fritidskort   14.00-24.00    1 233 kr/elev & läsår 
Fritidskort   14.00-24.00 + helg 00.00-24.00  2 862 kr/elev & läsår 
Fritid jul-sommarlov  00.00-24.00    675 kr/elev & läsår 
 
Antalet elever Sotenäs kommun juni 2022 
13-15 år - 246 stycken 
16-20 år - 348 stycken 
21-29 år - 685 stycken 
 
Med utgångspunkt att samtliga unga mellan 16-29 år erbjuds ett Fritidskort med giltighetstid 
kl.14:00-24:00 blir det totala kostnaden 1 273 689 kronor per år. 
Det saknas medel för införandet av fritidskort i Utbildningsnämndens budget 2022 och 2023. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Kommunstyrelsen har år 2023 ofördelade medel på 1,9 mnkr. Detta belopp föreslås sparas i en 
buffert och inte fördelas ut. Bufferten har sänkts rejält jämfört med föregående år. I kommande års 
budget 2023-2024 kommer budgeten revideras då pensionskostnaderna och elkostnaderna måste 
finansieras och prioriteras.  
 
På grund av ökade kostnader så kan kommunförvaltningen inte se att det ges utrymme för 
fritidskort på ca 1,3 mnkr till Utbildningsnämnden i ramhöjning, om man inte väljer att ta bort något 
annat (sparar i annan verksamhet) för att finansiera detta.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef utbildning tjänsteutlåtande 2022-06-08 
UN protokoll 2022-09-06 § 48 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-09-22 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S) föreslår att medel till fritidskort för ungdomar ska prövas i budgetberedningen 
för 2023. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S) förslag finner att Kommunstyrelsen antar 
detta. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medel till fritidskort för ungdomar ska prövas i budgetberedningen 
för 2023. 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Förvaltningschef Utbildning 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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KS § 161   Dnr 2022/000013 

Redovisning av delegationsbeslut 
Lista på delegationsbeslut under tiden 2022-09-07 - 2022-09-22; 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-09-22 99198 

 
Delegationsbeslut - tidsbegränsat bygglov 
ställplatser, Tången 42:52, BN 2022-433 

2022/000875 

2022-09-22 99197 
 

Delegationsbeslut Utplacering av nya 
hummerrev  

2022/000887 

2022-09-22 98950 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om markköp 
Vägga 6:1 angränsande Ödegården 2:1 
bostad 

2021/000915 

2022-09-20 99181 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om köp av 
mark Malmön 1:654 för kontor och lagerlokal  

2021/000954 

2022-09-19 99111 
 

Delegationsbeslut - Remiss - ansökan om 
ledningstillstånd för elkabel till billaddare 
Hasselösundsvägen Smögen. 

2022/000842 

2022-09-12 99027 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse för uteservering vid verksamheten 
CJA, område kallat Solsidan. A425.514/2022  

2022/000781 

2022-09-09 99023 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud 
avseende avrop DIS teknisk konsult 
sakkunnig dagvattenutredning 

2022/000786 

2022-09-09 99017 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om att köpa 
kommunal mark del av Gravarne 3:2 vid 
Gravarne 32:2 

2020/001028 

2022-09-08 99005 
 

Delegationsbeslut - Avtal eldistributionsnät 
Vägga 2:262 projektbeteckning:SU72841001 

2022/000799 

2022-09-08 99000 
 

Delegationsbeslut avbryta upphandling avrop 
skåpbil i DIS personbilar 

2022/000316 

2022-09-07 98986 
 

Delegationsbeslut - reviderad remiss Sparöd 
1:6  

2022/000797 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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KS § 162 Dnr 2022/000012 

Anmälningsärenden 
Lista på anmälningsärenden under tiden 2022-09-07 - 2022-09-22; 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-09-19 99139 

 
Protokoll nr 5  Extra styrelsemöte 
Sotenäs Vatten AB 2022-09-12 
inklusive yttranden Munkebo 

Västvatten AB 

2022-09-12 99034 
 

Protokoll 2022-3 Sotenäs 
RehabCenter AB 2022-06-09 

Sotenäs Rehabcenter 

2022-09-08 99004 
 

Regeringsbeslut - Uppdrag att vidta 
energibesparingsåtgärder inom den 
statliga förvaltningen 

Regeringskansliet 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden.   
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KS § 163 Dnr 2020/001026 

Detaljplan för Långevik 1:3 m.fl, Väjern 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplan för Långevik 1:3 m.fl. i Väjern, är att pröva förutsättningarna för utveckling 
av ett campusområde med gymnasieskola (inriktning idrott, hälsa och friluftsliv), 
hotell/restauranger, kontorslokaler och etappvis utbyggnad av bostäder i form av studentlägenheter, 
permanentbostäder, fritidsbostäder samt byggnader för korttidsboende/uthyrning.  
 
Programområdet är beläget norr om Väjern öster om väg 174.  
Programförslaget redovisar ett hotell med 300 rum, en skola för 200-400 elever samt sammanlagt  
ca 500 bostadsenheter i en variation av boendetyper.  
Området är huvudsakligen obebyggt och utgörs till största delen av ett vidsträckt hällmarkslandskap 
med sparsam vegetation. På de högre belägna delarna finns ett antal dammar. I den sydöstra delen 
av området finns en strandskyddad bäck. Hällmarkerna omgärdas av låglänta områden med 
jordbruksmark där randzonerna utgörs av högre trädvegetation  
 
Huvudangöring till planområdet ska ske via en ny cirkulationsplats på Dinglevägen, väg 174, 
gemensam tillfart med angränsande planområde för Långevik 1:12 m.fl.  

Beskrivning av ärendet 
Programhandlingar daterade 2022-04-01 har varit ute på samråd under tiden  
19 april – 17 maj 2022. Samrådet har genomförts i enlighet med plan -och bygglagen (2010:900). 
Under programsamrådet har 15 yttranden inkommit. Av dessa är 10 remissinstanser och 5 sakägare 
enligt fastighetsförteckning.  

Länsstyrelsens synpunkter i korthet  
Programmet överensstämmer inte med gällande översiktsplan men finns utpekat i kommunens nya 
översiktsplan som varit föremål för samråd under 2021.  
Exploateringens påverkan på bland annat riksintresse enligt MB 4 kap, jordbruksmark, farligt gods 
m.m. ska redovisas närmare och utredningar inom naturvärden, trafik, VA/dagvatten, geoteknik, 
buller m.m. behöver fördjupas eller tas fram i den fortsatta planprocessen.  
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning om att förslaget kan innebära en betydande 
miljöpåverkan och att en särskild miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. 

Berörda sakägare 
Yttrar sig bland annat om projektets omfattning och påverkan på området, rådighet över mark, 
kommunens intentioner kring trafikfrågan samt kapaciteten i VA-nätet.  
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Beslutsunderlag 

Programsamrådsredogörelse daterad 2022-08-04 
Plankonsultens tjänsteutlåtande 2022-08-08 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-09-01 § 95 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S) föreslår bifall till Byggnadsnämndens förslag. 
Mikael Sternemar (L) och Robert Yngve (KD) föreslår att ärendet återremitteras till 
Byggnadsnämnden för att redovisa ett förslag som innebär mindre omgivningspåverkan. 

Ajournering 

Ajournering begärs och sammanträdet ajourneras 5 minuter. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och anta Byggnadsnämndens förslag, 
eller återremitteras och finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition, den som bifaller att ärendet ska 
återremitteras röstar JA, den som bifaller Byggnadsnämndens förslag röstar NEJ.  
Omröstningen utfaller med 7 JA-röster, 5 NEJ-röster och 1 avstår. Se omröstningsbilaga. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till Byggnadsnämnden för att redovisa ett förslag 
som innebär mindre omgivningspåverkan. 
 

Reservation 

Jan-Olof Larsson (S), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Albertsson(S) och Bengt Sörensson (S) 
reserverar sig mot beslutet då Kommunstyrelsen inte ställer sig bakom en enig Byggnadsnämnd. 

Protokollsanteckning 

Yngve Johansson (MP) lämnar en protokollsanteckning. Se bilaga. 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Forts. KS § 163  Omröstningsbilaga  

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Helene Stranne  M X   
Roland Mattsson M X   
Nils Olof Bengtson M X   
Jeanette Loy M X   
Pär Eriksson  C X   
Stig-Arne Helmersson C X   
Robert Yngve KD   X 
Jan-Olof Larsson  S  X  
Lars-Erik Knutsson S  X  
Birgitta Albertsson S  X  
Bengt Sörensson  S  X  
Sebastian Andersson SD  X  
     
Mikael Sternemar, ordförande L X   

Summa (13)  7 5 1 
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Forts. KS § 157 Protokollsanteckning 

 
 
Yngve Johansson (M) lämnar en protokollsanteckning enligt följande; 
 
När beslut om planbesked gavs för fastigheten Långevik 1:3 lämnade Miljöpartiet de gröna följande 
protokollsanteckning. ”Det pågår ett arbete med ny översiktsplan och Miljöpartiet de gröna vill inte 
ge positivt planbesked för Långevik 1:3 mfl innan denna process är genomförd.” 
 
Miljöpartiet de gröna vill avbryta planbeskedet i detta skede och gör samma bedömning som 
Byggnadsnämnden. 
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KS § 164 Dnr 2022/000832 

Ansökan om planbesked för fastigheterna Bäckevik 2:7, 2:8 m.fl., 
Kungshamn  

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Bäckevik 2:7 och 2:8 i 
syfte att göra det möjligt att bedriva restaurangverksamhet. Restaurangverksamhet har tidigare 
bedrivits på platsen med tidsbegränsade bygglov då nuvarande detaljplan inte tillåter 
restaurangverksamhet.  
Det aktuella området ligger i de norra delarna av Kungshamns hamn vid Bäckevikstorget. 
 
Restaurangverksamhet har bedrivits med tillfälligt bygglov i drygt 20 år.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att det är lämpligt att pröva användningen i en ny 
detaljplan så att verksamheten blir planenlig. Hela planområdet bör ses över i en ny detaljplan.  
 
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: VA/dagvatten/skyfall, geoteknik/bergteknik, 
anpassning till kulturmiljön samt stigande havsnivåer och översvämning. 

Beslutsunderlag 

Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-08-08 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-09-01 § 94 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) föreslår bifall till Byggnadsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

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

och vinna laga kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet om inte annat avtalas 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 
Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr.  
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Skickas till 

Sökande 
Planarkitekt 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-10-05 § 153-167 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 28(33)
 

 
 
 
 
 

KS § 165 Dnr 2022/000737 

Införande av nytt passersystem Hogenäs samt Malmöns 
återvinningscentraler 

Sammanfattning 

Rambo planerar att införa passersystem på samtliga sju återvinningscentraler inom 
ägarkommunerna. Passersystemet ger bland annat en ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö, mindre 
miljöpåverkan samt ökade intäkter genom införandet.  
Detta under förutsättning att respektive ägarkommuns kommunfullmäktige fattar beslut om ett 
begränsat antal fria besök. 
 
Samtliga privathushåll med avfallsabonnemang får nyttja sina fria besök på samtliga 
ägarkommuners återvinningscentraler. Företag och övriga besökare kommer att få betala en avgift 
för att få tillträde att lämna avfall på återvinningscentral. Om samtliga ägarkommuner har så lika 
förutsättningar som möjligt gör det administrationen mycket effektivare och kunderna upplever det 
enklare och rättvisare när de brukar Rambokommunernas återvinningscentraler. 
 
Passersystemet ger endast fritt tillträde till återvinningscentralen under de fria besöken för 
privatpersoner som tecknat avfallsabonnemang. Idag har återvinningscentralen många besökare från 
andra kommuner och företag som lämnar avfall, utan att betala för sig. Denna kostnad belastar 
kommunernas renhållningskollektiv. Servicen kommer dock att finnas kvar även för dessa och de 
ska fortsatt ha möjligheten att lämna sitt avfall mot en avgift. Det finns möjlighet att betala via 
återvinningscentralkort eller Swish. 
 
Exempel på fria besök/år från andra kommuner, dom har i genomsnitt cirka fem besök per 
hushåll/år i realiteten. 

• Vänersborg har 4 fria besök och därefter kostar varje besök 50 kronor  
• Ale Kommun har 10 fria besök och därefter kostar varje besök 200 kronor 
• Strömstad har 12 fria besök och därefter kostar varje besök 100 kronor 
• Uddevalla har 10 fria besök och därefter kostar varje besök 204 kronor 
• Orust har 15 fria besök och därefter kostar varje besök 313 kronor 
• Laholm har 12 fria besök och därefter kostar varje besök 250 kronor 
• Halmstad har 15 fria besök och därefter kostar varje besök 250 kronor 

 
För Rambos kunder föreslås 12 fria besök för villor och fritidshus och 8 fria besök för lägenheter, 
därefter föreslås besöken kosta varje besök 200 kronor. 
 
Passagekontrollen för privatpersoner med avfallsabonnemang sker via deras körkort. Övriga och 
företagare får ett passerkort.  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-10-05 § 153-167 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 29(33)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 165 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-28 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-09-20 § 59 

Yrkande 

Pär Eriksson (C) och Jan-Olof Larsson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Pär Erikssons (C) med fleras förslag finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att på kommunens återvinningscentraler, under förutsättning att 
respektive ägarkommuns kommunfullmäktige fattar likalydande beslut om ett begränsat antal fria 
besök:  

- införa 12 fria besök årligen för villor och fritidshus samt 8 fria besök för 
lägenheter,  

- införa 6 fria besök för dödsbon, 
- införa en kostnad om 200 kr/besök efter att de fria besöken förbrukats. 

  
Kommunfullmäktige beslutar att detta skrivs in i ordinarie renhållningstaxan för 2023. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 166 Dnr 2022/000738 

Renhållningstaxa 2023 

Sammanfattning 

Taxan som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13, avseende det nya insamlingssystemet, som 
gäller från 2019 har årligen justerats med index. Taxan behöver nu revideras dels på grund av att 
utsortering av matavfall kommer att bli obligatoriskt och eftersom abonnemang med blandat mat- 
och restavfall inte längre blir valbart för hushållen. Det har också tillkommit nya tjänster som ingår 
i det kommunala ansvaret. 

Beskrivning av ärendet 

Förändringar och tillägg till denna taxa är gulmarkerade och vid höjda avgifter är dagens avgifter 
rödmarkerade. 
 
Taxan som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13, avseende det nya insamlingssystemet, som 
gäller från 2019 har årligen justerats med index. Taxan behöver nu revideras dels på grund av att 
utsortering av matavfall kommer att bli obligatoriskt och eftersom abonnemang med blandat mat- 
och restavfall inte längre blir valbart för hushållen. Det har också tillkommit nya tjänster som ingår 
i det kommunala ansvaret.  
 
Avgifterna för slamtömning regleras enligt avfallsindex A12:3MD och årligen fr.o.m. 1 januari med 
oktober 2021 som basmånad. 
 
Renhållningsavgiften är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift.  
 
Grundavgiften finansierar kostnader för markarrende, drift och underhåll av kommunens 
återvinningscentraler, hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, 
kommunikation, planering, utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär. Nytt är att 
grundavgiften även ska finansiera inlämnat bygg- och rivningsavfall från privathushållen.  
 
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av insamlat 
avfall, kärlkostnader för privathushållen samt andra kostnader som insamlingen av det kommunala 
avfallet genererar. Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl eller hyr av Rambo.  
 
Avgifterna för slamtömning regleras enligt avfallsindex A12:3MD. Då index för insamling av avfall 
(A12:1MD) skiljer sig markant från index för slamtömning (A12:3MD) bör de olika tjänsterna 
regleras med två separata index. Risken är stor att man inte får täckning för egna kostnadsökningar. 
 
Returpapper/tidningar som från och med 1 januari 2022 är kommunalt avfall läggs från och med 
2023-01-01 in i taxan. Flerbostadshus och verksamheter kan beställa hämtning i kärl mot avgift 
enligt bifogat taxedokument. En- och tvåbostadshus hänvisas till insamlingssystem som återfinns på 
återvinningsstationerna.  
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Framkörningsavgift (bomavgift) när man inte har kunnat utföra tömning av enskilt avlopp trots 
aviseringsbrev, föreslås höjas från 488 kr – 700 kr. Det har skett en ökning av fastighetsägare (115 
st, 2021) som har satt i system att hellre betala en framkörningsavgift då den är billigare än en 
ordinarie tömning. En bomkörning ger en negativ miljöpåverkan och bör undvikas. Enligt 
Avfallsföreskrifterna ska ett enskilt avlopp (med toalett kopplad) tömmas minst en gång per år.  
 
Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering blir ett kommunalt ansvar 2023-01-
01. Bygg- och rivningsavfall som uppkommer i en yrkesmässig verksamhet faller inte under det 
kommunala ansvaret. Privatpersoner med avfallsabonnemang kan lämna bygg- och rivningsavfall 
avgiftsfritt på återvinningscentralen, inom ramen för de fria besöken. Privathushåll kan beställa 
hämtning av bygg- och rivningsavfall vid fastigheten mot avgift enligt bifogat taxedokument. 
 
Kyl och frys lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling 
täcks av taxans grundavgift. Kyl och frys kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift 
enligt förslag i bifogat taxedokument. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Med föreslagna justeringar samt införande av det nya insamlingssystemet har budgeterats med ett 
underskott på 800 tkr. Det ackumulerade överskottet beräknas till 1,1 mnkr vid 2023 års slut.  
 
Utöver föreslagna höjningar kommer samtliga avgifter i renhållningstaxan att justeras med 
avfallsindex.  

Beslutsunderlag 

Förslag Renhållningstaxa 2023 avser när insamlingssystemet är infört, jämförelsetal 
Förslag 2022-09-20 Renhållningstaxa 2023 avser när insamlingssystemet är infört 
Förslag Renhållningstaxa 2023 avser innan insamlingssystemet införs, jämförelsetal 
Förslag 2022-09-20 Renhållningstaxa 2023 avser innan insamlingssystemet införs 
Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-08-03 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-09-20 § 60 

Yrkande 

Pär Eriksson (C) och Jan-Olof Larsson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Pär Erikssons (C) med fleras förslag finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att:  
 

- anta föreslagna justeringar daterade 2022-09-20 i den renhållningstaxan som antogs 2018-
12-13 inför nytt insamlingssystem och som kommer att börja gälla från 1 januari 2023.  
 

- anta föreslagna justeringar daterade 2022-09-20 i den renhållningstaxan som antogs 2021-
11-11 inför 2022 och som gäller i sin helhet tills nytt insamlingssystem är infört i hela 
kommunen.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 167 Dnr 2022/000806 

Information om översyn av arvodesreglementet 

Sammanfattning 

Information lämnas om att gruppledarna har haft ett möte om en översyn av arvodesreglementet  
2022-09-21. Protokollet från mötet sänds ut till Kommunstyrelsens ledamöter för kännedom. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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