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KSAU § 150 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen. 
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KSAU § 151 Dnr 2022/000929 

Handlingsprogram 2022 enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 
Räddningstjänsten Sotenäs 

Sammanfattning 

Handlingsprogrammet är ett styrdokument för Räddningstjänsten Sotenäs. Handlingsprogrammet 
ska omfatta så väl kommunernas förebyggande verksamhet som den skadeavhjälpande 
(räddningstjänst-) verksamheten. I juni 2021 utfärdade MSB nya föreskrifter om 
handlingsprogrammens innehåll och struktur. Det kommunala handlingsprogrammet är det 
övergripande politiska styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor såväl som att 
kunna användas som information till allmänheten och kunna vara underlag för statens tillsyn.   

Beskrivning av ärendet 

Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att ge människors liv 
och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor i hela 
landet, med hänsyn till lokala förhållanden. Bestämmelserna innehåller de skyldigheter och åtgärder 
som stat, kommun och enskilda ska vidta för skydd mot olyckor. Lagen omfattar förebyggande 
verksamhet, räddningstjänst samt efterföljande åtgärder. 
 
Kommunerna är skyldiga att anta handlingsprogram för olyckor som kan leda till räddningsinsatser. 
Handlingsprogrammen ska beskriva vilka risker som finns i kommunen och vilken förmåga 
kommunen har att hantera riskerna. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är en målstyrd lagstiftning 
för att färre människor ska dö eller skadas och för att minska skador på egendom och miljö. I 
handlingsprogrammen ska det formuleras lokala, så kallade verksamhetsmål, som ska sträva mot de 
nationella målen. De lokala verksamhetsmålen och utformningen av den förebyggande 
verksamheten och räddningstjänsten ska utgå från en analys av de lokala riskerna för olyckor. 
 
I juni 2021 utfärdade MSB föreskrifter om handlingsprogrammens innehåll och struktur. De 
kommunala handlingsprogrammen ska vara det övergripande politiska styrdokumentet för 
kommunens arbete med skydd mot olyckor såväl som att kunna användas som information till 
allmänheten och kunna vara underlag för statens tillsyn.  
 
Programmen bör grunda sig i underliggande, mer detaljerade arbeten. Exempel på sådant 
underliggande arbete kan gälla beskrivningen av risker, förmåga till räddningstjänst och tillsyn av 
den enskildes brandskydd i form och nationella sammanställningar, regionala planer, karteringar 
med mer. Först när en olycka inträffat eller det finns en överhängande fara för en olycka, och den 
enskilde själv eller genom att anlita någon annan inte kan klara av situationen, är det samhällets 
skyldighet att ingripa.  

Beslutsunderlag 

Stf Räddningschefens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 
Förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 2022 
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Forts. KSAU § 151 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att det läggs till att handlingsprogrammet ryms inom befintlig budget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor 
2022. 
Handlingsprogrammet ryms inom befintlig budget. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 152 Dnr 2022/000522 

Medborgarförslag - Skyddsrum i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Monica Kjellson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska iordningställa fler skyddsrum. 
Förslaget besvaras med att det inte är kommunens ansvar eller skyldighet. Det är ytterst Riksdag 
och Regering som avgör om fler skyddsrum skall upprättas. Kommunen har idag femton 
skyddsrum, varav de flesta i samhället Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen får många frågor om skyddsrum. Det är inte aktuellt att ställa i ordning skyddsrum nu. 
Det är något som sker först ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Skyddsrum är bara ett 
av flera sätt att skydda befolkningen vid fara under höjd beredskap, andra är till exempel utrymning. 
Det finns också andra möjligheter att söka skydd, till exempel i förstärkta byggnader eller i en 
källare.  
 
Det är Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) som har ansvaret för skyddsrummen i 
Sverige, och man har gjort bedömningen att det föreligger liten risk för attacker mot platser i 
Sverige där det bor få människor. 
 
Det utreds ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med 
andra former av skydd. MSB, som har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum, menar att 
Sverige ska bevara de befintliga skyddsrummen så långt det går. Ytterst är det riksdag och regering 
som beslutar om skyddsrummens framtid, inte kommunerna. 
 
Enligt MSB: skyddsrumskarta över Sotenäs kommun kan kommunens invånare själva läsa ut att det 
finns femton skyddsrum i kommunen. 
Smögen - Två 
Todderöd - Ett 
Kungshamn/Väjern - Tolv 
 
Ref: Skyddsrumskarta (msb.se) 

Regelverk  
Lag om skyddsrum, SFS 2006:545.  
Förordning om skyddsrum, SFS 2006:638. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Översyn skyddsrum (DNR 2022/000522) 
Säkerhetssamordnarens tjänsteutlåtande 2022-06-20 
  

https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/skyddsrumskarta/
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Forts. KSAU § 152 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget då det inte är ett kommunalt ansvar. 
 
De befintliga skyddsrummen ansvarar fastighetsägarna för att hålla i ordning och inrättande av nya 
skyddsrum beslutas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap på uppdrag av Riksdagen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 153 Dnr 2022/000004 

Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2022 

Sammanfattning 

Vid årets slut väntas 8 av 9 verksamhetsmål vara uppfyllda, varav 6 bedöms i hög grad uppfyllda. 1 
verksamhetsmål bedöms vara delvis uppfyllt.  

Periodens utfall uppgår till 52,3 mnkr vilket är 3,0 mnkr högre än budgeterat. För helåret 
prognostiseras en negativ avvikelse mot budget om 7,3 mnkr. Avvikelsen avser främst ökade 
elkostnader inom kommunstyrelsens tekniska verksamhet. Kommunstyrelsen väljer att inte 
vidaredebitera de höjda kostnaderna på fastighet och måltid till verksamheterna, utan hanterar 
underskotten i egen budget. 

Periodens investeringsutgifter uppgår till 10,4 mnkr. Årets totala investeringsbudget uppgår till 
110,1 mnkr, vilket innebär att 9,4 procent av budgeten använts under perioden.  För helåret 
prognostiseras 37,4 mnkr nyttjas.  Utbyggnad industriområden, asfaltering, gång- och cykelvägar, 
åtgärder med betong och stenkajer och planerat underhåll är exempel på de större poster som 
kommer att genomföras i stor utsträckning. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-10-13 
Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2022, daterad 2022-10-13 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att vidta åtgärder för att nå ett 
resultat i balans. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad delårsrapport augusti 2022 och samt uppdrar åt 
kommundirektören att vidta åtgärder för att nå ett resultat i balans. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 154 Dnr 2022/000004 

Sotenäs kommun, delårsrapport per augusti 2022 

Sammanfattning  

Periodens resultat för kommunkoncernen uppgår till 48,7 mnkr (föregående år 41,1 mnkr). Det stora 
överskottet återfinns hos kommunen med 31,1 mnkr. Samtliga bolag utom Sotenäs RehabCenter har 
positiva resultat. Prognosen på helår för kommunkoncernen visar på ett positivt resultat om 39,9 
mnkr. 
 
Periodens resultat för kommunen uppgår till 31,1 mnkr (föregående år 25,3 mnkr). I jämförelse med 
budget för perioden som är 8,3 mnkr, avviker periodens resultat med 22,8 mnkr. Prognosen på helår 
för kommunen beräknas uppgå till ett överskott på 21,3 mnkr, vilket är 15,0 mnkr bättre än 
budgeterat. Budgeterat resultat för året är 6,3 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och 
kommunal utjämning beräknas således landa på 3,6 procent jämfört med budgeterade 1,1 procent. 
 
Den största positiva resultatavvikelsen på helåret avser skatteintäkter och kommunal utjämning med 
18,5 mnkr. I prognosen har det medräknats intäkter för exploateringsverksamhet och 
fastighetsförsäljning med 4,4 mnkr.  
 
Nämndsverksamheten visar en negativ prognosavvikelse från budget med -7,3 mnkr och avser 
främst ökade elkostnader inom kommunstyrelsens tekniska verksamhet. Kommunstyrelsen väljer att 
inte vidaredebitera de höjda kostnaderna på fastighet och måltid till verksamheterna, utan hanterar 
underskotten i egen budget.  
 
Investeringsutgifterna för januari-augusti uppgår till 11,1 mnkr. Prognosen för helåret pekar på ett 
utfall om 40,1 mnkr, vilket är 74,2 mnkr i avvikelse mot beslutad budget på 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 ska nämnden 
vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram.  
 
Ett kommungemensamt arbete har påbörjats övergripande på kommunledningsnivå med att hitta 
både tillfälliga och långsiktiga åtgärder samt att göra omprioriteringar för att möta kommande 
kostnadsökningar och säkerställa ekonomisk balans. Arbetet, är nödvändigt för att kunna möta 
kommande års utmaningar och för att leva upp till målen för god ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-10-14 
Delårsrapport augusti 2022 Sotenäs Kommun (2022-10-14) 
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Forts. KSAU § 154 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per augusti 2022 samt prognos 2022 och uppmanar 
de nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen att vidta åtgärder så en ekonomi i balans 
uppnås.  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 155 Dnr 2022/000004 

Sotenäs kommun, prognos helår 2022 efter september 

Sammanfattning 

Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.  Rapporten 
utsändes till kommunstyrelsen 2022-10-10 via mejl. 
   
Ekonomiavdelningen har i samråd med verksamheterna upprättat helårsprognos efter juni månad. 
Helårsresultatet prognostiseras till +19,2 mnkr, vilket är +12,9 mnkr bättre än budgeterade 
6,3 mnkr. Nämndernas resultat beräknas uppgå till -8,9 mnkr. För den förvaltningsövergripande 
verksamheten prognostiseras ett överskott mot budget med +3,4 mnkr. Årets avskrivningar 
prognostiseras i nivå med budget. Skatteintäkter och generella bidrag tillkommer och påverkar 
prognosen positivt med +18,5 mnkr. 
 
De större förändringarna jämfört med augustiprognosen avser Omsorgsnämndens prognos som 
försämrats med 1,7 mnkr, personalomkostnadsprognosen med 1,0 mnkr samt förbättring av 
försäljning 0,5 mnkr.  Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta 
restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående 
verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram.  
Investeringsbudgeten uppgår till 114,3 mnkr. Helårsprognosen innebär att 40,1 mnkr av dessa 
förbrukas. Ingen förändring mot augustiprognosen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-10-11 
Prognos helår 2022-09, daterad 2022-10-10 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att vidta åtgärder för att nå ett 
resultat i balans för de nämnder som prognostiserar ett underskott. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner lämnad helårsprognos efter september och uppdrar åt  
kommundirektören att vidta åtgärder för att nå ett resultat i balans för de nämnder som 
prognostiserar ett underskott.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 156 Dnr 2022/000828 

Ekonomiska styrprinciper 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelseförvaltningens översyn av nu gällande styrdokument, har framkommit ett 
behov av att omarbeta styrdokumentet Ekonomiska styrprinciper för Sotenäs kommun.  
 
Det övergripande syftet med det omarbetade styrdokumentet är att tydliggöra syftet, att tydliggöra 
ansvarsfördelningen gällande ekonomistyrning och att tydligt beskriva kommunens budgetprocess. 
Omarbetningen innebär även att de ekonomiska styrprinciperna för Sotenäs kommun samlas i detta 
gemensamma dokument, istället för att som i nuläget även ingå som en del i styrdokumentet 
Sotenäs styr- och ledningssystem.  
Förslaget innehåller förändringar gällande antal rapporteringstillfällen till nämnd samt 
förtydliganden av den praktiska hanteringen vid konstaterade eller befarade budgetavvikelser. 
 
Antalet rapporteringstillfällen med helårsprognos föreslås minskas från nio (9) till fyra (4), per 
februari, april, augusti, oktober samt ett årsbokslut (dec). Rapportering per april och augusti föreslås 
omfatta periodiserat resultat, årsprognos och måluppföljning. Rapportering per augusti är 
lagstadgad. 
 
Skälen till den föreslagna förändringen är att förvaltningens genomförda utvärdering av de 
månatliga dokumenterade rapporteringar sedan 2020, visar att effekten av den täta rapporten inte 
står i proportion till nedlagda arbetsinsatser. Sedan 2020 har budgetavvikelser varit små.  Det finns 
därför skäl att minska antalet rapporteringstillfällen och istället allokera de därmed frigjorda 
resurserna till ekonomisk och finansiell analys av verksamheten, att fastställa orsaken till avvikelser 
och framför allt arbeta med och följa upp effekterna av de åtgärder som framkommit vid analyserna.  
Färre rapporteringstillfällen bedöms även leda till bättre balans i arbetsflödet mellan budget och 
uppföljningsprocesserna så att förvaltningarna inte får för höga arbetstoppar.  
 
Uppdateringen av styrprinciperna är beredd i kommunledningsgrupp samt budgetberedning.  
 
Ekonomiska styrprinciper enligt förslag 2022-10-13 ersätter antagna av fullmäktige 2020-03-12§4 
dnr 2020/040. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiska styrprinciper för Sotenäs kommun 2022-10-13 
Bilaga 1. Underlag av förändringar som gjorts i Ekonomiska styrprinciper 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ekonomiska styrprinciper för Sotenäs kommun, 
daterade 2022-10-13. 
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Forts. KSAU § 156 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 157 Dnr 2022/000863 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av RUR 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska kommuner besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Inför 
varje kommande mandatperiod behöver det ske en översyn av riktlinjen för god ekonomisk 
hushållning och hantering av RUR. I riktlinjen finns de långsiktiga finansiella målen. De kortsiktiga 
finansiella målen för budgetåret finns i Sotenäs kommuns årliga budgetprocess och fastställs i Mål -
och resursplanen. 
 
Som utgångspunkt vid kommunstyrelsens förvaltnings översyn av riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning, har ett analysunderlag har tagits fram för att utvärdera innevarande mandatperiods 
finansiella mål 2019-2022, dels motivera förslag till nya mål. Underlaget beskriver kommunens 
finansiella ställning samt de förutsättningar och utmaningar som prognostiseras för kommande 
mandatperiod. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen 
och ställningen i form av mål.  Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att 
betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och 
omständigheter. 
 
Underlaget ligger som grund till förvaltningens föreslagna långsiktiga finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning under mandatperioden 2023-2026. 
 
Genom att fastställa långsiktiga finansiella mål blir de styrande för vad kommunen långsiktigt vill 
uppnå i fråga om vilka resultatnivåer som krävs, investeringsverksamhetens omfattning och 
finansiering, samt hur mycket den löpande verksamheten får kosta. Målen utgör det gränsvärde för 
vad som kan tolereras utan att på sikt försämra de ekonomiska förutsättningarna för kommande 
generationer.   
 
Tre finansiella mål är föreslagna inför kommande mandatperiod; årens resultat i förhållande till 
skatter och generella bidrag för kommunen, skattefinansieringsgrad för kommunens investeringar 
samt soliditet för kommunkoncernen.  
 
Trots det senaste årens goda resultatnivåer är det av vikt att fortsätta skapa och bibehålla ett stabilt 
finansiellt utrymme, då de närmsta åren kommer att bli tuffa. De faktorer som blir mest relevanta i 
kommunens ekonomistyrning framåt är fokus på kommunens investeringsbehov, resultat och 
soliditetsutveckling.  
 
Vis översynen av hanteringen av RUR är förvaltningens bedömning att det inte finns behov av eller 
skäl till att ändra nuvarande hantering. Förvaltningen föreslår därför inga ändringsförslag för 
kommunens hantering av RUR. 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt förslag 2022-10-13 föreslås ersätta riktlinjen 
antagen av fullmäktige 2020-11-26 §123 dnr 2020/969, från och med 2023-01-01. 
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Beslutsunderlag 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven daterad 
2020-10-13 
Analysunderlag för framtagning av långsiktiga finansiella mål för mandatperioden 2023-2026 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-10-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv, daterade 2022-10-13. 
   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 158 Dnr 2022/000001 

Kommunal utdebitering 2023 (Skattesats) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fastställt under juni månad utdebitering (skattesats) samt fastställt 
budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, nivå på investeringsbudget och mål för budget 2023 med 
plan 2024-2026. Målen ska ha betydelse för god ekonomisk hushållning.  
 
De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten och utdebiteringen fastställas på 
nytt av nyvalda fullmäktige.  
 
Kommunens utdebitering uppgick i 2022 års budget till 21,99 kronor. Budgetförslaget för 2023 
baseras på oförändrad utdebitering 21,99 kronor. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-10-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 159 Dnr 2022/000001 

Revidering av Mål- och resursplan 2023 - 2026, budget 2023 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om Mål- och resursplan 2023 - 2026 budget 2023. De år 
då val av fullmäktige har hållits i hela landet föreskrivs i kommunallagen budgeten ska fastställas 
av den nyvalda fullmäktige.  
 
De ekonomiska förutsättningarna har på mycket kort tid ändrats, vilket ställer mycket höga krav på 
en snabb omställningsförmåga av planeringsprocessen. Osäkerheterna är fortsatt stor för budget 
2023 beroende på höga energi -och bränslepriser, en bred inflation, vikande börskurser och stigande 
räntor.  
 
Då budgeten ska fastställas av den nyvalda kommunfullmäktige krävs att  Mål -och resursplanen 
revideras utifrån de förändrade ekonomiska förutsättningarna.  Under hösten har budgetberedningen 
informerats om de ekonomiska förändringar som påverkat Sotenäs och vilka scenarios 
förvaltningen förutspår utifrån kända faktorer idag.  
 
Förslaget till Mål- och resursplan för 2023 - 2026 tar sin utgångspunkt i Vision 2032 och utifrån att 
uppnå de långsiktiga finansiella målen. 
 
I budgetförutsättningarna har hänsyn tagits till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) senaste 
förändrade prognos (augusti) 2022 gällande utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag samt 
beräkning av KPI. Nämnderna föreslås kompenseras för KPI utifrån SKR samt att 
lönekostnadsökningar täcks centralt.   
 
Utöver avsättningar ovan innehåller budgeten också större avsättningar för ökade el- och 
livsmedels- och pensionskostnader. Förändringarna jämfört med antagna Mål och resursplanen i 
juni innebär en försämring med 26 mnkr. För år 2024 en ytterligare försämring med 12,5 mnkr. 
Detta innebär en obalans med totalt 39 mnkr.  
 
Ett kommungemensamt arbete har påbörjats på kommunledningsnivå med att identifiera både 
tillfälliga och långsiktiga åtgärder samt att göra omprioriteringar för att möta kommande 
kostnadsökningar och säkerställa ekonomisk balans. Arbetet är nödvändigt för att kunna möta 
kommande års utmaningar och för att leva upp till målen för god ekonomisk hushållning. 
 
De förslag som ligger i reviderad budget innefattar; budgetera upp invånarantalet ytterligare till 
9 110, ej genomföra delar av de utökningar som beslutades i juni, samt effektiviserad 
lokalförsörjning. Därtill - som en tillfällig åtgärd – nyttjande av resultatutjämningsreserven 2023. 
 
Lokalförsörjning och energiåtgärder kommer få en betydande roll under mandatperioden. I arbete 
med lokalförsörjning kommer fokus ligga på att gå ur inhyrda lokaler, prioritera effektivisering i 
kärnverksamheten utifrån ändamålsenligt resursutnyttjande av lokaler samt prioritera avyttring av 
fastigheter utanför kärnverksamheten utifrån fastighetsekonomi.  
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Utmaningen framöver blir att anpassa verksamheten för att kunna uppnå det långsiktiga finansiella 
målet för god ekonomisk hushållning under mandatperioden. Resultatnivåerna behövs för att klara 
framtida investeringar samt förändring av demografin.  
 
I budgethandlingen är de föreslagna förändringarna gulmarkerade. 

Långsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
I dialog med budgetberedningen har förvaltningen tagit fram långsiktiga finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning för mandatperioden. Målen avser årens resultat i förhållande till skatter och 
generella bidrag, skattefinansieringsgrad för investeringar och soliditet för kommunkoncernen. 
 
Utifrån Vision 2032 har förslag till kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning med indikatorer tagits fram. 

Ekonomi  
Inför budget 2023 sker en utökning av nämndernas nettoram med 8,5 mnkr, vilket avser främst el 
och livsmedel samt återföring av tillfälliga satsningar. Inom finansförvaltningen sker en utökning av 
budget med 16,0 mnkr netto, varav 18,5 mnkr avser ökning av pensionskostnader 2023. Det 
budgeterade resultatet efter finansiella poster uppgår till -12,3 mnkr och balanskravsresultatet klaras 
med nyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR).  

Beslutsunderlag 

Mål- och resursplan 2023-2026, budget 2023 daterad 2022-10-13 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-10-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar ianspråkta medel från RUR under år 2023. 
 
Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar enligt förslag i mål- och resursplan budget 
2023 med planår 2024-2026 daterad 2022-10-13.   
 
Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten till 125,8 mnkr för 2023 samt godkänner 
planåren.  
 
Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 
år 2023, med totalt 100,0 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.  
 
I övrigt godkänna budgethandlingen. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 160 Dnr 2021/000695 

Information från Sotenäs Symbioscentrum, oktober 2022 
Många processer och initiativ pågår på Sotenäs Symbioscentrum. För att delge kommunstyrelsen 
information sammanställs regelbundet en sammanfattning.  
 
- Sotenäs Symbioscentrum medverkade på Scandinavian Wildlife Film Festival, som hölls på Hav 
och Land, Hunnebostrand med arrangemang av Naturfilmarna.   
 
- Den 29 september hölls ett studiebesök på Renahav för Symbiosnätverket.  
 
- Förstudien "Skandinaviska modeller för cirkulär energiinfrastruktur" har lett till framtagandet av 
ett huvudprojekt. Huvudprojektet kommer ansökas om inom Interreg Öresund-Kattegatt-
Skagerrakprogrammet. Innehåll och budget är under framtagande. Sotenäs kommun kommer då 
medverka som projektpart.    
 
Nytt projekt ”Blue Circular Nets-Circnets” inom NPA (Northern Periphery and Arctic) har 
beviljats.    

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2022-10-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Utvecklaren 
Näringslivs- och utvecklingschef 
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KSAU § 161 Dnr 2022/000290 

Information om beviljande projekt SIRR - Sustainability, Innovation 
and Resilience in Rural areas 

Sammanfattning 

Projektet "SIRR - Sustainability, Resilience and Innovation in Rural areas", vilket lämnades in till 
Interreg Nordsjöprogrammet under april 2022, godkändes under september månad. Projektet 
kommer från förstudien "SIR - Sustainability, Resiliens and Innovation" vilket pågick under 2021.   

Beskrivning av ärendet 

Våren 2022 skrevs en ansökan till Interreg Nordsjöprogrammet om att stärka landsbygdsområden, 
öka långsiktiga konkurrenskraften och stärka kopplingen till det regionala innovationssystemet 
(KSAU § 45). I slutet av september meddelade sekretariatet att "SIRR-projektet" är godkänt och har 
beviljats finansiering.  
 
Under 2021 genomfördes förstudien SIR "Sustainability, Innovation and Resilience" vilken 
handlade om att undersöka förutsättningarna för ett fullskaligt Interreg-projekt.  
Idén bakom förstudien var att undersöka hur Qudruple helix modellen kunde användas som verktyg 
för att stärka lokal sammanhangskraft och utveckling av hållbara och resilienta samhällen med 
fokus på kust- och landsbygd. Konkret handlade det om hur modellen som verktyg kunde integreras 
i strategiska satsningar och utvecklingsprogram på lokal nivå. Syftet var att finna alternativa vis att 
stärka rurala områden och på så vis utmana pågående urbanisering.  
 
I huvudprojektet ska partnerskapet genom samverkan stärka upp befintliga strategiska 
plattformar/utvecklingsprogram. Befintliga lokala plattformar ska arbeta för att fånga upp 
innovationer och goda initiativ. Samverkan med det regionala innovationssystemet ska stärkas och 
strategisk samverkan med ske med innovationsaktörer och akademi utifrån ett lokalt perspektiv. 
Lokal innovation ska kunna utvecklas på plats och inte fysiskt exporteras till de större städernas 
innovationsstrukturer. Samverkan mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor, civilsamhälle och 
invånare ska även stärka den lokala sammanhållningskraften och påvisa de styrkor som finns 
genom samarbeten och viljan att skapa samhörighet och co-creation på landsbygden. Ett av de 
största initiativen inom EU just nu är "Den gröna given", strategin för en grön omställning. Ett av 
huvuddragen i Den gröna given är: ”No place nor person left behind” i den gröna omställningen. 
Detta kommer verka som ett motto i projektet. Landsbygden och dess invånare ska ha samma 
förutsättningar för grön omställning och långsiktig konkurrenskraft som de urbana områdena.  
 
Kort fakta om projektet 
Period: 1 oktober 2022 - 30 september 2027 
Projektledare: Sotenäs kommun 
Svenska projektpartners: Strömstad kommun, Holohouse (tidigare Miljöbron), Högskolan Väst 
Danska projektpartners: Skagen Utbildningscentrum, Århus Universitet, Læsø Turist och 
företagsförening, Stenvad Mosebrug 
Franska projektpartners: Ville de Louvigné Du désert, Pays de Lumbres, Saint-Omer Flandre 
intérieure 
Tyska projektpartners: Universitet Vechta och två stadsdelar 
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Program: Interreg Nordsjöprogrammet 
Totalbudget: 5 659 453 EUR 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Projektet genomförs inom befintlig budget för Sotenäs Symbioscentrum.  
EU medfinansierar projektet med 60 procent av totala projektkostnader. Övrig finansiering på 40 
procent sker genom nedlagd tid av redan befintlig personal på Symbioscentrum.  
 
Budget Sotenäs kommun: 1 064 717 EUR 
 
Varav EU-bidrag: 638 830 EUR 
Medfinansiering: 425 887 EUR (tid av befintlig personal på Symbioscentrum) 
 
Sotenäs kommun kommer även ta ut en partnerskapsavgift vilken regleras i ett partnerskapsavtal för 
täcka det övergripande projektledningsarbetet. SIRR pågår från oktober 2022 till september 2027.  

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2022-10-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Utvecklare 
Näringslivs- och utvecklingschef 
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KSAU § 162 Dnr 2022/000290 

GREENBIZZ II - Stötta lokala små och medelstora företag i den gröna 
omställningen 

Sammanfattning 

Under 2022 deltog Sotenäs som samarbetspartner till projektet Greenbizz I för att samordna arbete 
och aktivitet som syftade i att stötta kommunens befintliga lokala näringsliv i den gröna 
omställningen. Projektet avslutades 30 september 2022 och nu planerar de en uppföljning 
Greenbizz II för att ta arbetet med företagen vidare. Målet är att gröna affärsmodeller ska bli mera 
attraktiva, motiverande och användarvänliga att fler företag lockas till att delta i omställningen. 
 
Till Greenbizz II har Sotenäs kommun fått förfrågan om att vara projektpartner för att samordna och 
koordinera arbetet med de deltagande lokala företagen i Sotenäs kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2022 fram till sista september deltog Sotenäs som samarbetspartner till projektet Greenbizz I 
för att samordna arbete och aktivitet som syftade i att stötta kommunens befintliga lokala näringsliv 
i den gröna omställningen. Projektet var finansierat av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak genom 
EU:s regionala utvecklingsfond och projektägare och -ledare var Århus Universitet i Danmark med 
projektpartners Östfold högskola i Fredriksstad och Halmstad universitet. Projektet avslutades 30 
september 2022 och nu planerar tidigare projektägare det uppföljande projektet Greenbizz II för att 
ta arbetet med företagen vidare.  
 
Till Greenbizz II har projektägaren Århus Universitet frågat Sotenäs kommun om att vara 
projektpartner för att samordna och koordinera arbetet med de lokala företagen i Sotenäs. Målet är 
att gröna affärsmodeller ska bli mera attraktiva, motiverande och användarvänliga att fler företag 
lockas till att delta i omställningen.  
 
Projektets primära syfte är att stödja små och medelstora företag i Danmark, Norge och Sverige i 
deras omställning till att bli mer gröna och hållbara. Samtidigt ska projektet bidra till en ökad 
kunskap om analys och innovation för gröna affärsmodeller. Forskning och kunskapsöverföring 
över gränserna i Danmark, Norge och Sverige anses viktigt för att lära av varandra och stötta det 
lokala näringslivet ytterligare.   
 
Projektet erbjuder företagen bland annat: 

1. Ny kunskap om hur ett företag kan arbeta för att minska energiförbrukningen och öka 
andelen grön energi i förhållande till företagets totala energiförbrukning 

2. Tillgång till nya modeller och verktyg för grön affärsmodellanalys och innovation som 
utvecklats baserat på forskning 

3. Forma nya gröna affärsmodeller och strategiska verktyg för att arbeta med det  
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Projektet genomförs inom befintlig budget för Näringsliv- och utvecklingsavdelningen, Sotenäs 
Symbioscentrum.  
EU medfinansierar projektet med 60 procent av totala projektkostnader. Övrig finansiering på 40 
procent sker genom nedlagd tid av redan befintlig personal på Sotenäs Symbioscentrum. 
 
Total budget i projektet:  4 854 778 EUR 
 
Budget Sotenäs kommun: 238 988 EUR 
Varav EU-bidrag: 143 393 EUR 
Medfinansiering:   95 595 EUR (tid av befintlig personal på Symbioscentrum) 
 
GREENBIZZ II planeras pågå från januari 2023 till december 2025, ett treårigt utvecklingsprojekt.  

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2022-10-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sotenäs kommun via Symbioscentrum deltar i 
GREENBIZZ II inom Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak för att stötta det lokala befintliga 
näringslivet i den gröna omställningen. 
 
GREENBIZZ II genomförs inom befintlig budget för Näringsliv- och utvecklingsavdelningen, 
Sotenäs Symbioscentrum.   
 

Skickas till 

Utvecklare 
Näringslivs- och utvecklingschef 
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KSAU § 163 Dnr 2022/000494 

Mobilitetsutredning för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Kommunen arbetat fram en mobilitetsutredning som syftar till att ge tydliga riktlinjer avseende 
frågor som rör mobilitet, parkering och uppställning av husbilar och båtar. Mobilitetsutredningarna 
föreslår en rad olika åtgärder och nedan föreslås hur kommunen ska arbeta med åtgärderna 
framöver. Utredningen innehåller en nulägesbeskrivning gällande åtgärder och eventuella förslag på 
förändringar samt förslag på hantering i form av aktiviteter och budget. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan 2022 som redovisar en viljeriktning för hur 
mark och vatten ska användas. Översiktsplanen tar höjd för en befolkningsutveckling från dagens ca 
9000 invånare till ca 14 000 fram till år 2050. En befolkningsökning, en fortsatt utveckling av 
besöksnäringen och delårsboende finns risk för överbelastning i vägsystemet samt att brist på 
parkeringsplatser i vissa orter förvärras.  
 
Kommunen har därför 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. Mobilitetsutredningen har följts upp med ett 
PM som redovisar konsekvenser för översiktsplanen.  
 
Utredningarna föreslår en rad olika åtgärder och det föreslås hur kommunen ska arbeta med 
åtgärderna framöver. Åtgärderna är redovisade i enlighet med mobilitetsutredningens slutsatser i 
form av nyckelåtgärder och andra önskvärda åtgärder.   
 
För varje åtgärd beskrivs en nulägesbeskrivning, eventuella förslag på förändring och förslag på 
hantering i form av aktiviteter. Alla åtgärder är redovisade med ansvar, budget och förslag på 
tidplan.  
 
Utredningen och de olika förslagen på hantering är framtaget av en förvaltningsöverskridande 
arbetsgrupp och den politiska infrastrukturgruppen.  

Beslutsunderlag 

Mobilitetsutredning 
PM till mobilitetsutredning 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utredningens förslag på hantering av 
mobilitetsutredningsslutsatser. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att särskilt arbeta in åtgärderna i budgetprocessen. 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-10-26 §§ 150-166 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 26(32)
 

 
 

Forts. KSAU § 163 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 164 Dnr 2021/000406 

Medborgarförslag - angående åtgärder för bostadsförsörjning och 
detaljplanering 

Sammanfattning 

Britt Wall, Kjell Andersson och Olle Törnqvist föreslår i ett medborgarförslag som lämnades in 
2021-05-04 sju åtgärder för att ge kommunen förutsättningar att hantera bebyggelseutvecklingen i 
enlighet med strukturbild i norra Bohuslän samt ge förutsättningar för helårsboende.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17 att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslaget skrevs för över 1,5 år sedan och lyfter frågor om bostadsförsörjning, 
prioritering av detaljplaner, bebyggelsetäthet/överexploatering, framtagande av detaljplaner med 
syfte att värna kulturmiljön. Under denna tid har mycket hänt gällande strategisk planering för 
bostadsförsörjning. I samband med att översiktsplanen skickades ut för granskning sommaren 2022 
skickades också ett samrådsförslag för bostadsförsörjningsprogram ut. Det nya 
bostadsförsörjningsprogrammet planerar att antas i december 2022. Flera av frågorna har därmed 
redan behandlats i samband med framtagande av dessa handlingar.  
 
Nedan beskrivs förslagen och förvaltningen svar.  
 
1. Den stora risk som föreligger för överexploatering måste föregås av serösa konsekvensanalyser 
som beaktar lokala behov, natur, miljö, kulturvärden, infrastruktur mm.  
 
Svar: Vid detaljplanering beaktas och presenteras alltid platsens unika förutsättningar som påverkan 
på natur, miljö, kulturvärden, infrastruktur.  
 
2. Bostäder ska i första hand planeras för att attrahera åretruntboende. Det handlar om bra och 
hållbar boendemiljö till priser som en medelinkomstfamilj har råd att betala.  
 
Svar: I bostadsförsörjningsprogrammet som sändes ut för samråd sommaren 2022 prioriteras 
pågående detaljplaner och utvecklingsområden i granskningsförslaget för översiktsplanen i enlighet 
med medborgarförslaget. Prioriteringsordningen bygger på dess potential för helårsboende.   
 
3. Detaljplanerade områden bör tas i bruk innan nya stora områden tas i anspråk. Som exempel 
kan nämnas Sotenäs norra kommundel där det redan finns planer för hundratals nya bostäder.  
 
Svar: Kommunkoncernen är markägare över ett fåtal färdigställda detaljplaner;  
Bovallstrand: Ekelidsberget, exploatering pågår, fåtal bostäder kvar 
Hunnebostrand: Hällebo 2, 30-tal villatomter/radhus 
Väjern: Finns två färdiga detaljplaner på Förålarna som ger möjlighet till ca 100 lgh och 15 
villatomter.  Utöver detta kan finnas strötomter kvar i befintliga detaljplaner.  
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Detaljplaner som ägs av exploatörer råder inte kommunen över när detaljplanen bebyggs.  
 
Det kan finnas fördelar med att förvalta en planbuffert för bostäder, särskilt med tanke på att det 
finns ett stort utvecklingsområde för industri i Öp 2022. Ställningstagande kring vilka detaljplaner 
kommunen ska jobba med tas i samband med årsbudget. 
 
4. För att garantera en god VA försörjning krävs en VA plan samt en prioritering av vilka bostäder 
som kan tillgodoses innan kapaciteten är utbyggd.  
 
Svar: VA-plan pågår och planeras att antas första kvartalet 2023. 
 
5. Bevarandeplaner ska arbetas fram som ska säkerställa att attraktionskraften bibehålls i alla våra 
samhällen samt på landsbygden.  
 
Svar: Kommunen har beslutat om en prioriteringsordning för revidering av detaljplaner för 
bebyggelseområden inom kulturmiljöer. Detaljplanen för Gamla Hunnebo har vunnit laga kraft och 
detaljplanen för gamla Smögen är antagen. För att påbörja arbete med ny detaljplan i enlighet med 
prioriteringsordningen behöver kommunstyrelsen besluta om att påbörja planarbete.  
 
6. Proportionerna mellan fritidsboende och åretruntboende måste regleras då mark-kapaciteten är 
begränsad med tanke på kommande generationer. Den rörliga turismen och det rörliga friluftslivet 
måste prioriteras, inte dyra individuella sommarbostäder.  
 
Svar: Det är inte möjligt att reglera i en detaljplan om en fastighet ska användas för hel eller 
deltidsboende. Istället föreslår bostadsförsörjningsprogrammet att prioritera detaljplaner som har 
potential för helårsboende. Potentialen för helårsboende bestäms utifrån detaljplanens syfte och läge 
kopplat till möjlighet till närrekreation, service, kollektivtrafik och kostnad för fastighet.  
 
7. Det behövs en plan som säkerställer kommunens kompetens avseende bostadsförsörjning. 
 
Svar: Bostadsförsörjning hanteras på en översiktlig strategisk nivå eftersom det berör många olika 
förvaltningar. Kommunen ska kontinuerligt arbeta med övergripande frågor. I strategiska dokument 
som bland annat översiktsplan och Va-plan ska dokumenten aktualitets prövas varje mandatperiod. 
Detta ingår i arbetsuppgifter under Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Konsekvensbeskrivning 

Kommunen behöver arbeta fram en prioriteringsordning av alla kommunala detaljplaner för att ge 
kommunstyrelsen möjlighet att styra samhällsutvecklingen. Medborgarförslaget lyfter prioritering 
av detaljplaner för bevarande och för bostäder men för att ge kommunen förutsättningar för ett 
helhetsperspektiv i samhällsplaneringen föreslås prioriteringsordningen utökas. I denna 
prioriteringsordning föreslås initierade detaljplaner för bostäder, centrumverksamhet, industri, 
detaljplaner i kulturhistoriskvärdefulla områden, ändringar av detaljplaner och digitalisering av 
detaljplaner finnas med. Prioriteringsordningen bör redovisa budgetförslag samt förvaltningens 
kapacitet att genomföra arbetet.  
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Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - angående åtgärder för bostadsförsörjning och detaljplanering 
Beslut KF 2021-06-17 § 88 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-10-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Medborgarförslaget anses vara besvarat. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att arbeta in prioriteringsordning och 
budgetuppskattning för samtliga initierade kommunala detaljplaner i budgetprocessen. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 165 Dnr 2020/000065 

Detaljplan industriområde Hogenäs Norra 

Sammanfattning 

Ärendet avser fortsatt arbete med detaljplan Hogenäs Norra utifrån Sotenäs kommuns, 
Jordbruksverkets och Västra Götalandsregionens ambitioner om att ta fram mark för storskaligt 
landbaserat vattenbruk. 

Bakgrund - tidigare beslut och avtal 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-27, § 173, ärende 2019/1441 att ge 
kommunchefen i uppdrag att ta fram detaljplaner för nya industriområden för att möta näringens 
behov. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-26, § 29, ärende 2020/65 att ta fram en ny detaljplan för 
Hogenäs Norra industriområde. Det noterades att området för Hogenäs Norra visserligen inte var 
utpekat i ÖP från 2010, men bedömdes intressant för industrier som kräver stor etableringsyta. 
I juni 2022 gick avtal innehållande option till arrende ut eftersom det aktuella bolaget inte uppfyllde 
de av kommunen ställda villkoren.  

Ärendet - fortsatt planarbete för industriområde med möjlighet till 
storskaligt landbaserat vattenbruk 

Ärendet gäller kommunens fortsatta hantering av detaljplanen och säkerställande av att 
kommunens, Jordbruksverkets och Västra Götalandsregionens ambition att ta fram ett område för 
storskaligt landbaserat vattenbruk inom ett industriområde i Sotenäs kommun kan fullföljas.  

Konsekvensbeskrivning 

Kommunfullmäktiges mål och strategiska planering 
Kommunfullmäktiges mål nr 7 för god ekonomisk hushållning lyder ”Sotenäs kommun präglas av 
ett positivt företagsklimat för företagande och företagsamhet med goda förutsättningar för att fler 
företag ska kunna etablera, anställa, investera och expandera i kommunen” Ett av kommunens 
nyckeltal handlar om antal kvm tillgänglig detaljplanerad och beredd mark för företagsetablering.  
Det finns ett behov av ytterligare industrimark i kommunen. Kommunen har idag två områden som 
är planlagda för industri; Hogenäs industriområde i Kungshamn och Bratteby industriområde i 
Hunnebostrand och utbyggnad är finansierad i investeringsbudgeten. Det finns också pågående 
ärenden där intresset av att få tillgång till mark är större än de arealer som kommunen kan erbjuda. 
Det är alltså alltjämt angeläget med ytterligare industrimark. I pågående arbete med översiktsplan 
2022 har området Hogenäs Norra identifierats som utvecklingsområde för verksamhetsområde 
utanför tätort. 
Som identifierades vid kommunens ansökan om statliga medel är landbaserat vattenbruk något som 
kan bidra till både hållbar och inhemsk livsmedelsförsörjning. Industrin stämmer också väl överens 
med Sotenäs historia med fiske och beredningsindustri.  Fiskindustrin har stark förankring i Sotenäs 
historia. Möjligheterna till samverkan mellan bolag utifrån att ”den enes avfall kan vara den andres 
råvara” är alltså stora i branschen i kommunen.  
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-09-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner kommunal finansiering av detaljplan industriområde Hogenäs Norra 
med upp till 1,6 mnkr tkr inom befintlig ram för kommunala detaljplaner 2023-2024. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att parallellt utreda förutsättningarna för 
ytterligare extern finansiering.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 166 Dnr 2022/000782 

Information från kommundirektören 

Sammanfattning 

Aktuell information lämnas av kommundirektören enligt följande; 
 

• Operativ migrationsgrupp avvecklas 
• SML-fiber 
• Utvärdering av samverkan inom SML 
• Ledardag 4 oktober 
• Friskvårdskvällar på Tumlaren 
• Utbildning för förtroedevalda kommer hållas 25 januari och 8 februari  2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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