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Plats och tid Kommunhuset Kungshamn, lokal Tryggö samt på distans, onsdagen den 8 mars 2023,  
kl. 08:30-17:00. Sammanträdet ajourneras i § 43 kl. 09:55-10:10, samt kl. 12:10-13:10 för lunch. 

 Beslutande Närvarande ersättare 

 Therése Mancini (S) Ordförande 
Jan-Olof Larsson (S) - distans 
Kerstin Nilsson (S) 1:e v ordf 
Mattias Larsson (S), §§ 39-56 
Yngve Johansson (MP), §§ 57-65 
Eva Abrahamsson (M) 2:e v ordf 
Helene Stranne (M) 
Robert Yngve (KD) 
Dan Christiansson (M) 
Mikael Sternemar (L) 
Pär Eriksson (C) 
Mikael Andersson (DemR) 
Dan Frödén (DemR) 
Sebastian Andersson (SD) 

Ann-Sofie Svensson (S) 
Bengt Sörensson (S) - distans 
Gerardo Alas (S) 
Yngve Johansson (MP), §§ 39-56 
Nils Olof Bengtson (M) 
Jeanette Loy (M) - distans 
Michael Sandberg (L) 
Britt Lindgren (C) 
Camilla Jansson (DemR) 
Torbjörn Lundh (DemR) 
 

  Insynsplats 

 
 Ewa Ryberg (V) 

Övriga deltagare Anna Liedholm, kommundirektör  
Anna-Lena Höglund, administrativ chef, §§ 39-41, 
43-64 
Ulrica Constin, sekreterare 
Sara Hellman, kommunikatör 
Sandra Andersson, projektledare 
samhällsbyggnadsförv., § 41 
Petra Hurri, projektledare omsorgsförv., § 41 
Mats Andrésen, VD Rambo, §§ 42-43 
 

Maria Strömberg, ekonomichef, §§ 39-55 
Maria Fält, förvaltningsekonom, §§ 43-55 
Eveline Karlsson, samhällsbyggnadschef, §§ 42-48, 55-61 
Philip Söderberg, digitaliseringsstrateg, § 49 
Elinor Palm, mark- & exploateringsingenjör, §§ 55, 61 
Tomas Wallin, anläggningschef, §§ 56-58 
Johan Fransson, mark- & exploateringsingenjör, §§ 59, 64 
 
 

Justerare Eva Abrahamsson (M) 

Justering Protokollet justeras den 9 mars 09.00 i lokal Långö, kommunhuset. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   

Ordförande    

 Therése Mancini (S)   

Justerare    

 Eva Abrahamsson (M)   
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens protokoll 2023-03-08 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2023-03-10 – 2023-03-31. 
Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KS § 39 

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen, med att följande ärende tillkommer; 
 

• Näringslivsfrågor 
 
 

Kommunstyrelsen noterar att det efter dagens sammanträde hålls utbildning i; 
 

• Serveringstillstånd 
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KS § 40   Dnr 2023/000258 

Näringslivsfrågor 

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) väcker ett ärende om näringslivsfrågor. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska beredas och vara en stående punkt på dagordningen på 
kommande sammanträden. 
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KS § 41   Dnr 2018/000795 

Information om ombyggnaden av Hunnebohemmet 

Sammanfattning 

Information lämnas om ombyggnaden av Hunnebohemmet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
 

Skickas till 

Projektledare 
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KS § 42      

Information från RAMBO om kommunens ansvar för insamling av 
förpackningar 

Sammanfattning 

Information lämnas av RAMBO om kommunens ansvar för insamling av förpackningar, bland 
annat enligt följande: 

• Ny lagstiftning från 2024-01-01 
• Fastighetsnära insamling (FNI) ska vara fullt utbyggt 2027-01-01 
• Fyrfackssystem införs hösten 2023 
• Taxa oförändrad 2024 förutom avfallsindex 
• Rekrytering av förpackningssamordnare för alla kommuner 
• Separat matavfallsinsamling lagkrav 2024-01-01 
• Nuvarande återvinningsstationer kommer att vara kvar oförändrade i nuläget 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
 

Skickas till 

Rambo AB 
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KS § 43   Dnr 2023/000151 

Ansökan om utökad borgen för Rambo AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Kommun ska införa fyrfackssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar under 
hösten 2023. Införandet som ursprungligen planerades att ske hösten 2021 blev kraftigt försenat på 
grund av Naturvårdsverkets avslag på tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). 
 
Kommunfullmäktige i Sotenäs har fattat beslut om att Sotenäs kommun ställer borgen med 25,75 
mnkr för lån avseende investeringsutgifter i samband med införandet (2019-02-28 § 4 Dnr 
2018/001197). Den då redovisade investeringskalkylen visade ett investeringsbehov på totalt 25,75 
mnkr varav 10,75 mnkr avsåg investeringar i fordon och 15,0 mnkr investeringar i kärl och 
kärlskåp. Då det har skett prisökningar på material, inköp av fordon samt att utgift avseende 
mellanlagringsbyggnad för förvaring och omlastning av insamlade förpackningar har tillkommit 
behöver beslut om borgen revideras.  
 
Rambo AB ansöker om att Sotenäs kommun utökar den tidigare beviljade borgensramen med 
10,375 mnkr, från 25,75 till 36,125 mnkr. Totalt beräknas Rambo AB ha ett lånebehov om 36,125 
mnkr för att kunna slutföra införandet av systemet. Lånet kommer att amorteras av på 8 år, vilket är 
i linje med kalkylerad avskrivningstid på fordon och kärl. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Det borgensåtagande kommunen ingått uppgår per 2022-12-31 till 877,8 mnkr.  
Den beviljade borgen uppgår totalt till 993,4 mnkr. Med en beviljad utökad borgen för Rambo AB 
skulle den beviljade borgensåtagandet vara 1003,8 mnkr. Totalt kvar att nyttja av borgensåtaganden 
är 125,9 mnkr under 2023.  
 
Sotenäs Bostäder AB har beslut på ramborgen motsvarande 643,8 mnkr (kvar att utnyttja 61 mnkr). 
Sotenäs RehabCenter AB har beslut på ramborgen med 27,0 mnkr (kvar att utnyttja 2,0 mnkr). 
Sotenäs Vatten AB har beslut om ramborgen på 280,0 mnkr (kvar att utnyttja 26 mnkr). Rambo AB 
har beslut på ramborgen med 25,75 mnkr (kvar att nyttja 19,8 mnkr innan ansökan). Övrigt 
föreningar har beslut om ramborgen med 16,8 mnkr (kvar 6,8 mnkr). 
 
I Kommuninvests kreditgivning finns inga långsiktigt fastlåsta tak. I stället används utlåningsramar, 
för var och en av medlemmarna, som ingår i en kontinuerlig, aktiv och specifik analysprocess.  
 
Kommuninvest använder sig av en riskvärdemodell och gör en finansiell bedömning av 
kommunkoncernen. Kommuninvest utlåningsram är fastställd till 170 000 kr/invånare (1 547 
mnkr), vilket innebär att de i dagsläget 2023 har möjlighet att lämna krediter till kommunkoncernen 
motsvarande en nyupplåning om 300 mnkr då inga ytterligare analyser behövs göras.  
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Forts. KS § 43 

Utlåningsramen ska inte förväxlas med lånelöfte, utan är en nivå vad Kommuninvest har möjlighet 
att lämna krediter. Skulle behov finnas för högre nyupplåning görs en fördjupad analys och en 
finansiell bedömning av koncernen. 
 
Utökningen av ramborgen gällande Rambos ansökan kan krediter lämnas hos Kommuninvest då 
kvarstående nyttjande av ramborgen ryms inom utlåningsramen på 300 mnkr. 

Planperioden 2023-2026 lånebehov och ökad skuldsättning 
Under planeringsperioden är kommunkoncernens behov av nyupplåna totalt 358 mnkr, varav 
bolagen prognostiserar nyupplån under 2023-2026 med totalt 138 mnkr. I Sotenäs Vatten AB:s 
prognos finns behov av att utöka sin ramborgen under hösten 2024 med 41 mnkr upp till 321 mnkr. 
Övriga bolag har inte aviserat utökad borgen inom samma period utan håller sig inom den beviljade 
borgensramen utifrån deras behov av nyupplåning. Kommunen har ingen egen låneskuld i 
dagsläget, men prognostiserar att nyupplåna under 2023-2026 på max 220 mnkr för 
Hunnebohemmet samt skredrisken Hunnebostrand.  
 
Det kommer finnas behov att göra en fördjupad analys och finansiell bedömning tillsammans med 
Kommuninvest för att utöka utlåningsramen, dels för att vi närmar oss utlåningsramen under år 
2025, men främst när vi vet exakta omfattningen och när i tid VA-bolagets investeringsplaner om 
reningsverkslösning är klar.  
 
Årlig avstämning sker med Kommuninvest och ekonomiavdelningen kommer få en genomgång av 
riskvärdesanalys av bokslut 2021 års nyckeltal samt dialog om den inlämnade investering och 
finansieringsprognos för koncernen som skickades in i höstas för planåren. 
 
Den höga skuldsättningen i koncernen gör att det framöver krävs goda resultat och att kommunens 
kostnadsutveckling inte bär iväg och att större delen av investeringarna självfinansieras. 

Beslutsunderlag 

Stämprotokoll per Capsulam 2022-12-22  
Protokoll extra styrelsemöte 2022-12-19 nr 6 
Ansökan om utökad borgen för Rambo AB 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2023-01-31 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-22 § 7 

Yrkande 

Helene Stranne (M) och Mattias Larsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Mikael Andersson (DemR) yrkar på återremiss mot bakgrund av att merkostnaderna endast 
preciserats vagt, kostnader och storlek för tälthall ej kunnat specificeras samt att ersättningarna från 
FTI/staten ej är klara skall dessa utredas så vi vet vad vi fattar beslut om. 
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Ajournering 

Ajournering begärs. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordförande fastställer följande omröstningsproposition, den som vill att ärendet ska avgöras idag 
röstar JA, den som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster och därmed ska ärendet avgöras idag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Helene Strannes (M) och Mattias Larssons (S) förslag och finner 
att Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Rambo AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 36,125 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp.   
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Forts. KS § 43  Bilaga Omröstning  

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
Jan-Olof Larsson  S X   
Kerstin Nilsson  S X   
Mattias Larsson  S X   
Eva Abrahamsson  M X   
Helene Stranne  M X   
Robert Yngve KD  X   
Dan Christiansson  M X   
Mikael Sternemar L X   
Pär Eriksson  C X   
Mikael Andersson  DemR  X  
Dan Frödén   DemR  X  
Sebastian Andersson SD  X  
     
Therése Mancini, ordförande S X   
     
     

Summa (13)  10 3  
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KS § 44   Dnr 2019/001554   

Information avtal Folkets hus Hav och land - redovisning av 
finansiering 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2023-02-01 § 3 att en redovisning av finansiering ska ske till både 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2023-02-01 § 3 att godkänna förslag till Lokalhyresavtal och 
Överenskommelse med Folket Husföreningen Hav och Land daterade 2022-12-28 där 
överenskommelsen innebär att föreningen erhåller ett årligt villkorat verksamhetsbidrag om 600 
000 kr. Lokalhyresavtalet innebär att en årlig hyresintäkt till kommunen på 250 000 kr. Medel finns 
inom finansförvaltningen, vilka omfördelas till Utbildningsnämnden med 600 tkr, ramhöjande för 
verksamhetsbidrag. Till Kommunstyrelsen omfördelas från finansverksamheten 188 tkr, 
ramhöjande för hyrestäckning, vidare ska en redovisning av finansiering ske till både 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade uppdra till 
Utbildningsnämnden att göra en översyn om framtida huvudmannaskap för kulturhuset Hav och 
Land i Hunnebostrand från och med 2027. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2023-02-01 § 3 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 45   Dnr 2022/000991   

Revisionens grundläggande granskning 2022 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport för den grundläggande granskningen år 2022 till 
kommunstyrelse och nämnder.  
 
Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövning 
genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. 
Bedömning görs genom granskning inom de tre områdena: styrning, uppföljning och internkontroll. 
 
•   Styrning: Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige bestämt? 
 
•    Uppföljning: Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i 
enlighet med kraven i kommunallagen och kommunens styrmodell.  
 
•   Internkontroll: Har nämnden säkerställt en tillräcklig internkontroll?  Det vill säga i enlighet med 
kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell.  
 
Revisionens samlade bedömning: 
"Den samlade bedömningen är att Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän och Valnämnden har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och rikt-
linjer som kommunfullmäktige bestämt. Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden bedöms delvis 
säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges beslutade mål och riktlinjer." 
 
"Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, och miljönämnden bedöms ha säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer. Byggnadsnämnden 
bedöms delvis ha säkerställt en tillräcklig uppföljning. Omsorgsnämnden bedöms inte fullt ut ha 
säkerställt en tillräcklig uppföljning i enlighet med riktlinjerna." 
 
"Därtill bedömer vi att Kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt ett tillräckligt arbete med 
internkontroll i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer." 
 
Utifrån granskningen lämnar revisionen följande rekommendationer:  
 
-   att Utbildningsnämnden säkerställer att uppföljning av samtliga verksamhetsmål sker vid 
delårsuppföljning per augusti i enlighet med kommunens styrmodell. 
  
-   att Omsorgsnämnden säkerställa att åtgärder vidtas vid bristande måluppfyllelse i samband med 
uppföljningstillfälle.  
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För Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta Bohuslän och Valnämnden 
lämnas inga rekommendationer i rapporten från revisionen.  

Beslutsunderlag 

Slutrapport Grundläggande granskning 2022, daterad 2023-01-16. 
Missiv Grundläggande granskning, daterat 2023-01-16 
Controllers tjänsteutlåtande 2023-02-07 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-22 § 6 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M), Pär Eriksson (C), Kerstin Nilsson (S), Mikael Sternemar (L), Robert Yngve 
(KD), Mikael Andersson (DemR), Dan Frödén (DemR), Sebastian Andersson (SD) och Dan 
Christiansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa att 
revisionens rekommendationer uppfylls. 
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen 
Ekonomichef 
Controller 
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KS § 46   Dnr 2022/000004  

Kommunstyrelsens bokslut 2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning och Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till 
bokslutsrapport för 2022. Rapporten visar på en mycket god måluppfyllelse för året med sju av nio 
mål helt uppfyllda eller i hög grad uppfyllda. De resterande två målen är delvis uppfyllda. 
 
Driftresultatet för 2022 uppgick till ett positivt resultat om +0,7 mnkr, jämfört med budget. 
Investeringsutgifterna uppgick under året till 28,9 mnkr, vilket motsvarar 26 procent av den totala 
investeringsbudgeten. 

Verksamheten under året  

Verksamheten under 2022 har sammanfattningsvis präglats av omstart av de verksamheter som 
legat nere helt eller delvis under corona-pandemin, konsekvenserna av kriget i Ukraina och 
aktivering av EU:s massflyktingsdirektiv, valet 2022 samt hantering av den ekonomiska krisen till 
följd av inflationen, pris- och ränteökningar.  

Ekonomi  

Drift  
Årets utfall uppgick till -87,4 mnkr, vilket är 0,7 mnkr (1 procent) högre än budgeterat. 
Budgetavvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat, till följd av att en 
budgeterad heltidstjänst som verksamhetsutvecklare inte har tillsatts under året.  
Verksamheten har fått ett utökat budgetanslag från Kommunstyrelsens ofördelade medel under året 
med 6,0 mnkr.  
Årets intäkter blev 9,5 mnkr (6 procent) högre än budgeterat. Budgetavvikelsen beror främst på 
högre projektintäkter och EU-bidrag inom symbiosverksamheten än budgeterat. En ökad 
fakturering av utförda anläggningsarbeten och bidrag från Migrationsverket för boendestöd till 
flyktingar från Ukraina har också bidragit till det högre utfallet.  
Övriga kostnader blev 9,8mnkr högre än budgeterat, främst beroende på inflation och ett generellt 
ökat kostnadsläge. Avvikelsen beror till största del på ökade elkostnader.  

Investering  

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 uppgick till 110,1 mnkr, inklusive resultatöverförda 
medel från tidigare år, varav särskilda satsningar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i 
Hunnebostrand budgeterats till 42,5 mnkr.  
Investeringsutgifterna uppgick under 2022 till 28,9 mnkr, vilket motsvarar 26 procent av den totala 
investeringsbudgeten. Årets största genomförda investeringar innefattar förbättringsarbeten i 
småbåtshamnar, projektering av Hunnebohemmet och ekonomisystem.  
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Forts. KS § 46 

Ohälsotal  
Ohälsotalet förbättrades kraftigt under 2022 med en minskning av sjukfrånvaron med 2,4 procent, 
från 7,4 procent under 2021 till 5,0 procent under 2022. Även jämfört med 2020 är det förbättring, 
med en minskning av sjukfrånvaron från 5,9 procent under 2020. 

Beslutsunderlag 

Bokslutsrapport 2022, 2023-03-01 med och utan ändringar markerade 
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2023-02-09 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-22 § 8 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M), Pär Eriksson (C), Mikael Sternemar (L), Mattias Larsson (S), Kerstin 
Nilsson (S), Robert Yngve (KD), Dan Christiansson (M) och Helene Stranne (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2022 daterad 2023-03-01. 

Skickas till 

Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
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KS § 47   Dnr 2023/000035 

Ändring av Kommunstyrelsens delegationsordning  

Sammanfattning  

Ärendet avser justering av delegationsordning med anledning av att rollen som avdelningschef 
avskaffats inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
I stället för drift- och projektchef föreslås fastighetschef respektive anläggningschef som delegat i 
aktuella delegationspunkter. Avdelningschef finns ändå kvar i delegationsordningen eftersom denna 
roll finns i andra förvaltningar.  

Beslutsunderlag  

Delegationsordning Kommunstyrelsen 2023-01-09, senast beslutad 2022-09-14 § 128  
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2023-01-09 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-22 § 12 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de ändringar som framgår av bilagan ”Delegationsordning 
Kommunstyrelsen 2023-01-09, senast beslutad 2022-09-14 § 128”.  

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Administrativ chef 
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KS § 48   Dnr 2022/000001 

Omfördela medel till VA-plan 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har uttalat att 0,5 mnkr av ofördelade medel ska reserveras för VA-planarbete för 
det fall att detta inte kunde avslutas 2022. Något formellt beslut om att omfördela budgetposten till 
kommunstyrelsen har emellertid inte fattats. Arbetet med att ta fram VA-plan, eller vattentjänstplan 
som den numera heter fortsätter även 2023. 

Ekonomi  
Av Kommunstyrelsens ofördelade medel återstår 2,4 mnkr varav 0,5 mnkr reserverats för va-
planarbete 2023. 

Beslutsunderlag 

Planarkitektens tjänsteutlåtande 2023-01-23 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-22 § 14 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 0,5 mnkr till Kommunstyrelsens ansvar 515 
(markförvaltning) i syfte att finansiera färdigställande av VA-/vattentjänstplanen.  
Av de ofördelade medlen återstår därefter 1,9 mnkr. 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 
Planarkitekt 
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KS § 49   Dnr 2021/000098 

Medborgarförslag - digitalt forum där medborgarna kan följa och vara 
delaktiga i kommunens planprocesser 

Sammanfattning 

Britt Wall och Olle Törnquist föreslår i ett medborgarförslag önskemål om ett digitalt forum där 
medborgarna kan följa och vara delaktiga i kommunens planprocesser. 
 
Förslaget går i linje med kommunens nuvarande hantering av planprocesser. Ärendet föredrogs 
2021-06-09 för kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutade att remittera ärendet till 
byggnadsnämnden för synpunkter. Ärendet föredrogs för byggnadsnämnden 2022-10-20 som 
instämde med tjänsteutlåtandet och har inga ytterligare synpunkter.  

Beskrivning av ärendet 

Bedömningen är att detta redan sker idag. Alla detaljplaner med tillhörande utredningar läggs ut på 
kommunens hemsida för varje skede i planprocessen, endast material enligt GDPR undantas från 
hemsidan (ex. fastighetsförteckning). Planprocessen är detaljerat lagstyrd och brev måste alltid 
skickas till dem som berörs av detaljplanen. I breven finns information om var planhandlingar finns, 
hur man kan framföra sina synpunkter och en kontaktperson som kan svara på frågor. Kommunen 
får samråda med fler än den lagreglerade berörkretsen i en detaljplan. Däremot är de som inte ingår 
i den formella berörkretsen inte berättigade att överklaga en detaljplan vilket också begränsar deras 
inflytande i detaljplaneprocessen. 
 
I översiktsplaneprocessen finns däremot inte en specifik berörkrets. I pågående arbete med 
översiktsplanen sker dialogen med medborgarna med stöd av en kommunikationsplan i syfte att 
underlätta för kommunens medborgare att ta del av översiktsplanen, lämna synpunkter eller ställa 
frågor. Översiktsplanen är i digital form och finns tillgänglig på hemsidan. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - digitalt forum planprocess 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-02-18 § 24 
Digitaliseringsutvecklarens tjänsteutlåtande 2021-05-25 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09 § 117 
Planarkitektens remissvar 2022-09-26 
Protokollsutdrag Byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-10-06 § 218 
Digitaliseringsutvecklarens tjänsteutlåtande 2022-12-06 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-22 § 16 

Forts. KS § 49  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser det besvarat då förslaget går i linje med 
kommunens nuvarande hantering av planprocesser.  
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Skickas till 

Förslagsställarna 
Digitaliseringsutvecklare 
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KS § 50   Dnr 2021/000969 

Motion - aktiv markpolitik i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S), Therése Mancini (S) och Jan-Olof Larsson (S) föreslår i en motion 2021-
11-11 en förändring av markpolitiken, så att den blir mer aktiv. Förslaget är att tillsätta en politisk 
grupp som är sammansatt av två personer från majoriteten och en person från oppositionen. 
Arbetsuppgifter bör vara genomgång av nuvarande markreserven, lämna förslag till förvärv av 
markområden eventuellt även leda förhandlingarna med aktuella markägare.    
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 § 124 att skicka motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna föreslår att kommunen ska ta ett fastare grepp över utvecklingen i kommunen så att 
den blir mer långsiktig istället för kortsiktig, vilket den kan bli när den privata marknaden får styra 
utvecklingen. Kommunen behöver ha en markreserv som sträcker sig bortom detalj- och 
översiktsplaner med sikte på ett 30 års perspektiv. 
 
Kommunen har sedan inlämnandet av motionen arbetat med att ta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram som antogs i december 2022. Bostadsförsörjningsprogrammet 
innehåller riktlinjer och planering för att förse alla invånare med bostäder. 
Bostadsförsörjningsprogrammet samspelar med översiktsplanens befolkningsprognoser och ger 
kommunen en möjlighet att med hjälp av riktlinjer och verktyg klara sin bostadsförsörjning. 
Riktlinjerna ska vägleda och styra kommunens planering, samt betonar vikten av ett ökat 
helårsboende och av att bygga för olika behov. Detta ska genomföras genom prioritering av planer 
och aktiv planering av kommunkoncernens mark samt arbeta med privata exploatörer. 
Även den nyligen antagna Översiktsplanen (ÖP) är ett viktigt instrument för att tillse att 
kommunens markreserver används på ett långsiktigt hållbart sätt. 
 
Motionen skrevs 2021 och sedan dess har ett val genomförts med resultatet att det inte finns 
majoritet och opposition på det sätt som motionen beskriver.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att ta fram en prioriteringsordning för 
detaljplaner med hänsyn till långsiktiga perspektiv för en hållbar utveckling och förvaltningen ser 
att arbetet med markreserven bör kunna hanteras inom befintlig organisation. Det är förvaltningen 
som utför eventuella förhandlingar.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-02-22 uppdra åt kommundirektören att ta fram en 
strategi för markpolitik. 
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Forts. KS § 50 

Beslutsunderlag 

Motion – aktiv markpolitik 2021-11-11 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-11-11 § 124 
Utdrag ur Kolada - nyckeltal 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2023-02-06 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-22 § 17 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M), Mikael Sternemar (L) och Kerstin Nilsson (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige besvarar motionen att ärenden om strategisk mark ska hanteras inom 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 51   Dnr 2022/000467 

Motion - Invasiva arter 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S) och Gerardo Alas (S) föreslår i en motion enligt följande; 
 

• att kommunen ska göra en kartläggning av i hur stor omfattning det finns invasiva arter i 
kommunen. 

• att Sotenäs kommun ska tillhandahålla information om invasiva arter och hur de ska 
hanteras.  

• inrättar ett system för medborgarna att anmäla misstänkta invasiva arter 
• att Sotenäs kommun aktivt ska arbeta med bekämpning av invasiva arter på kommunens 

egen mark 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-27 § 74 att överlämna motionen för beredning till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Miljönämnden beslutade 2022-11-29 § 70 att föreslå att motionen ska bifallas. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten har utrett ärendet och meddelar att det i dagsläget saknas ett strukturerat arbete för att 
ta hand om tips från allmänheten och bekämpa främmande arter. Det går att söka statliga medel för 
att invertera och ta fram åtgärdsprogram men det går inte att söka pengar för bekämpning. 
Bekämpning av främmande arter behöver vara långsiktig om den ska ge effekt. Det är viktigt att 
kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på kommunens mark.  
 
Ekonomi - Det finns möjlighet att söka statliga medel för inventering men kommunen behöver stå 
för halva kostnaden antingen i arbetstid eller pengar. Andra kommuner har sökt pengar för liknande 
projekt i storleksordningen 300 000 kr.  
 
Om kommunen kartlägger invasiva arter på kommunal kommer det sannolikt leda till ett behov av 
pengar för bekämpning. I dagsläget går det inte att söka LONA-stöd för bekämpningsarbetet.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att motionen ska bifallas. 
Kommunstyrelsen lämnar ett ekonomiskt perspektiv på förslaget. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Budgeten för 2023 samt planåren framöver är mycket ansträngd där stora åtgärder i verksamheten 
kommer att krävas för att nå våra finansiella målsättningar. Kommunen har under 2023 budgeterat 
ett underskott. Det finns inte utrymme för några tillkommande projekt om man inte gör 
omprioritering av medel i budgeten. 
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Även om man kan söka medel för en inventering så kommer kommunens kostnad för inventeringen 
att uppgå till ca 300 000 kr, enligt tidigare uträkning. 

Organisation och personal  
Kommunen har inte kompetens att utföra uppgiften och behöver köpa in konsulttjänster för att 
utföra uppdraget alternativt att man utbildar medarbetare och avsätter tid och medel för utbildning 
för detta. 

Beslutsunderlag 

Motion – Invasiva arter Socialdemokraterna 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-04-27 § 74 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-28 
Protokollsutdrag Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2022-11-29 § 70 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-12-07 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-22 § 18 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att medel kommer prövas i kommande 
budgetar.     
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
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KS § 52   Dnr 2021/000956 

Motion - Invasiva arter 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion enligt följande; 
• Att Sotenäs kommun tar initiativ att söka medel, till att kartlägga och inventera situationen 

av invasiva växter i Sotenäs kommun. 
• Att om medel beviljas, inventera o kartlägga situationen av invasiva växter i Sotenäs, samt 

upprätta en åtgärdsplan.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 § 124 att överlämna motionen för beredning till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Miljönämnden beslutade 2022-11-29 § 70 att föreslå att motionen ska bifallas. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten har utrett ärendet och meddelar att det i dagsläget saknas ett strukturerat arbete för att 
ta hand om tips från allmänheten och bekämpa främmande arter. Det går att söka statliga medel för 
att invertera och ta fram åtgärdsprogram men det går inte att söka pengar för bekämpning. 
Bekämpning av främmande arter behöver vara långsiktig om den ska ge effekt. Det är viktigt att 
kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på kommunens mark.  
 
Ekonomi - Det finns möjlighet att söka statliga medel för inventering men kommunen behöver stå 
för halva kostnaden antingen i arbetstid eller pengar. Andra kommuner har sökt pengar för liknande 
projekt i storleksordningen 300 000 kr.  
 
Om kommunen kartlägger invasiva arter på kommunal kommer det sannolikt leda till ett behov av 
pengar för bekämpning. I dagsläget går det inte att söka LONA-stöd för bekämpningsarbetet.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att motionen ska bifallas. 
Kommunstyrelsen lämnar ett ekonomiskt perspektiv på förslaget. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Budgeten för 2023 samt planåren framöver är mycket ansträngd där stora åtgärder i verksamheten 
kommer att krävas för att nå våra finansiella målsättningar. Kommunen har under 2023 budgeterat 
ett underskott. Det finns inte utrymme för några tillkommande projekt om man inte gör 
omprioritering av medel i budgeten. 
Även om man kan söka medel för en inventering så kommer kommunens kostnad för inventeringen 
att uppgå till ca 300 000 kr, enligt tidigare uträkning. 
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Organisation och personal  
Kommunen har inte kompetens att utföra uppgiften och behöver köpa in konsulttjänster för att 
utföra uppdraget alternativt att man utbildar medarbetare och avsätter tid och medel för utbildning 
för detta. 

Beslutsunderlag 

Motion – Invasiva arter Miljöpartiet 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-11-11 § 124 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-28 
Protokollsutdrag Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2022-11-29 § 69 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-12-07 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-22 § 19 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla att Sotenäs kommun tar initiativ att söka medel till att 
kartlägga och inventera situationen av invasiva växter i Sotenäs kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att besvara den andra delen av motionen med att medel prövas i 
kommande budgetar. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2023-03-08 § 39-64 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 26(53) 

 
 
 
 
 

KS § 53   Dnr 2023/000009 

Redovisning av delegationsbeslut 
Lista på delegationsbeslut under tiden 2023-01-10 - 2023-03-01; 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Delegat 
2023-03-01 102765 

 
Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av kommunal offentlig 
mark för uteservering i anslutning till 
verksamheten Roys delikatesser på 
Smögen. A089.175/2023 

Administratör 

2023-03-01 102731 
 

Delegationsbeslut-ansökan om 
förhandsbesked för två nya 
bostadshus, Ståleröd 1:5 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-02-27 102680 
 

Delegationsbeslut om att godkänna 
ansökan om att delta i DIS tekniska 
konsulter för ER Projektpartner AB 

Kommundirektör 

2023-02-27 102679 
 

Delegationsbeslut om att godkänna 
ansökan om att delta i DIS tekniska 
konsulter för Elektrotekniska Byrån i 
Sverige AB 

Kommundirektör 

2023-02-27 102673 
 

Delegationsbeslut- ansökan om 
överlåtelse av sjöbodsarrende 0711-
127, Tången 1:1 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-02-23 102656 
 

Delegationsbeslut-remissvar gällande 
ansökan om rivningslov, bygglov för 
byte av staket till glasparti, Ellene 
1:458 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-02-23 102655 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om 
bygglov för mur i efterhand, Tången 
2_2, BN-2023-93 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-02-23 102653 
 

Delegationsbeslut- godkännande av 
värderingsprotokoll för 
intrångsersättning för befintlig 
elledning, Smögenön 1:1 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-02-23 102650 
 

Delegationsbeslut - Intrångsersättning 
elledning samt Värderingsprotokoll. 
Smögenön 6:1 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-02-23 102641 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan 
om offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Bremers 
på Smögenbryggan. A032.123/2023 

Administratör 

2023-02-22 102622 
 

Delegationsbeslut - Remiss - yttrande 
som markägare i ärende gällande 
ställplatser springet, Vägga 2:262 BN-
2023-48 

Mark- och exploateringsingenjör 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Delegat 
2023-02-21 102608 

 
Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan 
om offentlig tillställning för Järv 
äventyr. A673.809/2022 

Administratör 

2023-02-21 102600 
 

Delegationsbeslut - Remiss- ansökan 
om bygglov, rivningslov, 
ombyggnation av före detta förskola 
Vägga 2:262 BN-2023-88 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-02-21 102599 
 

Delegationsbeslut - ansökan om 
bygglov för uteservering 
Hunnebostrand Ellene 1:458 BN-
2022-756 

Mark- och 
exploateringsingenjören 

2023-02-21 102596 
 

Delegationsbeslut - yttrande i ärende 
om nybyggnation av 
kiosk/kioskverksamhet Sandön 1:1 
BN-2023-91 

Mark- och 
exploateringsingenjören 

2023-02-20 102587 
 

Delegationsbeslut om att godkänna 
ansökan om att delta i DIS tekniska 
konsulter Arkitema AB 

Kommundirektör 

2023-02-20 102586 
 

Delegationsbeslut om att godkänna 
ansökan om att delta i DIS tekniska 
konsulter Inobi AB 

Kommundirektör 

2023-02-20 102585 
 

Delegationsbeslut om att godkänna 
ansökan om att delta i DIS tekniska 
konsulter INTEC Hurricane AB 

Kommundirektör 

2023-02-20 102584 
 

Delegationsbeslut om att godkänna 
ansökan om att delta i DIS tekniska 
konsulter Konum Structures AB 

Kommundirektör 

2023-02-20 102583 
 

Delegationsbeslut om att godkänna 
ansökan om att delta i DIS tekniska 
konsulter M Tox AB 

Kommundirektör 

2023-02-20 102547 
 

Delegationsbeslut- remissvar gällande 
ansökan om förlängt bygglov för 
upplagsytor, Hovenäs 1:3, BN-2022-
805  

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-02-17 102552 
 

Delegationsbeslut - Omfördelning 
investeringsbudget Betongkaj till 
Belysning 

Ekonomichef 

2023-02-17 102550 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av offentlig mark för 
uteservering i anslutning till 
verksamheten Ekelöfs räk och fisk AB, 
Smögen. A050.657/2023 

Administratör 

2023-02-17 102545 
 

Delegationsbeslut- remissvar gällande 
grannhöran för bygglov på Finntorp 
2:329, BN-2023-73 

Mark- och exploateringsingenjör 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Delegat 
2023-02-16 102517 

 
Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan 
om offentlig tillställning för tävling och 
träning i motorsport vid Sotenäs 
motorklubb. A005.480/2023 

Administratör 

2023-02-16 102515 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan 
om offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Saltus 
AB, Smögenön 1:161. A050.941/2023 

Administratör 

2023-02-15 102508 
 

Delegationsbeslut - Remiss - yttrande 
som markägare i ärende om ansökan 
om bod tillhörande boulebanor Ellene 
1:383 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-02-14 102483 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om att 
köpa kommunal mark, Sotenäs Bua 
1:8 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-02-14 102474 
 

Delegationsbeslut - hyreskontrakt 
gällande förrådsutrymme 2112-238-03 
på Guleskär. Gravarne 3:1 

Samhällsbyggnadschef 

2023-02-09 102396 
 

Delegationsbeslut - Sekretessmarkera 
uppgifter ur begärda allmänna 
handlingar 

Administrativ chef 

2023-02-09 102393 
 

mejlkorrespondens-  remissvar 
gällande grannhörande avlopp 
Malmön 1:760 MIMB-2022-1090 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-02-09 102390 
 

Delegationsbeslut-grannhöran för 
avlopp, Malmön 1:760, MIMB-2022-
1090 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-02-09 102388 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 
0111-032-1-02 sjöbod/brygga Finntorp 
2:238 

Hamnadministratör 

2023-02-08 102382 
 

Delegationsbeslut  avseende 
Upphandling - ramavtal 
hantverkartjänster VVS 

Föraltningschef 

2023-02-08 102365 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 
071-039-1-01 samt båtplats vid egen 
brygga Tången 1:1 

Hamnadministratör 

2023-02-08 -99 
 

Förteckning över avtal om 
anställningar utfärdade månad 2023-
01 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Chefer 

2023-02-06 102325 
 

Delegationsbeslut - Remiss - 
kommunicering Finntorp 2:63 BN-
2022-140 

Mark- och exploateringsingenjör 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Delegat 
2023-02-06 102317 

 
Delegationsbelslut antagande av 
anbud avseende upphandling av 
Handbrandsläckare inklusive tillbehör 

Kommundirektör 

2023-02-03 102314 
 

Delegationsbeslut om att avbryta 
upphandling av system för 
handläggning av arrende, fastighet 
och mark till Sotenäs kommun och 
Sotenäsbostäder AB 

Samhällsbyggnadschef 

2023-02-01 102264 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av offentlig mark för 
uteservering i anslutning till 
verksamheten Torgboden i 
Bovallstrand. A008.720/2023 

Administratör 

2023-02-01 102242 
 

Delegationsbeslut- ansökan om 
ledningstillstånd för elkabel, Finntorp 
2:238 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-01-31 102233 
 

Delegationsbeslut - Fråga om att borra 
för bergvärme på kommunens mark 
intill Gravarne 13:4 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-01-30 102207 
 

Delegationsbeslut - överföring 
investeringsmedel projektmedel 
arrendesystem till hygienanläggning 

Ekonomichef 

2023-01-27 102192 
 

Delegationsbeslut avropsanmälan 
Adda ramavtal läromedel digitala 

Ekonomichef 

2023-01-27 102191 
 

Delegationsbeslut avropsanmälan 
Adda ramavtal läromedel tryckta 

Ekonomichef 

2023-01-27 102190 
 

Delegationsbeslut avropsanmälan 
Adda ramavtal leasing fordon med 
tjänst 

Ekonomichef 

2023-01-27 102185 
 

Delegationsbeslut antagande av 
anbud i upphandling entreprenad 
rivning och uppbyggnad av ny 
hygienanläggning på Bohus-Malmön 

Samhällsbyggnadschef 

2023-01-26 102165 
 

Delegationsbeslut-remissvar gällande 
ansökan om bygglov för tälthall, 
Hovenäs 1:2 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-01-26 102164 
 

Delegationsbeslut-ansökan om att 
flytta brygga med arrende 091-027, 
Malmön 1:390 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-01-26 102159 
 

Delegationsbeslut - Remiss - ansökan 
om bygglov för serveringsyta 
Smögenön 2:35 BN-2022-770 

Mark- och 
exploateringsingenjören 

2023-01-26 102157 
 

Delegationsbeslut-ansökan om 
arrende, Malmön 1:390 

Mark- och exploateringsingenjör 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Delegat 
2023-01-25 102145 

 
Delegationsbeslut - Begäran om 
yttrande - Uppställning av klädboxar, 
diverse platser i Sotenäs kommun dnr 
A710.713/2022 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2023-01-25 102140 
 

Delegationsbeslut - Remissvar - 
Ansökan om bygglov för del av 
Långevik 1:13 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-01-23 102078 
 

Delegationsbeslut avseende godkänd 
ansökan från Toveks Personbilar AB 
till det dynamiska inköpssystem-  DIS 
fordon upp till 3,5 ton till Lysekil, 
Munkedal, Sotenäs och Tanum  

Kommundirektör 

2023-01-23 102077 
 

Delegationsbeslut avseende godkänd 
ansökan från Erlings Bil i Uddevalla till 
det dynamiska inköpssystem-  DIS 
fordon upp till 3,5 ton till Lysekil, 
Munkedal, Sotenäs och Tanum  

Kommundirektör 

2023-01-20 101988 
 

Delegationsbeslut avseende godkänd 
ansökan från Frontbilar i Göteborg AB 
till det dynamiska inköpssystem-  DIS 
fordon upp till 3,5 ton till Lysekil, 
Munkedal, Sotenäs och Tanum  

Kommundirektör 

2023-01-20 101984 
 

Delegationsbeslut avseende godkänd 
ansökan från Brandt Fordon AB till det 
dynamiska inköpssystem-  DIS fordon 
upp till 3,5 ton till Lysekil, Munkedal, 
Sotenäs och Tanum  

Kommundirektör 

2023-01-20 101974 
 

Delegationsbeslut - remiss ansökan 
om bygglov. ändrad användning 
pensionat Smögenön 15:12 BN-2022-
745 

Mark- och 
exploateringsingenjören 

2023-01-19 101965 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om 
servitut för utfart över kommunal mark 
Tången 1:152 intill Tången 1:71 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-01-19 101958 
 

Delegationsbeslut antagande av 
anbud avseende upphandling av 
bränsletank för diesel/HVO med pump 
för tankning 

Kommundirektör 

2023-01-18 101944 
 

Delegationsbeslut om att godkänna 
ansökan om deltagande i DIS tekniska 
konsulter Picea kulturarv ek för 

Kommundirektör 

2023-01-18 101936 
 

Delegationsbeslut - Avtal om 
nyttjanderätt för upplagsytor på 
Smögensidan samt avtal om brygga 
och parkering på Kungshamnssidan 
Gravarne 3:1 

Mark- och exploateringsingenjör 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Delegat 
2023-01-17 102252 

 
Delegationsbeslut antagande av 
anbud konsult för upphandling och 
avtalsuppföljning asfalt och 
beläggningsarbeten 

Samhällsbyggnadschef 

2023-01-17 101910 
 

Delegationsbeslut antagande av 
anbud avrop i DIS tekniska konsulter 
avseende trafikutredning för Askums 
industriområde 

Samhällsbyggnadschef 

2023-01-17 101907 
 

Delegationsbeslut -Ansökan om 
markköp Uleberg Nedergård 2:4 intill 
Uleberg Nedergård 2:152 2023S06 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-01-17 101906 
 

Delegationsbeslut - Remiss ansökan 
om bygglov, rivning av befintlig sjöbod 
och tillbyggnad på nätverkstad, 
Smögenön 6:1 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-01-17 101884 
 

Delegationsbeslut - Förlängning av 
förhandsbesked för arrende av 
kommunal mark, Gravarne 3:1 bredvid 
Bäckevik 26:12 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-01-17 101878 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan 
om tävling och träning i motorcross på 
Hogenäsbanan i Kungshamn. 
A007.672/2023 

Administratör 

2023-01-17 -99 
 

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

Chefer 

2023-01-16 101987 
 

Delegationsbeslut avseende godkänd 
ansökan från Roy Andersson 
Bilbolaget AB till det dynamiska 
inköpssystem-  DIS fordon upp till 3,5 
ton till Lysekil, Munkedal, Sotenäs och 
Tanum  

Kommundirektör 

2023-01-16 101986 
 

Delegationsbeslut avseende godkänd 
ansökan från Hedin Göteborg Bil AB 
till det dynamiska inköpssystem-  DIS 
fordon upp till 3,5 ton till Lysekil, 
Munkedal, Sotenäs och Tanum  

Kommundirektör 

2023-01-16 101985 
 

Delegationsbeslut avseende godkänd 
ansökan från Brandt Personbilar AB 
till det dynamiska inköpssystem-  DIS 
fordon upp till 3,5 ton till Lysekil, 
Munkedal, Sotenäs och Tanum  

Kommundirektör 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Delegat 
2023-01-16 101873 

 
Delegationsbeslut- förfrågan om 
kommunalt markköp av del av Ellene 
25:1 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-01-13 101869 
 

Delegationsbeslut - Avtal om 
upphandling och avtalsstöd Rambo 
AB 

Kommundirektör 

2023-01-13 101852 
 

Delegationsbeslut - Tillsynsärende 
Tången 2:2 BN-2019-514 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-01-13 101848 
 

Delegationsbeslut- ansökan om 
upplåtelse av mark för parkering 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-01-13 101840 
 

Delegationsbeslut avseende 
antagande av Stångby Plantskola AB 
för deltagande i  DIS Dynamiska 
inköpssystemet för blommor, träd och 
växter  

Förvaltningschef 

2023-01-13 101839 
 

Delegationsbeslut antagande av 
Splendor Plant Aktiebolag för 
deltagande i  DIS Dynamiska 
inköpssystemet för blommor, träd och 
växter  

Förvaltningschef 

2023-01-12 101811 
 

Delegationsbeslut - Arrendeavtal 
brygga del av Tången 42:1  

Mark- och 
exploateringsingenjören 

2023-01-12 101749 
 

Delegationsbeslut - Överlåtelse av 
arrende 09-034-2 sjöbod. Nytt 
avtalsnummer 0911-034 för sjöbod 
och brygga Malmön 1_219 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-01-12 101723 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om 
markköp Gravarne 3:1 tillskott 
Bäckevik 1:4 

Mark- och 
exploateringsingenjören 

2023-01-11 101716 
 

Delegationsbeslut - Värdering av 
intrångsersättning vid ombyggnation 
av 40 kV-kraftledning Tossene-
Kungshamn (Väjern) Sanneröd 1:24 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-01-11 101710 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om 
ledningstillstånd för elkabel på 
Hasselön 1_74 

Mark- och exploateringsingenjör 

2023-01-10 101946 
 

Delegationsbeslut om att godkänna 
deltagande i DIS tekniska konsulter 
Aggera AB 

Kommundirektör 

2023-01-10 101945 
 

Delegationsbeslut om godkänna 
deltagande i DIS tekniska konsulter 
Billdals Konsult o Bygg AB 

Kommundirektör 

2023-01-10 101621 
 

Delegationsbeslut -Antagande av 
anbud från Kimsoft Media AB 
avseende Upphandling av 
Webbsändning av 
Kommunfullmäktiges sammanträden  

Kommundirektör 
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Forts. KS § 53 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar på att kopia på Kommunstyrelsens samtliga delegationsbeslut ska 
distribueras separat inför varje sammanträde. 
Mikael Andersson (DemR) yrkar bifall på Mikael Sternemars (L) förslag. 
 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut och beslutar att kopia på 
Kommunstyrelsens samtliga delegationsbeslut ska distribueras separat inför varje sammanträde. 
 

Skickas till 

Administrativ chef 
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KS § 54   Dnr 2023/000008 

Anmälningsärenden 
Lista på anmälningsärenden under tiden 2023-01-10 - 2023-02-28; 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2023-02-20 102557 

 
Protokoll 1 Styrelsemöte 2023-02-16 Sotenäs Vatten AB 

2023-02-17 102556 
 

Protokoll 1 Styrelsemöte 2023-02-16 Västvatten AB 

2023-01-27 102174 
 

Sof Väst styrelseprotokoll nr 1 - 20 
januari 2023 

Samordningsförbundet Väst  

2023-01-24 102128 
 

Val av Miljönämndens arbetsutskott  - 
MN 2023-01-11 § 6 

Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän 

2023-01-23 102009 
 

Internbudget 2023 
Utbildningsnämnden - protokollsutdrag 
UN 2023-01-17 § 9 inklusive 
internbudget 2023-01-10 

Utbildningsnämnden 

2023-01-23 102005 
 

Val av Utbildningsnämndens 
arbetsutskott - UN 2023-01-17 § 5 

Utbildningsnämnden 

2023-01-23 102004 
 

Beslut UN 2023-01-17 § 3 - Val av 
representant Kulturpolitiskt nätverk - 
Sotenäs kommun 2023-2026 

Utbildningsnämnden 

2023-01-19 101962 
 

Val av Omsorgsnämndens 
arbetsutskott - ON 2023-01-12 § 20  

Omsorgsnämnden 

2023-01-18 101926 
 

Sotenäsbostäder styrelseprotokoll 
2022-12-15 samt översikt 
sammanträdestider 2023 och 
uthyrningspolicy  

Sotenäsbostäder 

2023-01-17 101915 
 

Val av Byggnadsnämndens 
arbetsutskott - BN 2023-01-12 § 8 

Byggnadsnämnden 

2023-01-17 101914 
 

Internbudget 2023 Byggnadsnämnden 
- protokollsutdrag BN 2023-01-12 § 6, 
tjänsteutlåtande samt internbudget 
2023-01-12 

Byggnadsnämnden 

2023-01-11 101640 
 

Stämmoprotokoll per Capsulam 
Rambo 2022-12-22 

Rambo AB 

 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar på att kopia på Kommunstyrelsens samtliga anmälningsärenden ska 
distribueras separat inför varje sammanträde. 
Mikael Andersson (DemR) yrkar bifall på Mikael Sternemars (L) förslag. 
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Forts. KS § 54 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden och beslutar att kopia på 
Kommunstyrelsens samtliga anmälningsärenden ska distribueras separat inför varje sammanträde. 
 

Skickas till 

Administrativ chef 
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KS § 55   Dnr 2022/000871 

Motion om ökade möjligheter till installation av solceller 

Sammanfattning 

Eva Abrahamsson (M), Nils Olof Bengtson (M) och Ronald Hagbert (M) lämnade in en motion 
2022-09-08 där de föreslår att kommunen ska öka möjligheterna till att kunna installera solceller 
med anledning av pågående elkris. Motionärerna yrkar att Sotenäs kommun ska vidta följande 
åtgärder: 
 

1. Göra en översyn av de begränsningar som finns i gällande kulturmiljöprogram och krav på 
bygglov så att solceller kan installeras. 

2. Öka insatserna för energirådgivning med syftet att installera solceller samt energibesparande 
åtgärder. 

3. Utreda möjligheterna att installera solceller på fler av kommunens fastigheter inklusive 
kommunens bolag samt planera för detta i kommande budget. 

Slutsats 

1. I samband med pågående översiktsplanearbete har behovet av ett nytt kulturmiljöprogram 
identifierats. En översyn av programmet kommer således att genomföras i samband med 
framtida arbete. Krav på bygglov gällande solceller regleras i lagstiftningen. 

2. Förvaltningen anser att detta redan görs idag. Sotenäs har tillsammans med kommunerna 
Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Tanum, och Strömstad en gemensam energi-och 
klimatrådgivning för privatpersoner, företag och föreningar. 

3. Drift och-projektenheten har sedan tidigare fått i uppdrag att utreda kommunens fastigheter 
för solceller, enligt beslut KF § 87 2019-10-03. Flera av kommunens fastigheter har således 
utretts för solceller. 

Sotenäs Vatten 
Under 2023 finns det i investeringsbudget att installera solceller på Dale vattenverk, 175 000 kr. 
Inför 2024 finns förslag att installera solceller på Hunnebostrands avloppsreningsverk och 
Omholmens avloppsreningsverk, 500 000 + 500 000 kr. Detta är dock osäkert med tanke på att det 
inte finns något beslut om reningsverkens framtid ännu. Enligt Sotenäs vatten skulle det säkert få 
plats större solcellsanläggningar än vad ovanstående budgetar tillåter, speciellt på Hunnebostrands 
och Omholmens avloppsreningsverk. 

Sotenäsbostäder 
Sotenäsbostäder har främst tittat på större byggnader, dock finns inga konkreta förslag ännu. De har 
även fått frågan om kommunen får installera solceller på Kvarnberget där de hyr av 
Sotenäsbostäder. Sotenäsbostäder har svarat positivt på den förfrågan. 
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Forts. KS § 55  

Rambo 
Under 2023 finns det med i investeringsbudget att lägga solceller på tre av Hogenäs 
avfallsanläggning tak. 

Tumlaren bad-och rehabilitering 
I februari 2019 driftsattes solcellanläggningen på Tumlaren. 

Beslutsunderlag 

Motion – ökade möjligheter solceller 2022-09-08 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-09-28 § 101 
Protokollsutdrag Byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-01-19 § 7 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2023-01-09 
Protokollsutdrag Byggnadsnämndens protokoll 2023-02-02 § 18 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M) yrkar på bifall till motionens första del som avser att göra en översyn och att 
motionens övriga två delar ska anses besvarade. 
Mikael Andersson (DemR), Dan Christiansson (M), Mikael Sternemar (L) och Pär Eriksson (C) 
yrkar bifall på Eva Abrahamssons (M) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Eva Abrahamssons (M) med fleras yrkande och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen till den första delen som avser att göra översyn av de 
begränsningar som finns i gällande kulturmiljöprogram och krav på bygglov så att solceller kan 
installeras och att motionens övriga två delar ska anses besvarade. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 56   Dnr 2023/000155 

Förslag om utökad avgiftssäsong för p-avgifter 

Sammanfattning 

Ärendet avser ett förslag till ändring av taxan för parkeringsavgift som föreslås utökas under den 
del av året då kommunen tar ut parkeringsavgifter på allmänna parkeringsplatser. Förslaget innebär 
en utökning med två månader genom att parkeringsavgift föreslås tas ut under perioden 1 maj till 
och med 31 september. 
 
I nuläget tas ut parkeringsavgift ut under perioden 1 juni och 31 augusti. Förslaget är en anpassning 
till den allt längre besökssäsongen. Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift. 

Konsekvensbeskrivning 

Parkeringsavgift tas ut av samtliga fordon som nyttjar avgiftsbelagda parkeringsplatser under den 
del av året då avgift tas ut. Så oavsett om man är kommunmedlem, kund eller besökande behandlas 
alla lika. Samtliga trafikanter kommer också att gynnas då parkeringsavgifterna kan bidra till att 
täcka kostnader för bland annat underhåll av parkeringsplatser. 

Ekonomi  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-15 att fastställa nämndernas budgetramar enligt förslag i 
mål- och resursplan budget 2023 med planår 2024-2026 daterad 2022-06-01. I beslutet gavs 
ansvariga nämnder i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor. 

Regelverk  
Rätten för en kommun att ta ut parkeringsavgifter regleras i lag (1957:259) om rätt för kommun att 
ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats med mera. 
 
Byggnadsnämnden beslutar om förordnande av parkeringsvakter, lokala trafikföreskrifter samt 
bygglov för vissa parkeringsplatser. 
 
Syftet med förlängning av avgiftssäsongen är att säkerställa omsättning av parkörer. 

Organisation och personal 
Förslaget bedöms inte annat än obetydligt påverka organisation och personal. Sotenäs kommun har 
sedan tidigare parkeringsövervakning året runt och över hela kommunen. (KF § 70, diarienummer 
1983.300, beslutsdatum 1987-03-27)  

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2023-02-01 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2023-02-21 § 10 
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Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S) yrkar på återremiss till Kommunstyrelsens tekniska utskott för att föra dialog 
med samhälls- och turistföreningarna för att tydliggöra behovet och syftet med en förlängd 
avgiftssäsong. 
 
Mikael Sternemar (L) yrkar som tillägg på återremissen att parkeringstaxans konstruktion ska ses 
över inför säsongen 2024. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska återemitteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Kommunstyrelsens tekniska utskott för att föra dialog 
med samhälls- och turistföreningarna för att tydliggöra behovet och syftet med en förlängd 
avgiftssäsong, och att parkeringstaxans konstruktion ska ses över inför säsongen 2024. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Samhällsbyggnadschef 
Anläggningschef 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2023-03-08 § 39-64 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 40(53) 

 
 
 
 
 

KS § 57   Dnr 2023/000158 

Förslag om införande av p-avgifter vid kommunens badplatser 

Sammanfattning 

Ärendet avser förslag till att avgiftsbelägga parkeringsplatser som har anordnats i anslutning till 
kommunens badplatser vid Sandön, Hästedalen, Tången samt Badholmarna. Föreslagen 
avgiftsbelagd tid är kl. 08:00 - 18:00 under alla dagar. För de fyra första timmarna är parkering 
avgiftsfri. Därefter tas avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Förslaget har tagits fram i syfte att öka omsättningen på fordon och förbättra 
parkeringsmöjligheterna för besökande till badplatserna. 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2023-02-02 
Kartbilagor 1-4 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2023-02-21 § 11 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att för parkeringsplatser som har anordnats i anslutning till 
kommunens badplatser vid Sandön, Hästedalen, Tången samt Badholmarna, avgiftsbelagd tid ska 
vara kl. 08:00 - 18:00 under alla dagar under gällande avgiftssäsong. 
 
För de fyra första timmarna är parkering avgiftsfri. Därefter tas avgift ut enligt gällande taxa. 
De aktuella parkeringsplatserna ska skyltas på så sätt att parkering endast är tillåten för personbilar 
klass 1. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 58   Dnr 2022/001104 

Förändring av maxtaxa och tider för parkeringsavgifter 

Sammanfattning 

Ärendet avser förslag till att förändra maxtaxan samt förändra tider för avgifter för tre befintliga 
parkeringar, varav två är på Smögen och en i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har idag olika taxor och tider för avgifter på allmänna parkeringar runt om i 
kommunen, detta för att parkeringarna regleras olika för olika ändamål. Exempelvis så är 
parkeringen på Smögenön, Lännudden idag avgiftsfri, vilket innebär att den nyttjas gratis av 
övernattande husbilar. Detta förhållande gäller inte på parkeringen mittemot - Klevenvägen, där 
man i stället betalar hela dygnet, men med en maxtaxa på 200 kr. 
Parkeringarna vid Ica-butiken på Smögen och Bäckevik 24:1 har maxtaxa 80 kr, vilken man når 
efter ca 2 timmars parkering. Detta innebär i praktiken att man kan parkera i 24 timmar för 80 kr. 
 
Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att parkeringen på Lännudden regleras på samma sätt som 
parkeringen Klevenvägen. 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2022-11-29 
Kartbilaga Ica Ankaret 2023-01-23 
Kartbilaga Bäckevik 24:1, 24:2, 2022-11-29 
Kartbilaga Smögenön 2022-11-29 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2023-02-21 § 13 

Yrkande 

Helene Stranne (M) yrkar på att inte införa maxtaxa om 200 kr på Lännuddden och Klevenvägen 
och att ta bort maxtaxan på parkeringarna vid Ica-butiken Smögen samt Bäckevik 24:1 och 24:2. 
 
Jan-Olof Larsson (S) bifall till Helene Strannes (M) förslag. 
Mikael Andersson (DemR) yrkar som tillägg att skylta parkeringsplatserna på Lännuddden och 
Klevenvägen på så sätt att parkering inte är tillåten för personbilar klass 2 mellan kl. 00:00-06:00. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Helene Strannes (M) och Mikael Anderssons (DemR) förslag och 
finner att Kommunstyrelsen antar detta. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommundirektören att, 
- ansöka om bygglov för parkeringen på Lännudden och om bygglov ges och detta får 

laga kraft, 
- införa parkeringsavgift på den aktuella parkeringen på Lännudden, dygnet runt 
- att skylta parkeringsplatserna på Lännuddden och Klevenvägen, på så sätt att 

parkering inte är tillåten för personbilar klass 2 mellan kl. 00:00-06:00 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 59   Dnr 2022/000819 

Översyn av taxa för marktillköp  

Sammanfattning 

Sotenäs kommun är i behov att uppdatera de priser på mark som säljs som kompletteringsmark till 
småhusfastigheter. Markpriserna förändras hela tiden och en uppdaterad taxa behövs om kommunen 
ska sälja sin mark till marknadsmässiga priser. Marknadsvärdet skiljer sig inom Sotenäs kommun 
och taxan behöver därför anpassas efter vart marken är belägen. 
 
Processen föreslås förenklas så Kommunstyrelsen bemyndigas att justera taxan i takt med 
förändring av markens värde. 

Beskrivning av ärendet 

Småhusägare kan inkomma med ansökan om att förvärva mark som ägs av Sotenäs kommun för att 
komplettera sina egna småhusfastigheter. Sotenäs kommun utreder om marken är lämplig att sälja 
samt om eventuell detaljplan tillåter att mark kan regleras. 
 
Sotenäs kommun är i behov av att uppdatera de priser på mark som säljs som kompletteringsmark 
till småhus. Den nu gällande taxan antogs 2020 och är baserad på hur marknaden såg ut då. Det har 
hänt mycket på fastighetsmarknaden sedan dess, nuvarande prisbild har förändrats sedan 2020. Med 
anledning av detta anser förvaltningen det angeläget att uppdatera marktillköpstaxan.  
 
Priset på marken varierar beroende på var i kommunen marken är belägen. Detta medför att 
kommunen delas upp i 38 olika prisgrupper. Ett lägsta pris sätts på 250 kr/kvm. Förvaltningen 
föreslår att kommunen använder sig av statliga myndigheters framtagna korrigeringsbelopp för en 
normaltomt i det riktvärdesområde som köpet sker. 
Korrigeringsbeloppet är det värde som mark utan byggrätt tillför eller som ska fråntas en 
normaltomt i berört riktvärdesområde.  
 
Marknadsvärdet förändras övertid och därmed bör taxan också förändras. En förenkling av 
processen är att ge Kommunstyrelsen befogenhet att justera beloppen i taxan i samma takt som 
marknadsvärdet förändras. Förändringar av taxans uppbyggnad ska däremot åter beslutas 
Kommunfullmäktige. 
 
Den förändrade taxan innebär för tex ett köp av 30 kvm på olika platser i kommunen följande; 
Centrala Smögen från 73 800 kr till 112 800 kr.  
Centrala Kungshamn från 44 400 kr till 71 190 kr.  
Centrala Hunnebostrand från 60 000kr till 137 109 kr.  
Södra Hovenäset från 35 100 kr till 67 590 kr. 
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Marktillköpstaxa 2023 
Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2023-01-23 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-22 § 10 

Yrkande 

Helene Stranne (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Helene Strannes (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta marktillköpstaxa, enligt tabell 2 i bifogad "Bilaga 1 - 
Marktillköpstaxa 2023”, att gälla från 2023 och tills vidare.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga Kommunstyrelsen att justera taxan i takt med 
förändring av markens värde, utifrån Skatteverkets revidering av korrigeringsbeloppet. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 60 Dnr 2023/000064 

Information från kommundirektören 

Sammanfattning 

Information lämnas av kommundirektören enligt följande; 
 
Omvärldsbevakning 

• Säkerhet – ökad hotbild mot Sverige 
• Vindkraft 
• Digitalisering av Översiktsplaner 
• Utbyggnad förnybar energi 

 
Fyrbodals kommunalförbund 

• Vård och omsorgscollege, formaliserad samverkan för utbildning  
• Ny företagslots är upphandlad – Almi Väst 
• Integrationssamverkan för nyanlända  

 
Sotenäs 

• Trygghet 
• Information om näringslivsfrågor 
• SIRR-konferens 
• Samarbete med Sotenäs Turistförening 
• Upphandling 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 61 Dnr 2022/000475 

Initiativ till ändring av detaljplan för fastigheten Vägga 2:504, 
Kungshamn  

Sammanfattning   
Ärendet gäller ställningstagande till fortsatt planarbete inom fastigheten Vägga 2:504. 

Beskrivning av ärendet 
Försäljning och avstyckning 
Beslut om försäljning av industrimark inom fastigheten Vägga 2:262 fattades av kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 12 februari 2020. Av beslutet följer bland annat att ändamålet med markköpet är 
att köparen som är ett bolag ska expandera och utveckla sina verksamheter inom kyltransport och 
maskinuthyrning. Marken avstyckades senare varvid fastigheten Vägga 2:504 bildades och såldes 
till nuvarande fastighetsägare. 
 
Två ansökningar om bygglov 
En ansökan om bygglov för nybyggnad av en industribyggnad inkom till byggnadsnämnden i 
december 2021. Förvaltningen kommunicerade med sökanden att bygglov inte bedömdes kunna ges 
på grund av för stora avvikelser från gällande detaljplan. I kommuniceringen lämnades följande 
upplysning till sökanden: 
 
Vid utredningen av ärendet har upptäckts att de kommunala ledningarna inte omfattas av ett 
markreservat i detaljplanen. Den tänkta byggnationens påverkan på de kommunala ledningarna har 
alltså inte prövats i detaljplanen. Frågan om att ändra den gällande detaljplanen har därför väckts. 
Ovanstående innebär att om en ny ansökan inlämnas, byggnadsnämnden med stöd av 9 kap 28 § 
PBL kan komma att besluta att ärendet inte ska avgöras förrän två år efter det att ansökan 
inlämnades. (Se protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-04-07 BNAU § 96) samt 
kallelse till byggnadsnämnden 2022-04-22. 
 
Ansökan avskrevs efter att sökanden återkallat sin ansökan. 
 
En ny ansökan om bygglov för nybyggnad av småindustri inkom till Byggnadsnämnden den 11 juli 
2022. Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2022 att kommunicera förslag till 
beslut om anstånd med sökanden. Efter kommuniceringen har Byggnadsnämnden två alternativ, 
antingen bevilja bygglovet eller besluta om anstånd. Till dagens datum är inget beslut fattat. 
 
Planuppdrag 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2022 att uppdra åt kommundirektören att inleda ett arbete 
med att ändra gällande detaljplan för fastigheten Vägga 2:504. Skälet för beslutet var att ett u-
område för befintlig vattenledning saknas och att ledningen därför kunde byggas över. 
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Avtalsservitut 
Efter Kommunstyrelsens beslut att inleda ett planarbete har ett inskrivet servitut från 1965 påträffats 
som skyddar vattenledningen. Det är ett avtalsservitut gällande vattenledning. Härskande fastighet 
är Dale 1:10. Vid tidpunkten då servitutet skrevs var det Dale Vatten förbund som var ägare till 
Dale 1:10. Numera ägs fastigheten av Sotenäs kommun. På fastigheten löper en huvudvattenledning 
mellan Vattenverket i Dale till vattenreservoarer i Kungshamn och Smögen. Av servitutet framgår 
att marken inte får bebyggas inom ett område på 6–8 meter med ledningen i centrum. Plantering av 
träd får heller inte göras inom detta område. 
 
Yttrande Sotenäs Vatten AB 
Sotenäs Vatten har i samband med de två ansökningarna om bygglov, samt i planärendet fått 
möjlighet att yttra sig. I bygglovsärendena har Sotenäs Vatten yttrat att det finns kommunala 
ledningar inom fastigheten. De rekommenderar att ledningarna ska anmälas på Ledningskollen.se, 
för att erhålla en karta som visar placeringen av de kommunala VA-ledningarna så att de inte skadas 
vid byggnation.  
 
I planärendet meddelar Sotenäs Vatten att om detaljplanen skall ändras behövs ett u-område för 
vattenledningen som går över fastigheten. Skall detaljplanen inte ändras anses ledningen skyddad 
av det servitut som finns i dag.     

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi 
Kostnaden för planarbetet har inte kunnat bedömas ännu men finansieras genom kommunstyrelsen. 
Marken är såld och ytterligare intäkter kan inte påräknas.  

Regelverk 
Planprocessen genomförs i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900.  

Slutsats 

Innan Byggnadsnämnden fattar beslut i bygglovsärendet bör Kommunstyrelsen ta ställning till om 
planarbetet ska avbrytas eller fortsätta och i så fall med vilken inriktning. Detta sedan 
vattenledningen säkrats med hjälp av servitut. Ledningen är dock inte säkrad med ett markreservat 
så som är brukligt i detaljplaner. Sotenäs Vatten har dock i yttrande meddelat att om inte ett 
detaljplanearbete ska påbörjas så anser de att ledningen är skyddad av det servitut som finns idag.  

Tidigare beslut 

• BNAU 2022-09-15 § 195, föreslår att planarbetet ska fortsätta.    
• BN 2022-09-29 § 107, föreslår att planarbetet ska fortsätta. 
• BNAU 2022-11-17 § 249, beslut om anståndsförklaring.  
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Beslutsunderlag 

Planarkitektens tjänsteutlåtande 2023-02-23 
Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 2022-09-29 § 107 
Protokollsutdrag Byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-09-15 § 195 
Remissvar Sotenäs Vatten AB 2022-02-10 
Remissvar Sotenäs Vatten AB 2023-02-21 

Yrkande 

Mikael Andersson (DemR), Yngve Johansson (MP) och Dan Frödén (DemR) föreslår bifall till 
förvaltningens förslag till beslut, 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avbryta planarbetet. 

Skickas till 

Sökanden 
Plan- och byggchef 
Planarkitekt 
Byggnadsnämnden för kännedom 
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KS § 62 Dnr 2023/000237 

Val av representanter till politisk styrgrupp för infrastruktur 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen föreslås utse representanter till en politisk styrgrupp för infrastruktur för 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Styrgruppen har i uppdrag att arbeta för att utveckla infrastrukturen i Sotenäs kommun till exempel 
utveckling av vägar, gång- och cykelvägar, cykelleder med mera.  
 
Att bedriva ett lobbyarbete kring infrastruktur är komplicerat och det underlättar om man har 
kunskap och erfarenhet om processerna. Beslut om regionala medel till infrastruktur fattas ofta av 
Västra Götalandsregionen efter beredning i Kommunalförbundet Fyrbodal med långa 
beslutsprocesser. Därför är det viktigt att lobbyarbetet sker kontinuerligt och att erfarenhet från den 
tidigare gruppen tas till vara. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-29 § 108 i ärende ”Motion – Bygg en säker 90-väg hela vägen 
från E6 till Väjern” dnr 2019/000248, att en politisk lobbygrupp för bättre tillfartsvägar, i enlighet 
med den av kommunfullmäktige bifallna motionen om ”Bättre tillfartsvägar till Sotenäs, den 
2016/000787”.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-28 § 248 därefter att utse 3 förtroendevalda 
enligt följande; ordföranden i tekniska utskottet Pär Eriksson (C) sammankallande, och från 
arbetsutskottet Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) till en politisk lobbygrupp med 
uppdrag att stärka kommunens infrastrukturarbete. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Arvodesreglementet § 5; 
Av kommunen utsedda ledamöter i s.k. intressentsammansatta organ erhåller reseersättning till och 
från sådant organ i enlighet med de bestämmelser för reseersättning som gäller för anställda i 
Sotenäs kommun. 
 
Av kommunen utsedda ledamöter i s.k. intressentsammansatta organ kan efter beslut från ansvarig 
nämnd, erhålla ersättning för aktivt arbete i projektgrupper, inom ramen för organets område.  
 
Ersättningen utbetalas i form av s.k. uppdragsersättning och motsvarar sammanträdes- och 
förrättningsarvodet enligt förtroendemannareglementet. Ersättning utbetalas inte för deltagande i 
arbetsgrupper eller andra sammankomster utöver fastlagda möten. 
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Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S) föreslår att befintlig politisk styrgrupp för infrastruktur förblir oförändrad till 
och med 2023-10-31 och att frågan återkommer till Kommunstyrelsen för nytt beslut senast 2023-
10-25. 
 
Helene Stranne (M) yrkar bifall till Jan-Olof Larssons (S) förslag. 
 
Dan Frödén (DemR) yrkar på att en av de befintliga representanterna omgående byts ut mot Mikael 
Andersson (DemR). 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordförande fastställer följande omröstningsproposition, den som röstar enligt Jan-Olof Larssons (S) 
med fleras förslag röstar JA, den som röstar enligt Dan Frödéns (DemR) förslag röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller med 9 JA-röster och 4 NEJ-röster och därmed antar Kommunstyrelsen Jan-
Olof Larssons (S) med fleras förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att befintlig politisk styrgrupp för infrastruktur förblir oförändrad till och 
med 2023-10-31 och att frågan återkommer till Kommunstyrelsen för nytt beslut senast 2023-10-25. 
 

Skickas till 

Valda  
Planarkitekt 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
Jan-Olof Larsson  S X   
Kerstin Nilsson  S X   
Yngve Johansson  MP  X  
Eva Abrahamsson  M X   
Helene Stranne  M X   
Robert Yngve KD  X   
Dan Christiansson  M X   
Mikael Sternemar L X   
Pär Eriksson  C X   
Mikael Andersson  DemR  X  
Dan Frödén   DemR  X  
Sebastian Andersson SD  X  
     
Therése Mancini, ordförande S X   
     
     

Summa (13)  9 4  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 52(53) 

 
 
 
 
 

KS § 63 Dnr 2023/000062 

Avsägelse ur politisk styrgrupp för VA-plan 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-18 § 29 att utse representanter till politisk styrgrupp för VA-
plan, till och med 2023-03-31. 
 
Pär Eriksson (C) har begärt entledigande från gruppen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Pär Eriksson från politisk styrgrupp för VA-plan. 
 
 

Skickas till 

Berörd  
Planarkitekt 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 53(53) 

 
 
 
 
 

KS § 64 Dnr 2023/000237 

Information från kommunalrådet 

Sammanfattning 

Information lämnas av kommunalrådet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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