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Johan Fransson, MEX-ingenjör § 10 
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Philip Söderberg, digitaliseringsstrateg § 16 
Eveline Karlsson, samhällsbyggnadschef  
Sara Hellman, kommunikatör 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
Anna Liedholm, kommundirektör 

Justerare Eva Abrahamsson (M) 

Justering Protokollet justeras på kommunkansliet 2023-02-28 kl 08.00. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Therése Mancini (S)   
Justerare    

 Eva Abrahamsson (M)   
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-22 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2023-02-28 – 2023-03-22. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KSAU § 1 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2023-02-22 §§ 1-19 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 4(31)
 

 
 

KSAU § 2 Dnr 2023/000052 

Information om representanter till arbetsgruppen översyn av politisk 
organisation och reglementen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-18 § att återremittera ärendet för att göra en översyn av den 
politiska organisationen och nämndernas reglementen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade också att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med en representant 
från varje parti, partierna ska anmäla sin representant till kommunkansliet. Till sammankallande 
utses (S) representant. Kansliavdelningen bistår arbetsgruppen med sekreterare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera att följande representanter är anmälda från 
partierna, att ingå i arbetsgrupp Översyn av politisk organisation och reglementen; 
 
Therése Mancini (S) sammankallande, Ewa Ryberg (V), Yngve Johansson (MP), Mikael Andersson 
(DemR), Mikael Sternemar (L), Robert Yngve (KD), Sebastian Andersson (SD), Eva 
Abrahamsson  (M) och Pär Eriksson (C). 
 
Arbetet ska redovisas vid nästa arbetsutskott den 29 mars. 
 
 

Skickas till 

Gruppledare för partier i fullmäktige 
Berörda 
Löneenheten 
Administrativ chef 
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KSAU § 3 Dnr 2023/000173 

Information från Sotenäs Symbioscentrum 

Sammanfattning 

Många processer och initiativ pågår på Sotenäs Symbioscentrum. För att delge kommunstyrelsens 
arbetsutskott löpande information sammanställs regelbundet en sammanfattning.  
 
- Generaldirektören för Havs- och vattenmyndigheten har planerat in ett besök till Sotenäs kommun 
den 12 april. Denne kommer att få information om, samt besöka, Sotenäs Marina 
återvinningscentral och Symbioscentrum.    
 
- Fyra projekt har fått beviljningsbrev, dessa är: 
• Förstudie flaggskepp marin återvinning 

a. Leds av Sotenäs kommun och syftar till att påbörja ett flaggskeppsinitiativ för att hantera 
ökad återvinning och cirkulering av marin plast.  

• Små steg mot stor omställning 
a. Leds av Linköpings universitet och syftar till att stärka policy processer för en ökad 

cirkulär ekonomi. Aktuella policyproblemen och processer relaterar till cirkulär 
masshantering, nyttiggörande av lågvärdig spillvärme samt miljötillstånd 

• Etablering av cirkulärt och vallbaserat bioraffinaderi i Norra Bohuslän 
a. Leds av Sotenäs kommun. Ett projekt för att se över förutsättningarna för att etablera ett 

vallbaserat bioraffinaderi där gräs och klöver kan omvandlas till högvärdigt foder. Ett 
symbiosprojekt som knyter samman utvecklingsfrågor kring Klevs Gård, Smögenlax och 
Renahav. 

• Elektrifierad och kulturell infrastruktur för ett levande lokalsamhälle (Ägir) 
a. Leds av Magasinetfärjan Ägir Ideella Förening. Sotenäs kommun medverkar med 

kompetens kring besöksnäring, elektrifiering och hållbarhet.  
 
- Två projekt har meddelats avslag, Scandinavian Circular Business Triangle och Greenbizz II. 

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2023-02-02  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 
 

Skickas till 

Näringslivs- och utvecklingschef 
Utvecklare 
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KSAU § 4 Dnr 2023/000064 

Information från kommundirektören 

Sammanfattning 
Information lämnas av kommundirektören enligt följande; 
 
Fyrbodals kommunalförbund; 

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

 
Sotenäs; 

• Information om näringslivsfrågor 
• SIRR-konferens 
• Samarbete med Sotenäs Turistförening 
• Uppmärksamma årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till  

Kommundirektören 
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KSAU § 5 Dnr 2022/000005 

Information om bokslut 2022 för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar om bokslut 2022. Sotenäs kommun ett positivt resultat om +28,9 mnkr 
vilket är 22,6 mnkr bättre än det budgeterade resultatet om +6,3 mnkr.   
 
Största orsaken till den positiva budgetavvikelsen beror framför allt på att skatteintäkter och 
generella bidrag blev 21,8 mkr bättre än budget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 6 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 och 
valnämnden har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 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 revisonen 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.  
  
För kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, miljönämnden och valnämnden lämnas inga 
rekommendationer i rapporten från revisionen.  
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Forts. KSAU § 6 

Beslutsunderlag 

Slutrapport Grundläggande granskning 2022, daterad 2023-01-16. 
Missiv Grundläggande granskning, daterat 2023-01-16 
Controllers tjänsteutlåtande 2023-02-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 7 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. 
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. 
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Forts. KSAU § 7 

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 

Ansökan om utökad borgen för Rambo AB 
Stämprotokoll per Capsulam 20221222  
Protokoll extra styrelsemöte 20221219 nr 6 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2023-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 8 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.  

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. 
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Forts. KSAU § 8 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2023-02-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut. 
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 9 Dnr 2022/000773 

Medverkan i projekt: CIRCNETS  

Sammanfattning 

I projektet är Sotenäs kommun med som "best practice" och kan erbjuda studiebesök på den Marina 
återvinningscentralen, intervjuer, logistikdokument, information inom olika tester och innovationer 
på den Marina återvinningscentralen. Sotenäs kommun och Marina återvinningscentralen kan få ett 
tätt samarbete med forskare och företag som kan inspirera kommunen hur man kan utveckla den 
Marina återvinningscentralen inom flera områden. 

Beskrivning av ärendet 

Under några år så har kommunen haft ett projekt som heter Smart Policy (slutdatum 230228) som 
varit kopplat till den Marina återvinningscentralen. Där har man samlat information och 
dokumenterat erfarenheter samt gjort tester till det kommande producentansvaret som rapporterats 
till bland annat Havs och vattenmyndigheten. Sverige ligger långt fram i metod och arbetssätt att 
samla in fiskeredskap, mycket tack vare det praktiska arbete som Marina återvinningscentralen i 
Sotenäs kommun utför.  
 
Havs och vattenmyndigheten blev kontaktade av Norra periferins EU-projektområde som ville att 
de skulle vara med i ett projekt där även de ville se på logistik, insamling och återvinningssystem 
för den norra periferins area (NPA).  Havs och vattenmyndigheten rekommenderade i stället 
Sotenäs kommun med den Marina återvinningscentralen (eftersom HAV inte kan gå med i denna 
typ av projekt).  
 
I projektet är kommunen med som "best practice" och kan erbjuda studiebesök på den Marina 
återvinningscentralen, intervjuer, logistikdokument, information inom olika tester och innovationer 
vi arbetar med på Marina återvinningscentralen. Vi har inom området väldigt mycket kunskap 
genom våra olika projekt som vi kan dela med oss av. Allt för att lärdomar kan praktiseras tidigt i 
deras uppbyggnad av insamling av fiskeredskap som är en viktig internationell fråga. Vi i Sotenäs 
kommun och den Marina återvinningscentralen kan få ett tätt samarbete med forskare och företag 
som kan inspirera oss hur vi kan utveckla vår Marina återvinningscentral inom flera områden.  
 
På sikt kan kommunen ta del i hur de bygger utifrån forskningen upp insamlingssystemet. Företag 
som medverkar i projektet har i enskilda plastflöden kommit längre i återvinningen än vad den 
Marina återvinningscentralen har gjort som man kan ta lärdomar av för att fortsätta utvecklas.  
 
Ett samverkansprojekt där kommunen med redan uppbyggda kunskaper kan dela med oss och få ny 
information både i form av forskning och företags återvinningsprocesser för att kunna utveckla den 
Marina återvinningscentralen.  
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi och parter  

 
 
Projektet genomförs inom befintlig budget för Sotenäs Symbioscentrum.  
EU medfinansierar projektet med 65 procent av totala projektkostnader. Övrig finansiering på 35 
procent sker genom nedlagd tid av redan befintlig personal på Symbioscentrum.  
Totalbelopp:   200 000 EUR  
Varav EU-bidrag: 160 000 EUR 
Medfinansiering: 70 000 EUR (tid av befintlig personal på Symbioscentrum) 
CIRCNETS planeras pågå från 1 januari 2023 till 31 december 2025. Det är ett treårigt 
utvecklingsprojekt.  

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2023-02-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att Sotenäs kommun via Symbioscentrum, inom befintlig 
budget, medverkar i CIRCNETS. 
 

Skickas till 

Näringslivs- och utvecklingschef 
Utvecklare 
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KSAU § 10  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 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2023-01-23 

Yrkande 

Mikael Andersson (DemR) föreslår att taxan ska gälla från 2023 och tills vidare. 
Helene Stranne (M) föreslår som tillägg; utifrån Skatteverkets revidering av korrigeringsbeloppet. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta marktillköpstaxa, enligt 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 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 11  Dnr 2022/000816 

Översyn industritaxa, taxa vid försäljning och arrende av industrimark 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun är i behov av att uppdatera taxan för markförsäljningar av planlagd mark för 
industriändamål. Marknadsvärdet förändras kontinuerligt för industrimark och en uppdaterad taxa 
krävs för att möjliggöra för kommunen att sälja industrimarken till marknadsmässiga priser. Den 
föreslagna taxan för industrimark behandlar pris vid både arrende och försäljning av industrimark. 
Tidigare beslutad taxa avser endast försäljningar av industrimark.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att Kommunfullmäktige antar upprättat 
förslag för taxa vid arrende och försäljning av industrimark. 

Beskrivning av ärendet 

Den nu gällande taxan vid försäljning av industrimark antogs 2021 och är baserad på dåvarande 
marknadsvärdet för industrimark. Det har hänt mycket på fastighetsmarknaden sedan dess, vilket 
inte avspeglas i taxan. Med anledning av detta anser förvaltningen det angeläget att uppdatera 
marktillköpstaxan.  
 
Värderingen av industrimarken i kommunen som gjordes år 2020 har uppdaterats till värdetidpunkt 
december 2022. Värderingen skiljer på orter inom kommunen samt om marken är grovplanerad 
eller inte. Värdebedömningen har gjorts med stöd av ortsprisanalys dels avseende kr/kvm TA, dels 
K/T där det varit möjligt. I den samlade bedömningen har sedan de olika områdenas specifika 
egenskaper avseende bland annat marknadsläge, skick, exploateringsförutsättningar etc. bedömts. 
Värdet för råtomtmark bedöms ligga mellan 200 – 300 kr/kvm och värdet för grovplanerad 
tomtmark bedöms ligga mellan 450–500 kr/kvm.   
  
Nuvarande industritaxa avser endast pris vid försäljning av industrimark och behandlar inte avgiften 
vid arrende. I nuläget används markarrendetaxan (exklusive sjöbod, brygga, egen båtplats) även för 
arrende av industrimark. Vid arrende av mark till näringsliv baseras arrendeavgiften på 2 % av 
markens förväntade marknadsvärde. Förvaltningens förslag är att arrendeavgiften för industrimark 
ska baseras på försäljningstaxan för respektive industriområdet vilket innebär en mer rättvisande 
ersättning för markens värde.  
 
Befintliga arrendatorer föreslås omfattas av den nya taxan för arrende av industrimark från och med 
år 2025 för att skapa en mer skälig stegvis höjning av taxan och för att möjliggöra för företagen att 
långsiktigt kunna planera sina kostnader.  Vid ändring eller upprättande av nya arrendeavtal föreslås 
en tillkommande administrationsavgift om 2000 kr inklusive mervärdesskatt.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Genom att använda sig av denna modell med ett värdeutlåtande som uppdateras regelbundet kan 
kommunen tillhandahålla industrimark till marknadsmässiga priser. En uppdatering av nuvarande 
taxa kommer medföra en ökad intäkt till kommunen.  
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Regelverk  
En kommunal försäljning av mark till underpris kan anses strida mot kommunallagen (2017:725) 
om kravet på god ekonomisk hushållning enligt 11 kap 1 § eller anses utgöra ett stöd till enskild 
näringsidkare enligt 2 kap 8 §. En följd kan då bli att domstolen upphäver hela köpet. Stöd i form av 
underpris kan även strida EG-fördragets bestämmelser om statsstöd. Det är därför viktigt att varje 
försäljning sker till marknadsmässigt pris. 

Beslutsunderlag 

Taxa för arrende och försäljning av industrimark, 2023-02-09 
Uppdaterat värdeutlåtande, 2022-12-01 
Uppdaterat värdeutlåtande, 2021-02-22 
Värdeutlåtande, 2020-04-27 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2023-02-02 

Yrkande 

Helene Stranne (M) föreslår att ärendet ska återremitteras för  ytterligare utredning av 
uppräkningsmodellen, när taxan ska börja gälla och framtida uppräkning av arrendet mm. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för ytterligare utredning av 
uppräkningsmodellen, när taxan ska börja gälla och framtida uppräkning av arrendet mm. 
 
 
 
  

Skickas till 

MEX-ingenjör 
Plan- och byggchef 
Samhällsbyggnadschef 
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KSAU § 12  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 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

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

 

Skickas till  
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 13  Dnr 2022/000001 

Omprioritera budget i investeringsprojekt 

Sammanfattning 

Det föreslås att en omfördelning ska göras av beslutad investeringsbudget.   
I investeringsbudgetdokumentet för 2023 angavs följande. ”Investeringsbudgeten för 2023 och 
planåren 2024 - 2026 möter utmaningar på flera sätt. Det handlar om ett begränsat utrymme till 
följd av väntade låga resultat, inte minst på grund av höga energipriser. Det handlar också om stora 
osäkerheter i fråga om entreprenadkostnader i rådande inflation. […] Generellt gäller för budgetåret 
2023 att förvaltningen sannolikt kommer att behöva återkomma med förslag till omprioriteringar 
under året utifrån de omfattande osäkerheter som råder.” 
 
Att reglera husbilsparkering med ordnade ställplatser bidrar till att dessa platser, som redan 
används, blir mer ordnade, säkrare och därutöver ger skattekollektivet avkastning på sin mark. 
Kommunfullmäktige har visserligen beslutat att inte avsätta medel för ställplatser år 2023. En 
förnyad kalkyl har emellertid tagits fram som visar att drift av ställplatser i Väjern och på Springet 
ger en avkastning om 100 tkr redan första året. Investeringsutgiften för de två ställplatserna uppgår 
till 270 tkr. En förutsättning för anordnandet av ställplatser är att bygglov medges. En förnyad 
bygglovsansökan med ytterligare beslutsunderlag lämnas in till Byggnadsnämnden om 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att omfördela medel i enlighet med detta förslag.  
 
I budget 2023 avsattes 11 mnkr för energieffektivisering i syfte att säkerställa möjligheter att sänka 
kostnader. Bl.a. ska dessa medel möjliggöra åtgärder enligt förstudie för energieffektivisering i 
byggnadsbeståndet, installation av solceller, samt byte av armaturer i gatubelysningen. Rapport från 
förstudien väntas i vår och planering för övriga åtgärder pågår.  
 
Förslaget är att projektet ska fortsätta trots den ökade investeringsutgiften eftersom investeringen 
ger möjlighet att reglera husbilsparkeringar samt ger årliga intäkter till kommunen. 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2023-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att omföra 270 tkr till investeringsprojekt 0411 
"Ställplatser enl. näringslivsstrategin" från investeringsprojekt 0099 "energi-effektivisering".  
 
 

Skickas till 

Anläggningschef 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonom för kommunstyrelsen 
Controller 
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KSAU § 14  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 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 0,5 mnkr till Kommunstyrelsens ansvar 515 
(markförvaltning) i syfte att finansiera färdigställande av VA-/vattentjänstplanen.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 15  Dnr 2018/000832 

Upphäva beslut om försäljning av Parkskolan, Gravarne 3:136 

Sammanfattning 

Det föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-24 § 185 att sälja Parkskolan ska 
upphävas. 
 
Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-24 § 185 beslutades att Parkskolan 
skulle säljas då den inte längre behövdes i kommunal verksamhet. Verkställandet av försäljningen 
har skjutits upp för att invänta en ändring av den gällande detaljplanen som anger allmän 
verksamhet. 
 
Lokalbehoven har förändrats så att det i dagsläget finns ett behov inom den kommunala 
kärnverksamheten att åter ta Parkskolan i bruk som skolbyggnad. Utbildningsförvaltningen avser att 
flytta introduktionsprogrammen (IM) från externhyrda lokaler på Hagaberg till Parkskolan varför 
det tidigare fattade försäljningsbeslutet behöver upphävas. 

Konsekvensbeskrivning 

Lokalkostnaderna inom introduktionsprogrammen (IM) kommer att minska i och med flytten från 
externhyrda lokaler till en skolbyggnad som ägs av kommunen själv. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2023-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att upphäva försäljningsbeslutet av Parkskolan taget 2018-
10-24 § 185. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Fastighetschef 
Utbildningschef 
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KSAU § 16  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  
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-18 § 24 
Digitaliseringsutvecklarens tjänsteutlåtande 2021-05-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-09 § 117 
Planarkitektens remissvar 2022-09-26 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-10-06 § 218 
Digitaliseringsutvecklarens tjänsteutlåtande 2022-12-06 
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Forts. KSAU § 16  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 17  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.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Tillsättande av ytterligare en politisk grupp innebär att ytterligare medel måste avsättas för arvoden. 
 
Enligt KOLADA så ligger Sotenäs i högt vad gäller arvoden till förtroendevalda, år 2020 avsatte 
Sotenäs 713 kr/invånare, jämfört med likande kommuner som kostade 531 kr/inv, en skillnad på ca 
1,6 miljoner kronor. 
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KSAU § 17  

Beslutsunderlag 

Motion 
Kommunfullmäktige 2021-11-11 § 124 
Kolada 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2023-02-06 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M) föreslår att ärenden om strategisk mark ska hanteras inom arbetsutskottet 
och att uppdra åt kommundirektören att ta fram en strategi för markpolitik. 
  
Therése Mancini (S) föreslår att motionens ska anses besvarad  
Mikael Andersson (DemR) föreslår bifall till båda ovanstående förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Eva Abrahamssons (M) och Therése Mancini (S) med fleras 
förslag och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommundirektören att ta fram en strategi för 
markpolitik. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 18  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 perspektivet 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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Forts. KSAU § 18  

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 
Kommunfullmäktige 2022-04-27 § 74 
Tjänsteutlåtande 2022-10-28 
Miljönämndens protokoll 2022-11-29 § 70 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-12-07 

Yrkande 

Mikael Andersson (DemR) föreslår att motionen besvaras med att medel kommer prövas i 
kommande budgetar.  
Therése Mancini (S) och Eva Abrahamsson (M) föreslår bifall till Mikael Anderssons (DemR) 
förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 19  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 perspektivet 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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Forts. KSAU § 19  

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  
KF protokollsutdrag 2021-11-11 § 124 
Tjänsteutlåtande 2022-10-28 
Miljönämnden 2022-11-29 § 70 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-12-07 

Yrkande 

Mikael Andersson (DemR) föreslår att första delen av motionen ska bifallas att Sotenäs kommun tar 
initiativ att söka medel till att kartlägga och inventera situationen av invasiva växter i Sotenäs 
kommun, och att den andra delen besvaras med att medel prövas i kommande budgetar.  
Eva Abrahamsson (M) föreslår bifall till Mikael Anderssons (DemR) förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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 

Kommunstyrelsen  
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