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Kallelse Kommunstyrelsen 
Tid Onsdagen den 8 mars 2023 kl. 08:30 
Plats Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn 
Ordförande Therése Mancini  

 
Öppet sammanträde Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  
Information om ombyggnad av Hunnebohemmet, ej 
handling 

Dnr 
2018/000795 

Sandra Andersson 
Petra Hurri 
Kl 08.30 

3.  
Information från RAMBO om kommunens ansvar 
för insamling av förpackningar, ej handling  Mats Andrésen 

Kl 08.40 

4.  Ansökan om utökad borgen för Rambo AB Dnr 
2023/000151 

Maria Strömberg 
Kl 09.10 

5.  
Information avtal Folkets Hus hav och land 
redovisning av finansiering 

Dnr 
2019/001554 Maria Strömberg 

6.  Revisionens grundläggande granskning 2022 Dnr 
2022/000991 Maria Strömberg 

 Paus  09:40-10:00 

7.  Kommunstyrelsens bokslut 2022 Dnr 
2022/000004 

Anna Liedholm 
Kl 10.00 

8.  Ändring av KS delegationsordning  Dnr 
2023/000035 

Eveline Karlsson 
Kl 10.20 

9.  Omfördela medel till VA-plan Dnr 
2022/000001 Eveline Karlsson 

10.  
Medborgarförslag - digitalt forum där medborgarna 
kan följa och vara delaktiga i kommunens 
planprocesser 

Dnr 
2021/000098 

Philip Söderberg 
Kl 10.40 

11.  Motion - aktiv markpolitik i Sotenäs kommun Dnr 
2021/000969 

Anna-Lena Höglund 
Kl 10.50 

12.  Motion - Invasiva arter Dnr 
2022/000467 Anna-Lena Höglund 

13.  Motion - Invasiva arter Dnr 
2021/000956 Anna-Lena Höglund 

Välkommen från kl 08.00 om du vill ha hjälp med läsplattan. 
Fysiskt sammanträde, tjänstepersoner medverkar digitalt - bokning sänds separat. 
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Öppet sammanträde Dnr Föredragande 

14.  Redovisning av delegationsbeslut Dnr 
2022/000013  

15.  Anmälningsärenden Dnr 
2022/000012  

16.  Motion om ökade möjligheter till installation av 
solceller 

Dnr 
2022/000871 

Elinor Palm 
Kl 11.20 

 
 

Ärende – ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 

17.  Förslag om utökad avgiftssäsong p-avgifter Dnr 
2023/000155 

Tomas Wallin 
Kl 11.30 

18.  Förslag om införande av p-avgifter vid kommunens 
badplatser 

Dnr 
2023/000158 Tomas Wallin 

19.  Förändring av maxtaxa och tider för 
parkeringsavgifter 

Dnr 
2022/001104 

Tomas Wallin  
Kl 13.00 

20.  Översyn av taxa för marktillköp  Dnr 
2022/000819 

Johan Fransson 
Kl 13.10 

21.  Information från kommundirektören, ej handling Dnr  
2023/000064 

Anna Liedholm 
Kl 13.20 

22.  Information från kommunalrådet, ej handling Dnr  
2023/000237 

Therése Mancini 
Kl 13.30 

23.  Val av politisk infrastrukturgrupp, ej handling Dnr  
2023/000236 Therése Mancini 

24.  Avsägelse ur politisk styrgrupp för VA 2023-2026 Dnr 
2023/000062  

25.  Initiativ till ändring av detaljplan Vägga 2:504 Dnr 
2022/000475 

Elinor Palm 
Amanda Jansson 

 
 
Utbildning 

26.  Utbildning om detaljplaner   Amanda Jansson 
Kl 14.00, 30 min 

27.  Utbildning om serveringstillstånd  Elinor Östlin 
Kl 14.30, 30 min 

 
Skickas till:  Insynsplats; Ewa Ryberg (V). 
 
Sandra Andersson, Petra Hurri, Mats Andrésen, Maria Strömberg, Philip Söderberg, Elinor Palm, 
Eveline Karlsson, Johan Fransson, Tomas Wallin, Amanda Jansson, Elinor Östlin, Sara Hellman, 
Anna-Lena Höglund, Anna Liedholm 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-01-31 KA 2023/000151   
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

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.  

Beskrivning av ärendet 
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.  
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Rambo AB ansöker om att Sotenäs kommun utökar den tidigare beviljade borgen 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 beviljad 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. 
 
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.  
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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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
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.   
   

Beslutsunderlag 
Ansökan om utökad borgen för Rambo AB 
Stämprotokoll per Capsulam 20221222  
Protokoll extra styrelsemöte 20221219 nr 6 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelning 
Rambo AB 

  
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

Anna Liedholm 
Kommundirektör 
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Ansökan om utökad borgen för Rambo AB 

Utökning av finansiell låneram för införande av 4 – fackssytem i Sotenäs Kommun 
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 mnsek varav 10,75 mnsek avsåg investeringar i fordon och 15,0 mnsek 
investeringar i kärl och kärlskåp.  
 
Då det har skett prisökningar på material samt inköp av fordon samt att utgift avseende 
mellanlagringsbyggnad för förvaring och omlastning av insamlade förpackningar har 
tillkommit behöver beslut om borgen revideras. Bolaget behöver utöka den tidigare 
beviljade kreditramen med 10,375 mnkr från 25,75 till 36,125 mnkr.  
 
Lagkrav enligt regeringens beslut i juni 2022 
Kommunerna ska ta över det operationella ansvaret för insamling av förpackningar från  
producenterna. Det innebär att kommunerna står inför en stor reform som kräver stora  
investeringar för att hantera det nya kravet.  
 
Lagkravet kommer att innebära att bolaget växer och behöver köpa in fler fordon och kärl än 
tidigare beräkningar för att hantera lagförändringen: 
 
-  Insamlingsansvaret går över till kommunerna 2024-01-01. 

 
-  FNI (fastighetsnära insamling) ska vara fullt utbyggd 2027-01-01.  
Det innebär att samtliga hushåll i kommunen, villor, lägenheter och samlokaliserade 
verksamheter ska sortera ut sina förpackningar och kommunerna ska samla in dessa 
fastighetsnära, där framkomligheten tillåter.  
 
- Kommunerna ska få full ersättning för utförandet 
Kommunerna ska få full ersättning av producenterna för att samla in förpackningarna hos  
hushållen, ersättning för mellanlagring, ÅVS:er samt information kommer även  
kommunerna att få ersättning för. Ersättningarna är schablonmässiga och beslutas av 
Naturvårdsverket. Den utökade lånefinansieringen kommer renhållningskollektivet att få 
kostnadstäckning för. 
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Utökad kreditram 
 

 
 
Prisbilden på kärl och fordon har ökat vilket innebär att kreditramen behöver utökas i takt 
med prisökningarna. 
 
Mellanlagringsbyggnaden fanns inte med i ursprungsberäkningarna 2018. Byggnaden har 
tillkommit med anledning av att den är nödvändig för att hålla materialet inomhus och för 
att det med säkerhet inte ska blåsa ut plast eller andra material i havet. 
Mellanlagringsbyggnadens placering är nödvändig då alternativet att transportera allt  
material till Lysekil ger kraftigt fördyrade kostnader med anledning av den långa 
transportsträckan. Gemensamma kärlskåp har investerats under 2022 med bolagets egna 
medel.  
 
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. 
 
Enligt bolagsordningen ska investeringsbudget och upptagande av lån beslutas av 
bolagsstämman. Extra bolagsstämma hölls i Rambo AB den 13 december 2022 på vilken 
beslut om investeringar och utökad kreditram togs. Beslutet förutsätter nödvändiga 
kommunala beslut.  
 
 

Sotenäs kommun

Kreditram

Beslut borgen KF §4 

Dnr 2018/001197  

2019-02-28 

Uppdaterad 

investeringskalkyl 

införande 2023

Behov utökad 

kreditram

Investering fordon 10 750 000 12 825 000 2 075 000

Investering kärl 14 500 000 16 200 000 1 700 000

Investering 

mellanlagringsbyggnad 0 7 100 000 7 100 000

Gemensamma kärlskåp 500 000 0 -500 000

Total investering/ 

kommunal borgen 25 750 000 36 125 000 10 375 000
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Utifrån detta ansöker RAMBO AB, org. nr 556211–9007, härmed om att Sotenäs kommun 
ställer borgen med totalt 36,125 mnkr kronor 
(trettiosexmiljoneretthundratjugofemtusenkronor) för lån som ska tecknas i samband med 
införandet av nytt insamlingssystem i Sotenäs kommun. Det innebär att tidigare beslutad 
borgen om 25,75 mnkr behöver utökas med 10,375 mnkr till totalt 36,125 mnkr. 
 
Beslut angående utökad låneram har bifallits i Rambos styrelse 2022-12-19 och vid en extra 
bolagstämma per capsulam 2022-12-22. 
 
Lysekil 2023-01-30 
 
 
 
.................................................................           …………………………………………………………………..
     
          
Mats Andresen Jaana Wikén 
VD  Ekonomichef 
 
 
 
 



Rambo AB   Styrelseprotokoll nr 6–2022 
 

 

Protokoll (6/2022) 
fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB 
 
Plats och tid 
Datum: 2022-12-19 
Tid: 9.00-11.30 
Plats: Rambo HK i Lysekil 
 
Beslutande 
Lars-Arne Staxäng ordförande  
Roger Siverbrant, Lysekil  
Håkan Hansson, Sotenäs 
Jens Gustafsson, Sotenäs  
Rolf Hansson, Munkedal Tjänstgörande ersättare, Munkedal  
Christer Börjesson, Munkedal vice ordförande 
Glenn Sandsten, Tanum 
Arne Mörk, Tanum 
 
Frånvarande 
Tomas Andersson Ordinarie ledamot, Lysekil 
Rolf Berg Ordinarie ledamot, Munkedal 
 
Övriga närvarande 
Mats Andresen verkställande direktör  
Kjell Andersson suppleant, Sotenäs, via länk 
Helene Stranne suppleant, Sotenäs, via länk 
Hans Schub suppleant, Tanum 
Jaana Wikén Ekonomi/HR-chef 
 
§ 1 Formalia 
Roger Siverbrant utses att justera dagens protokoll. 
 
§ 2 Adjungeringar 
Jaana Wikén  
 
§ 3 igångsättningstillstånd inköp av kärl Sotenäs Kommun 
Sotenäs Kommun ska införa fyrfackssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar  
under 2023. Det är många kommuner som avser att införa fyrfackssystem varför bolaget 
 fått en uppmaning från leverantören att beställa kärlen snarast om de ska kunna leverera  
kärlen enligt tidsplanen. Sotenäs Kommun har tidigare beslutat om en kreditram om 25,75  
mnkr. Vi har gjort en framkomlighetinventering i Sotenäs Kommun. Inverteringen pekar  
på att vi behöver investera i drygt 4600 nya kärl till en investeringskostnad om ca. 16,2  
mnkr 
 
Styrelsen beslutar att: 
 -ge igångsättningstillstånd för inköp av fyrfackskärl till Sotenäs Kommun under  
förutsättning att kommunala beslut fattas.  
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§ 4 utökning av finansiell låneram för införande av 4 – fackssystem i Sotenäs Kommun 
Lagkrav enligt regeringens beslut i juni 2022 
kommunerna ska ta över det operationella ansvaret för insamling av förpackningar från  
producenterna. Det innebär att kommunerna står inför en stor reform som kräver stora  
investeringar för att hantera det nya kravet. 
  
Lagkravet kommer att innebära att bolaget växer och behöver köpa in fler fordon och kärl  
än tidigare beräknat för att hantera lagförändringen. 
 
-  Insamlingsansvaret går över till kommunerna 2024-01-01. 
-  FNI (fastighetsnära insamling) ska vara fullt utbyggd 2027-01-01. Det innebär att  
samtliga hushåll i kommunerna, villor, lägenheter och samlokaliserade verksamheter ska 
 sortera ut sina förpackningar och kommunerna ska samla in dessa fastighetsnära, där  
framkomligheten tillåter.  
- Kommunerna ska få full ersättning för utförandet 
 
Sotenäs Kommun ska införa fyrfackssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar  
under 2023. Det av bolagsstämman tidigare fattade beslutet (2018-09-21) om en kreditram  
på 25,75 mnkr behöver revideras då de skett prisökningar på material samt inköp av fordon  
för att klara insamlingsuppdraget i Sotenäs Kommun med anledning av en undermålig  
fordonsflotta. Utgift avseende byggnad för mellanförvaring av insamlat och utsorterat  
material har tillkommit.  
 
Mellanlagringsbyggnaden fanns inte med i ursprungsberäkningarna 2018. Byggnaden har  
tillkommit med anledning av att den är nödvändig för att hålla materialet inomhus och för  
att det med säkerhet inte ska blåsa ut plast eller andra material i havet. 
Mellanlagringsbyggnadens placering är nödvändig då alternativet att transportera allt  
material till Lysekil ger kraftigt fördyrade kostnader med anledning av den långa  
transportsträckan.  
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Det har tidigare fattats två beslut av styrelsen om igångsättningstillstånd för  
mellanlagringsbyggnaden. Producenterna ska hämta materialet fritt  
på kommunernas mellanlagringsplatser. 
 
Gemensamma kärlskåp har investerats under 2022 med bolagets egna medel. Bolaget  
behöver utöka den tidigare beviljade kreditramen 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. 
 
Kommunerna ska få full ersättning av producenterna för att samla in förpackningarna hos  
hushållen, ersättning för mellanlagring, ÅVSer samt information kommer även  
kommunerna att få ersättning för. Ersättningarna är schablonmässiga och beslutas av 
 Naturvårdsverket. Den utökade lånefinansieringen kommer Sotenäs Kommun få  
kostnadstäckning för. 
 
Styrelsen beslutar att: 
 - utöka lånefinansieringen för införandet av fyrfacksystemet i Sotenäs kommun till totalt  
36,125 mnkr under förutsättning att kommunala beslut fattas. 
 
§ 6 information skatt på avfallsförbränning  

 

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas  
koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla redan den 1  
januari 2023. Flera utredningar har visat att förbränningsskatten inte styr om avfallsflödet  
från energiåtervinning till materialåtervinning, så som det var tänkt – sådan styrning måste 
sättas in i ett tidigare skede. 
 
Borttagandet av förbränningsskatten innebär inte att det blir lägre kostnader för  
renhållningskollektiven på förbränning då förbränningsindex höjs med 19,8 % på  
förbränning. Om man jämför mot föregående årsvolymer så kommer kostnaden att öka  
med 162 tkr för Rambos ägarkommuner. 
 
§ 7 övriga frågor 
När går information ut till hushållen för inpasseringssystemet? Informationen är något 
försenad och skulle gå ut i december. Efter kontakt efter dagens styrelsemöte fick vi reda 
på att information till hushållen går ut första veckan i januari, samtidigt släpper vi samma 
information på hemsidan. 
 
§8 Nästa möte  
2023-02-21 i Munkedal 
 
 
Underskrifter 

Lars-Arne Staxäng Mats Andresen 
Ordförande Protokollförare 
 
Roger Siverbrant 
Justerare 
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 STÄMMOPROTOKOLL 
 2022-12-22 
 
 
Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO)                                 
 
Art/ plats Stämman hålls Per Capsulam  
 
 
§1 
Ärende Bolaget behöver utöka den av stämman tidigare beviljade 

kreditramen (2018-09-21) 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 fyrfacksystemet.   

 
§2 
Beslut om att godkänna Stämman beslutade att godkänna upptagande av krediter 
upptagande av krediter från 25,75 mnkr till 36,125 mnkr för finansiering av nytt 

insamlingssystem för Sotenäs kommun.  
finansiering av nytt  
insamlingssystem i  Beslutet förutsätter att nödvändiga kommunala beslut fattas. 
Sotenäs kommun 
 
 
Underskrifter stämmoombud  
 
Lysekils kommun genom   
Jan-Olof Johansson   
 
Sotenäs kommun genom 
Roland Mattsson   
 
Tanums kommun genom 
Liselotte Fröjd    
 
Munkedals kommun genom 
Louise Skaarnes    
 
  
Protokollförare 
Mats Andresen 
VD  
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KF § 3 Dnr 2019/001554 

Avtal Folkets Hus (Kulturhuset Hav och Land) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att säga upp ramavtal jämte tilläggsavtal med 
Folkethusföreningen i Hunnebostrand till upphörande per den 31 december 2020. 
Kommunstyrelsen har därefter beslutat om förlängning av uppsägningstiden i omgångar eftersom 
kommunen och föreningen inte har kunnat nå någon ny överenskommelse som ersätter ramavtalets 
bärande principer och konstruktion.  
 
Den senaste förlängningen av uppsägningstiden skedde genom kommunstyrelsens beslut 2022-09-
14, KS § 127. Kommunstyrelsen beslutade då om en förlängning t o m den 31 december 2022 samt 
uppdrog till kommundirektören att reglera förhållandet mellan kommunen och föreningen enligt 
gällande avtal och regelverk.  
 
I dialog med utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har kommundirektören 
tagit fram ett nytt förslag till avtalskonstruktion som ersätter tidigare ramavtal med tilläggsavtal. 
Upplägget innebär ett separat lokalhyresavtal och en separat överenskommelse om villkorat 
verksamhetsbidrag. Föreslagen avtalstid för båda avtalen är innevarande mandatperiod, det vill säga 
fyra år. Föreningen har godkänt förslaget.  
 
Ansvaret för avtalsuppföljningen av lokalhyresavtalet ligger på samhällsbyggnadsförvaltningen och 
ansvaret för avtalsuppföljningen av överenskommelsen om villkorat verksamhetsbidrag ligger på 
utbildningsförvaltningen. Avtalsuppföljningen bör innefatta en översyn om framtida 
huvudmannaskap för kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomiska konsekvenser  
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 (totalyta 
1 032 kvm). 

Beslutsunderlag 

Förslag till Lokalhyresavtal med Folkethusföreningen Hav och Land  
Förslag till Överenskommelse med Folkethusföreningen Hav och Land. 
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2023-01-12 
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-18 § 38 
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Forts. KF § 3 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Therése Mancini (S), Lotta Johansson (S), Yngve Johansson (MP) och Ewa 
Ryberg (V) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
 
Roland Mattsson (M) föreslår att sista beslutsmeningen ändras till att uppdra till 
Utbildningsnämnden att göra en översyn om framtida huvudmannaskap ”för verksamheten” vid  
Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand från och med 2027. 

Ajournering  

Ajournering begärs och sammanträdet ajourneras 15 min. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens och Mikael Sternemars (L) med fleras förslag 
och Roland Mattssons (M) tilläggsförslag och att Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige ska få 
en redovisning av finansieringen och finner att Kommunfullmäktige antar dessa. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till Lokalhyresavtal och Överenskommelse med 
Folkethusföreningen 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 beslutar uppdra till Utbildningsnämnden att göra en översyn om framtida 
huvudmannaskap för verksamheten vid kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand från och med 
2027. 

Skickas till 

Kommundirektör 
Ekonomichef 
Utbildningschef 
Samhällsbyggnadschef 
Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-02-07 KA 2022/991 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Hassellöv 
Controller 

 

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 ansvars-
prövning 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 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. Omsorgs-
nämnden 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." 
 

http://www.sotenas.se/
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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.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa 
att revisionens rekommendationer uppfylls. 

Bilaga/Bilagor 
Slutrapport Grundläggande granskning 2022, daterad 2023-01-16. 
Missiv Grundläggande granskning, daterat 2023-01-16 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Förvaltningschef Omsorg 
Förvaltningschef Barn och utbildning 
Ekonomichef 
Controller 
 
 

  
Maria Strömberg Anna Liedholm 
Ekonomichef Kommundirektör 

 

http://www.sotenas.se/


Sotenäs kommun   
Kommunrevisionen 

Sotenäs den 16 januari 2023    

Till: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 
Omsorgsnämnden, Valnämnden. Utbildningsnämnden, Överförmyndaren  

För kännedom till Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 

Grundläggande granskning 2022 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 16 januari 2023 antagit grundläggande granskning 
2022. Granskningen har genomförts av EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. 
Syftet har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt 
granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.  

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 vi följande rekommendationer:  

 Vi rekommenderar utbildningsnämnden att säkerställa att uppföljning av samtliga 
verksamhetsmål sker vid delårsuppföljning per augusti i enlighet med kommunens 
styrmodell.  

 Vi rekommenderar omsorgsnämnden att säkerställa att åtgärder vidtas vid bristande 
måluppfyllelse i samband med uppföljningstillfälle.  

 

Rapporten översänds med önskemål om att senast den 16 april 2023 erhålla nämndernas 
svar på hur de avser arbeta utifrån ovan rekommendationer.  

 
För kommunrevisionen 

 
 
Elving Claesson  
Ordförande 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 
inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 
Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där 
framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och God revisionssed. Den grundläggande granskningen syftar till att besvara 
följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt? 

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunallagen och kommunens styrmodell. 

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig internkontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i 
kommunallagen samt kommunens styrmodell. 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-
punkt för analys, bedömningar och slutsatser. I denna granskning utgörs de huvudsakliga 
revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunallagen 6 kap. 7 § 
 God revisionssed 2018 
 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt styr- och ledningsmodell 

1.4. Avgränsning  

Granskningen avser verksamhetsåret 2022 och omfattar kommunstyrelsen, miljönämnden, 
byggnadsnämnden, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och valnämnden1.  

 
1 Valnämnden är undantagen den målstyrning, uppföljning och internkontroll som anges i kommunens styr-och 
ledningsmodell och bedöms därmed utifrån reglemente. Överförmyndaren i Sotenäs ingår i en 
samverkansorganisation som granskas i en separat granskningsrapport.  
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2. Redogörelse av granskningsresultat  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en grundläggande 
granskning av styrelse och nämnder i Sotenäs kommun. Granskningen har genomförts och 
dokumenterats i enlighet med god revisionssed. Granskningen bygger på kontrollmoment som 
utgår ifrån kommunens styrmodell och anvisningar. Kontrollmomenten är utformade för att 
kunna besvara granskningens frågeställning. Resultatet av genomförda kontroller 
sammanfattas i bilaga 1.  Nedan presenteras de avvikelser som noterats utifrån genomförda 
kontroller, avvikelser som noteras gäller kommunstyrelsen och nämnderna om inget annat 
anges:  

Teckenförklaring 

 = Inga väsentliga avvikelser har noterats 
 = Mindre avvikelse har noterats  
 = Brister har noterats i granskningen 

2.1. Styrning  

 I delårsrapport per augusti framgår att ett av kommunstyrelsens nio mål delvis 
bedöms uppfyllas under helåret. 

 I delårsrapport per augusti framgår att ett av byggnadsnämndens sex mål bedöms 
delvis uppfyllas under helåret. 

 I delårsrapport per augusti framgår att tre av fem mål för utbildningsnämnden endast 
delvis uppfylls. Därutöver saknas bedömning av måluppfyllelse per helår för ett av fem 
mål.  

 I delårsbokslut per augusti framgår att fyra av omsorgsnämndens fjorton 
verksamhetsmål förväntas uppfyllas per helår. Två mål förväntas inte uppfyllas. Sex 
mål saknar bedömning av måluppfyllelse. Enligt uppgift inväntar förvaltningen underlag 
för bedömning. Vi noterar att målet att kvaliteten i hemtjänsten ska vara bland de 25 % 

bästa i landet bedöms som delvis uppfyllt trots att resultatet i brukarbedömning inte 
uppfyller de fastlagda målnivån. Nämnden fattade i samband med delårsrapporten inte 
något beslut om åtgärder för att adressera de mål som inte prognostiserades att 
uppfyllas. 

2.2. Uppföljning  

 Av delårsrapport per augusti anges att kommunstyrelsen prognostiserar ett 
underskott om 8,2 mnkr. Underskottet förklaras främst bero på ökade elkostnader. 
Kommunstyrelsen beslutade i september att ge kommundirektören i uppdrag att vidta 
åtgärder för att nå ett resultat i balans med budget. I prognos per helår efter oktober 
anges att kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till minus 3,4 mnkr.  

 Av prognos per helår efter oktober framgår att omsorgsnämnden prognostiserar ett 
underskott om 8,3 mnkr. Underskottet förklaras bero på höga kostnader inom 
äldreomsorgen. Nämnden uppdrog vid sitt sammanträde i november förvaltningschef 
att vidta åtgärder för en ekonomi i balans med budget.  
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 Av prognos per helår efter oktober framgår att byggnadsnämnden prognostiserar ett 
underskott om 0,1 mnkr. Enligt uppgift från förvaltningen bedömdes att det arbete med 
budgethantering som redan bedrevs var tillräckligt för att uppnå en budget i balans. 
Enligt styrdokumentet Ekonomiska styrprinciper i Sotenäs kommun skall åtgärder 
vidtas vid prognostiserat underskott. I principerna specificeras inte minsta belopp för 
när åtgärder inte fordras 
 

2.3. Intern kontroll  

 Inga väsentliga avvikelser har noterats.  
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2.4. Vår bedömning  

• Vi bedömer att kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, miljönämnden och valnämnden 
har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt.  

• Vi bedömer att utbildningsnämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Ett 
verksamhetsmål följs inte upp i delårsbokslut.  

• Vi bedömer att omsorgsnämnden delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Ett par mål bedöms inte 
uppfyllas per helår.  

• Vi bedömer att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, och miljönämnden har 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med kommunfullmäktiges 
riktlinjer.  

• Vi bedömer att byggnadsnämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning i 
enlighet med riktlinjerna. Åtgärder har inte vidtagits vid prognostiserat underskott vilket 
ska göras enligt kommunens ekonomiska styrprinciper. Vi noterar dock att budget i 
balans förväntas uppnås enligt uppgift från förvaltningen.  

• Vi bedömer att omsorgsnämnden inte fullt ut har säkerställt en tillräcklig uppföljning i 
enlighet med riktlinjerna. Inga åtgärder har vidtagits gällande de verksamhetsmål som 
inte bedöms uppfyllas per helår. 

• Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt ett tillräckligt arbete 
med internkontroll i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer.  

 
Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer:  

 Vi rekommenderar utbildningsnämnden att säkerställa att uppföljning av samtliga 
verksamhetsmål sker vid delårsuppföljning per augusti i enlighet med kommunens 
styrmodell.  

 Vi rekommenderar omsorgsnämnden att säkerställa att åtgärder vidtas vid bristande 
måluppfyllelse i samband med uppföljningstillfälle.  
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Göteborg den 16/1–2023   

 
   

Anna Hellqvist   Linnéa Johansson  
Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor  

Ernst & Young AB    Ernst & Young AB 

 

 

Liselott Daun  

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB 

Kvalitetssäkrare  
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Bilaga 1. Sammanställd bedömning per nämnd 
Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier. 
Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 Styrning Uppföljning Internkontroll 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 
KS            

BN            

ON            

UN            

MN            

VN*            

ÖF**            
  

 
Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 
*Då valnämnden är undantagen målstyrning, uppföljning och internkontroll som anges i kommunens 
styr-och ledningsmodell bedöms nämnden utifrån reglemente. Inga avvikelser har noterats. 

**Då överförmyndaren ingår i en samverkansorganisation granskas denne i en separat rapport. 

Beskrivning av kontrollmoment 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mål och riktlinjer 
▪ A1. Brutit ned fullmäktiges mål till egna mål med indikatorer, aktiviteter och 

målvärden 
▪ A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål  
▪ A3. Följsamhet mot reglemente  
 

 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   
▪ B1. Följt upp nämndens målarbete och ekonomi tertialvis under året 
▪ B2. Följt upp kommunens ekonomi månadsvis under året (KS) 
▪ B3. Analyserat samt vidtagit aktiva åtgärder vid avvikelser i verksamhet eller 

ekonomi 
▪ B4. Löpande utövat uppsikt över nämnder, bolag och förbund2 (KS) 
 

 Tillräckligt arbete med internkontroll  
▪ C1. Genomfört en riskanalys 
▪ C2. Fastställt en internkontrollplan i enlighet med anvisningar 
▪ C3. Följt upp arbetet med internkontroll  
▪ C4. Följt upp kommunens samlade arbete med internkontroll, inklusive i 

bolagen (KS) 

 
2 Sotenäs kommun äger delar av Rambo AB och är ensam ägare av Sotenäsbostäder AB, Sotenäs 
Vatten AB samt Sotenäs RehabCenter AB. Sotenäs kommun är medlem i Fyrbodals kommunalförbund. 

    R 

R 

R 
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Bilaga 2. Dialoger med kommunstyrelse och nämnder  
Kommunstyrelsen 2022-12-07 

 Kommunstyrelsen har uppdaterat sitt arbete med framtagandet av egna 
verksamhetsmål.  

 Fokus under året har varit att arbeta med god ekonomisk hushållning utifrån 
kommunens vision, att verksamheten ska återgå till normalläge efter pandemin och 
att motverka den sjukfrånvaro som kvarstår även efter pandemins slut. Under året har 
kommunens personalstyrka rörande IT-säkerhet förstärkts. Därtill har ytterligare en 
person anlitats för upphandling som följd av föregående års granskning. 

 Styrelsen har arbetat med internkontroll inom flera olika områden (medarbetarsamtal, 
skyddsronder, systematiskt arbetsmiljöarbete, delegationsordningar, diarieförda 
beslut, personal och lönekostnadskontroller).  

 Kommunfullmäktige har under 2022 beslutat om ett reglemente för internkontroll och 
en tillämpningshänvisning. Syftet är att effektivisera och förbättra 
internkontrollprocessen.  

 En säkerhetsstrateg har anställts som ska utveckla kommunens ledningssystem, 
informationssäkerhet och hantera frågor rörande GDPR. Personal har bland annat 
fått genomgå en IT-säkerhetsutbildning.  

 Utöver regelrätt ekonomisk uppföljning tas ekonomiska prognoser fram flera gånger 
under året. Prognoserna dokumenteras i varje nämnd. 

 Kommunens långsiktiga ekonomiska planering sker i samband med budgetarbetet 
där man jobbar i den 4-åriga planperioden (nuvarande år plus 3 år framåt). 
Kommunen försöker att analysera framåt och följa SKR:s rekommendationer. 

 Kommunens protokoll och beslutsunderlag anses ha förbättrats under året. 
Förbättringsmöjligheter kvarstår när det kommer till att skriva protokoll som är tydliga 
nog för att ge medborgare en insyn och förståelse av arbetet. Det påtalas att 
protokollen i nuläget justeras redan dagen efter mötet och att det lämnar ont om tid 
för mötesdeltagarna att korrekturläsa protokollet. 

 Under våren 2022 sammanträdde den formerade bolagsstyrningsgruppen vid 2 
tillfällen och lade en plan för fortsatt arbete framåt. Bolagsordningar och nuvarande 
ägardirektiv har gåtts igenom, varvid framkommit ett behov av revidering av samtliga, 
av såväl legala som målstyrningsmässiga skäl. Behov finns även av att ta fram ett 
överordnat och gemensamt styrdokument för bolagsstyrning i Sotenäs kommun. 
Arbetet är påbörjat och förslag till reviderade styrdokument för de hel- och delägda 
kommunala bolagen beräknas underställas KS och KF under 2023. Ett förslag till årlig 
struktur för ägardialoger/ägarsamråd, kopplat till kommunens planeringsprocess, är 
under framtagande. Politikerutbildningen som riktar sig mot kommunstyrelsen 
kommer även omfatta ägarstyrning, med utgångspunkt i kommunallagen och ABL. 

Byggnadsnämnden 2022-10-17 

 Nämnden har antagit en detaljplan för Smögen, Smögenplanen.  
 Nämnden har kommit ikapp med ärendemängden vad gäller bygglovsansökningar.  
 Nämnden ser att bygglovsansökningar sjunkit i antal efter en ökning under pandemin. 

Nämndens arbete kan vidare fokuseras på detaljplan och tillsynsärenden.  
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 Nämnden har arbetat med översiktsplan och VA-plan. Översiktsplan förväntas vara 
färdig vid årsskiftet. VA-plan beräknas vara klar 2023. 

 Sotenäs samarbetar med Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Tanum och Strömstad inom 
gemensam kommunal energirådgivning. Detta innebär att privatpersoner och företag 
får rådgivning i att minska energianvändning. Nämnden uppfattar att arbetet är 
uppskattat. 

 Fokus under året för nämnden har varit att utveckla näringslivsfrågor i samarbete med 
en näringslivsutvecklare. 

 Nämnden anser att det är viktigt att få ut rätt information till kommuninvånare och 
snickare för att minska risk för byggnationer som saknar bygglov.  

 Prognos efter september visar på ett underskott på 100 000 kr. Någon specifik åtgärd 
bedöms inte behöva vidtas utan att fortsatt arbete med kostnader och intäkter som 
redan bedrivs bedöms vara tillräckligt för att uppnå budget i balans 

 Nämnden framför att konsulter köpts in i högre utsträckning framför att anställa 
personal. Nämnden avser fasa ut inköpta konsulter och istället anställa fler 
medarbetare.  

 Tidigare har nämnden haft vakanta tjänster. Under året har dessa ersatts med 
tillsvidareanställningar.  

 Beslut om en ny översiktsplan förväntas tas vid sista fullmäktigesammanträdet innan 
årsskiftet. Det uppges finnas en stor samsyn finns mellan de som tagit fram förslaget 
på översiktsplan.  

 Det pågår ett arbete med framtagande av tillsynsplan. 
 Nämnden har tidigare arbetat med att digitalisera detaljplaner. Detta arbete avbröts 

under 2021 på grund av resursbrist. Nämnden fokuserar nu på andra frågor inom 
digitalisering. Nämnden ska dela i en nationell förstudie kopplad till digitalisering av 
verksamheten.  

 Det framför att det finns risker för jäv i nämnden. Utbildning kring jäv behövs inför 
mandatperiodens början. 

Utbildningsnämnden 2022-10-17 

 Nämnden framför att det finns behov av att minska kostnader då 
nettokostnadsavvikelsen är positiv3 inom förskola, grundskola och gymnasieskola. 
Personal är den stora kostnaden.  

 Det råder ingen större brist på lärare i kommunens skolor men behörighet saknas i 
vissa fall. Matte- och NO-lärare svårast att rekrytera på högstadiet. 

 Nämnden uppfattar att det är ett bra arbetsklimat inom skolorna. Rektorer som har 
stannat länge uppges vara en styrka och trygghet för de anställda.  

 Skolfrånvaron uppges vara hög. En åtgärdstrappa har tagits fram för att hantera 
skolfrånvaro. 

 
3 En positiv nettokostnadsavvikelse innebär att verksamheten bedrivs dyrare än vad som är att förvänta 
utifrån kommunens strukturella förutsättningar. 
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 Prognosen pekar på budget i balans för 2022. Prognoser uppges vara osäkra på grund 
av omvärldssituationen med bland annat ökade energipriser och inflation. 

 Kommunen har en ökad befolkningsutveckling vilket kan påverka skatteintäkter 
positivt.   

 Det finns behov av att se över användningen av lokaler sett ur ett 
kostnadseffektivitetsperspektiv.  

 Protokoll skulle kunna vara mer detaljerade gällande beskrivning av 
informationspunkter.  

 Förvaltningen har utarbetat förbättringsplaner för en bättre arbetsmiljö. 
 
Omsorgsnämnden 2022-11-21 

 Nämnden identifierar att medarbetare har mer kännedom om målen än föregående år 
men att det finns utvecklingspotential gällande att stärka den röda tråden inom 
förvaltningen.  

 En utbildningssatsning har gjorts inom ekonomi med enhetschefer och förvaltningens 
ekonom. Detta uppges ha ökat medvetandenivån gällande förståelse för budgetramar 
på enhetsnivå.  

 Fokus under året för nämnden har legat på personalförsörjning. Detta anses vara den 
största utmaningen som nämndens verksamheter står inför. 

 Nämnden ser risker kopplat till vakanser, framförallt inom äldreomsorgen. 
Sjukfrånvaron hos personalen uppges vara hög. Brist på personal gör att vissa 
insatser inom hemtjänst prioriteras bort såsom promenad och social samvaro.   

 Det är en utmaning i rekrytering av personal gällande att uppfylla krav på kompetens 
hos personal samtidigt som det råder personalbrist. Personal erbjuds att utbilda sig 
under arbetstid.   

 Nämnden satsar på förebyggande arbete för att förbättra folkhälsan såsom 
uppsökande arbete, träffpunkter för äldre och anhörigstöd.  

 En genomlysning av arbetssituationen för personal har genomförts. Utifrån 
genomlysningen skall en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön utarbetas 
tillsammans med personal. Genomlysningen har tydliggjort skillnader som finns 
mellan grupperna exempelvis gällande antal medarbetare per enhetschef. 

 Nämnden har identifierat en hög omsättning på enhetschefer. Det uppges vara en 
utmaning att rekrytera nya enhetschefer.   

 Det finns ett fortsatt utvecklingsbehov gällande upprättande av genomförandeplaner i 
verksamheterna.  

 Prognosen för 2022 visar på underskott. Nämnden uppger att detta bland annat beror 
på att sommarens kostnader belastat budgeten mer än förväntat. Då Sotenäs är en 
semesterkommun ökar trycket på verksamheterna under sommaren. Semesteravtal 
har införts för att säkerställa bemanning vilket ökat lönekostnaderna. Inför sommaren 
2023 har en personalförsörjningsstrateg anställts. 

 Nämnden framför att välfärdsteknik kan minska nämndens kostnader. Välfärdsteknik 
används i viss mån idag men utvecklingspotential finns.  
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 En hälsosamordnare har kartlagt arbetsmiljön och handlingsplaner per enhet är under 
framtagande. Hälsosamordnaren har ingått i en arbetsgrupp kopplad till Sunt arbetsliv 
som har börjat se över policys och riktlinjer. Arbete kvarstår och en del behöver 
behandlas på kommunövergripande nivå då det är gemensamma dokument 

 
Valnämnden 2022-11-21 

 Under 2021 gjordes valdistrikten om från fem valdistrikt till sex. En omfördelning 
gjordes för att jämna ut storlek på distrikt.  

 Nämnden har arbetat med att hitta lokaler för röstning, det nya valdistriktet behövde 
ny lokal.  

 Nämnden har arbetat med att rekrytera röstmottagare. Vid genomförandet av valet 
hade kommunen 90 röstmottagare.  

 Utbildningar av röstmottagare har genomförts under maj-augusti. 
 En riskanalys genomfördes inför valet.  
 Nämnden har haft mycket fokus på säkerhet i sitt arbete. En säkerhetsutbildning 

genomfördes inför valet. Nämnden uppges ha fått bra stöd av kommunens nya 
säkerhetsstrateg.  

 Nya nationella direktiv gällande avskärmningar för valsedlar gällde vid valet. 
Nämnden planerade möblering för detta med två skärmar per vallokal.  

 Under valdagen var det ett bra flöde i vallokalerna, det uppstod endast kortare 
köbildning i Hunnebostrand 

 Det uppges vara en risk att valsamordnare är en nyckelperson vid genomförande av 
val. Verksamheten blir sårbar om samordnare skulle sluta eller bli sjuk.  

 Rekrytering av röstmottagare uppges vara en utmaning.  
 

Överförmyndaren 2022-11-21 

 Mål inom överförmyndaren förväntas uppfyllas för 2022, uppdraget klaras av trots 
viss saknad av gode män. Det finns behov av reserver till gode män.  

 Överförmyndaren framför att samverkan mellan samverkanskommunerna fungerar 
bra. Handläggning av ärenden sker i Uddevalla. Överförmyndaren har regelbundna 
möten med handläggare i Uddevalla.  

 Överförmyndaren identifierar ett utvecklingsbehov gällande samarbetet mellan 
överförmyndaren och överförmyndarens ersättare i kommunen.  

 Det framförs behov av att utveckla samarbetet mellan överförmyndare och ekonom på 
kommunens förvaltning för att stötta vid ekonomiuppföljning.  
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Bilaga 3. Källförteckning 

Dokument 

 Anvisningar för intern kontroll  
 Delårsrapport per april 
 Delårsrapport per augusti  
 Kommunstyrelsen och nämndernas löpande ekonomiuppföljning 
 Ekonomiska styrprinciper 
 Internkontrollplaner 2022 för kommunstyrelse och nämnder 
 Mål- och resursplan 2022–2025, budget 2022 
 Protokoll för kommunstyrelse och nämnder avseende 2021 och 2022 
 Reglemente för intern kontroll 
 Reglemente för kommunstyrelse och nämnder 
 Sotenäs styr- och ledningssystem 
 Uppföljning av intern kontroll 2022 för kommunstyrelse och nämnder 
 Verksamhetsplan för kommunstyrelse och nämnder 
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Bilaga 4. Revisionskriterier 

Kommunallagen (2017:725) 
Av kommunallagens 6 kap. 1 § framgår att styrelsen ansvarar för att leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 
bolag och kommunalförbund som kommun är medlem i. Enligt 3 kap 12 § kommunallagen 
inkluderar detta uppsikt över kommunala bolag, stiftelser och föreningar. 

Enligt 6 kap 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Styr- och ledningssystem  
Sotenäs kommuns vision är styrande för kommunstyrelsens och nämndernas planläggning 
och verksamhet. Varje plan ska ha sin utgångspunkt i visionen och på särskild plats 
kommentera på vilket sätt visionens olika inriktningsmål främjas. Visionen ska tillsammans 
med programförklaring för mandatperioden 2019–2022 och ligga till grund för de mål för god 
ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutar.  

Utifrån kommunfullmäktiges vision och programförklaring fastställer fullmäktige finansiella mål 
och mål för verksamheten för en god ekonomisk hushållning under mandatperioden. 
Finansiella mål för mandatperioden fastställs i riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
bryts ned till kortsiktiga finansiella mål i mål- och resursplan. Nämnderna ansvarar för att 
fullmäktiges mål för verksamheten arbetas in i nämndens målarbete och fastställer styrande 
verksamhetsmål för nämnden. Verksamhetsmålen avser nämndens arbete de kommande två 
åren och är en konkretisering av fullmäktiges mål. Varje mål ska enligt Sotenäs styr- och 
ledningssystem kopplas ihop med en god mix av olika mått. Måtten kan delas in i resurs, 
produktion eller verksamhetsresultat. Utifrån målen upprättar förvaltningen årligen handlings-
planer som bryts ned på enhets- och medarbetarnivå.  

Ekonomiska styrprinciper  
Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper ska uppföljning göras månatligen för perioderna 
februari – juni samt augusti-november. För april och augusti ska utökad uppföljning göras där 
måluppfyllelsen inkluderas (delårsrapport). Nya ekonomiska styrprinciper upprättades 2022-
11-23. Där anges att uppföljningar ska göras per februari och oktober utöver delårsrapporter 
och årsredovisning.  

Finansiella mål, verksamhetsmål och uppdrag följs upp i delårsrapport per april och augusti 
samt i årsredovisning. Vid uppföljning av verksamhetsmålen ska aktuell status samt 
helårsprognos rapporteras. Årsredovisningen utgör den sista delen i processen och avlämnas 
av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige efter verksamhetsårets slut. Den följer upp hur 
verksamheten i förvaltning, aktiebolag och stiftelser arbetat utifrån mål- och resursplanen 
under året som gått.  
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Kommunens ekonomiska styrprinciper anger att nämnden i samband med behandling av 
budgetuppföljning ska ta aktiva beslut utifrån resultat och prognos. Om budgetavvikelse kan 
förutses ska nämnden vidta åtgärder så snart som möjligt. 

Uppsikt 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders 
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet samt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. Uppsikten över verksamheten i bolag 
avser även främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv.  

Intern kontroll 
Sotenäs kommun har ett reglemente för intern kontroll som senast reviderats av 
kommunfullmäktige i juni 2022. Kommunen har även anvisningar för intern kontroll 2022. 
Reglemente för intern kontroll anger att kommunstyrelsen ska upprätta 
förvaltningsövergripande regler och anvisningar samt en intern kontrollorganisation inom 
kommunen och vid behov utveckla denna. Vidare ska kommunstyrelsen informera sig om hur 
den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen. Varje år anvisar kommunstyrelsen 
granskningsområden som samtliga nämnder ska beakta i sina internkontrollplaner. 
Reglementet anger att nämnderna ska genomföra en riskbedömning av verksamheten och 
årligen anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Av kommunstyrelsens 
anvisningar för intern kontroll framgår att internkontrollplanen minst ska innehålla: 

 Genomförd riskbedömning (riskanalys) 
 Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp 
 Omfattning på uppföljningen (frekvens) 
 Vem som ansvarar för uppföljningen 
 När uppföljningen ska rapporteras till nämnden 

 
Riskanalysen för nämndspecifika kontroller skall ingå i internkontrollplanen som ska lämnas 
till kommunstyrelsen för kännedom. Respektive nämnd ska anta sin internkontrollplan senast 
i oktober året innan den avser. Uppföljning av internkontrollplanen ska rapporteras till nämnden 
i den omfattning som fastställts i internkontrollplanen. Upptäckta brister i den interna kontrollen 
ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad eller den som nämnden utsett. Varje 
nämnd ska årligen senast i december rapportera resultat från nämndens uppföljning av intern 
kontroll till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 
Förvaltningschefen ska enligt reglementet löpande rapportera till nämnden hur den interna 
kontrollen fungerar. Kommunstyrelsen ska årligen med utgångspunkt från nämndernas 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall 
förbättringar av systemet behövs, ska styrelsen besluta om sådana  
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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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Tjänsteutlåtande 
Datum 
2023-02-09 

Dnr 
KA 2022/00004 

Kommunstyrelsens förvaltning/Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anna Liedholm 
kommundirektör 

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.  

Beskrivning av ärendet 

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 
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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.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen bokslut 2022 daterad 2022-02-09 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef  
Ekonomichef  
 
 
 

  
Eveline Karlsson Anna Liedholm 
samhällsbyggnadschef kommundirektör 
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Ordförande och förvaltningschef 
Ordförande: Mats Abrahamsson, M (2022). Therése Mancini, S (2023). 

Kommundirektör: Anna Liedholm. Förvaltningschef SBF: Eveline Karlsson 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Ekonomiavdelningen ansvarar för finansförvaltning, betalningsövervakning, budget och övrig ekonomisk 
planering samt råd och stöd till förvaltningarna. 

Personalavdelningens ansvarsområden är lag och avtal, organisationsutveckling, ledarskap och 
medarbetarskap, personalförsörjning, anställningsvillkor, arbetsmiljö och hälsa samt kommunikation. 

Kansliavdelningen ansvarar för ärendehantering, diarieföring och posthantering. Avdelningen samordnar 
beredning av ärenden inför politisk behandling och ansvarar även för servicecenter, reception och 
växeltelefoni. 

Arbetsmarknadsenhetens mål är att minska långtidsarbetslöshet och utanförskap och skapa förutsättningar 
för individer till anställning på öppna arbetsmarknaden. 

Näringsliv och utveckling arbetar med näringslivs- och besöksnäringsutveckling. Symbioscentrum ska vara 
en ledande aktör inom maritim utveckling och omställningen till cirkulär ekonomi. 

Räddningstjänsten verkar för en säker och trygg miljö. Vid en olycka ska räddningstjänsten på ett säkert 
och professionellt sätt ingripa. Krisberedskap, säkerhetssamordning, serveringstillstånd för 
alkoholservering och kommunens fordonsflotta ingår även i enhetens ansvar. 

Plan- och exploateringsenheten hanterar kommunens markförsörjning, exploateringar och markupplåtelser. 
Verksamheten finansieras av externa intäkter. 

Drift- och projektenheten hanterar kommunens hamnar, fastighetsförvaltning, väghållning, parker, 
lekplatser och utomhusbad. Verksamheterna finansieras i huvudsak av externa intäkter och till viss del av 
kommunbidrag. 

Lokalvårdsenheten sörjer för att kommunens lokaler är rena och måltidsenheten levererar mat till 
kommunens barn och gamla. Dessa enheter, liksom fastighetsenhetens verksamhetslokaler, finansieras i sin 
helhet av de verksamheter de levererar till. 

 

Årets verksamhet - händelser av väsentlig betydelse 
Allmän verksamhet 

Inom ekonomiavdelningen har stort fokus under 2022 legat på införandet av det nya ekonomisystemet i 
kommunen, Sotenäsbostäder och Sotenäs RehabCenter. Vid årets slut kvarstår införandet i Sotenäs 
RehabCenter. Det nya ekonomisystemet är ett steg i digitaliseringen genom att gå från manuella rutiner till 
automatisering och få effektivare ekonomiprocesser. Personalomsättning inom ekonomiavdelningen 
kommer att påverka verksamheterna under året. Upphandling av nytt HR- och lönesystem har avslutats och 
implementering kommer att fortsätta under 2023. 

Ett stort antal upphandlingar har gjorts, och under året har det tagits beslut om att utöka budget. Ytterligare 
en upphandlare har därför kunnat anställas, vilket har ökat upphandlingsstödet till verksamheterna från och 
med tredje tertialet. Under april anställdes en ny kommunikationsansvarig, likaså en ny tjänst inom 
personalavdelningen med en HR-specialist med inriktning arbetsmiljö och hälsa för att stärka kommunens 
förutsättningar att skapa hållbara och attraktiva arbetsplatser. 
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Personalavdelningen har under första halvåret stöttat verksamheterna med sommarrekryteringen framförallt 
inom omsorgsförvaltningen. Personalavdelningen har deltagit i jobbmässa och en digital informationsträff 
i samarbete med arbetsförmedlingen. Pandemin påverkade verksamheterna stort under de första månaderna 
på året vilket ledde till personalbrist på flera ställen och personalavdelningen hjälpte till med att se över 
behov av att omfördela personal mellan verksamheter. Den stora smittspridningen i början av året ledde 
även till höga sjuktal vilket påverkar statistiken hela året. Även den långa sjukfrånvaron har ökat vilket HR-
specialisterna tillsammans med cheferna behöver arbeta med på både individ och gruppnivå för att skapa 
förutsättningar för en återgång i arbete. 

Kriget i Ukraina och massflyktingsdirektivet har gjort att arbetsmarknadsenheten pausade verksamheter en 
kortare period för att ställa iordning och strukturera upp evakueringsboenden i kommunen. Arbete pågår 
med att ta fram mer permanenta boendeplatser för de flyktingar från Ukraina som anvisas till kommunen, 
utifrån en ny lag om mottagande för kommunen som trädde i kraft 1 juli 2022. Sotenäs kommuns 
anvisningstal för 2022 är 32 och vi har under året tagit emot 12 personer. Detta har medfört en ökad 
arbetsbelastning på verksamheten som inte var planerad för. Verksamheten har också lånat ut personal till 
omsorgsförvaltningen för att hjälpa till med rekrytering av sommarpersonal inom vård och omsorg. Under 
pandemin har personal också lånats ur för att frigöra omsorgspersonal som levererat mat till omsorgstagare 
i kommunen. Detta har varit möjligt på grund av färre anvisningar till verksamheten. 

Under året har flera besök skett på Symbioscentrum, bland annat Sveriges Tysklandsambassadör och 
ambassadören för Sri Lanka. I maj genomfördes den första nätverksträffen för symbiosföretagen sedan 
pandemin bröt ut. En extraordinär händelse i juni var att efter förfrågan från Sveriges Havsambassadör så 
tillverkades en ordförandeklubba gjord av havsplast och uttjänta fiskeredskap. Klubban överlämnades 
sedan till Portugals president under FN:s Havskonferens i Lissabon som en symbolisk gåva från Sverige 
för att markera överlämnandet av värdskapet för Havskonferensen. I övrigt så är flera av de EU-finansierade 
utvecklingsfonderna nu under uppstart för kommande programperioder, vilket gör att många 
projektprocesser nu är igång. De höga energikostnaderna kommer att ha en stor inverkan på kostnaderna 
för den marina återvinningscentralen, här är arbetet igång för att se över hur vi kan energieffektivisera. 

Teknisk verksamhet 

Det omfattande strategiska arbete som inleddes under 2021 har fortsatt under 2022. Den tekniska sidan av 
kommunstyrelsen har arbetat tillsammans med Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 
Sotenäs Vatten AB, Västvatten AB och Sotenäsbostäder AB med översiktsplan (antagen), va-planering 
(pågår), mobilitetsutredning (antagen), bostadsförsörjningsprogram (antagen), skyfallsutredning (pågår), 
väg- och cykelstrategi (pågår), laddplan (antagen), sjöbodspolicy och regler för sjöbodstomtkö (antagna), 
förstudie för energieffektivisering (pågår) med mera. Tillsammans med Rambo AB samt Munkedals, 
Tanums och Lysekils kommuner har också arbetet med att ta fram en renhållningsplan påbörjats. Med hjälp 
av dessa långsiktiga och övergripande dokument på plats kommer det konkreta samhällsbyggandet med 
detaljplanering att kunna fortsätta med goda förutsättningar för helhetssyn i samhällsplaneringen. Två stora 
detaljplaneringsprojekt har vunnit laga kraft ("Gamla Hunnebo") respektive antagits ("Gamla Smögen"). 

Det rådande världsläget påverkar inflationen i stort. För de tekniska verksamheternas del är påverkan av 
prisökningar störst ifråga om livsmedel och energi, men även övriga priser påverkas starkt. När det kommer 
till att förutsäga effekterna av energipriset ligger svårigheten i komplexiteten av de faktorer som påverkar 
priset. Enkelt uttryckt är det utbud och efterfrågan som styr, men detta påverkas i sin tur av internationella 
relationer och politiska beslut med mera. 

2022 var också ett mycket bra år i gästhamnsverksamheten med högt besökstryck som överträffade 
förväntningar ifråga om antalet gästnätter. Målet att inte längre ha en kö av företagsärenden i 
markförvaltningen är uppnått. Värt att lyfta är också att antalet ätande elever i högstadiet ökat markant. 
Detta beror bland annat på Hålbarhetsrådets finansiering av projektet Cirkulära måltider - även om en 
kvarvarande utmaning är att det kan vara svårt för alla att få sitta under den korta tid lunchrasten varar. På 
Sotenässkolan har det varit fokus på Green market, det vill säga en matstation med nya vegetariska rätter 
som är ett komplement till dagens rätt. Portionsstorleken hos de ätande har också ökat. 

Lokalvårdsenheten har samarbetat med fastighetstekniker för att öka kvalitén på lokalerna och utbildar 
omsorgspersonal i dosering av städprodukter för minskade och mer hållbara inköp. Enheten har nått ut till 
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kommunens alla verksamheter och bidrar gärna med förvaltningsöverskridande arbete i jakten på minskad 
energianvändning. Kommunstyrelsens verksamheter har också gjort fina insatser med att på mycket kort 
tid iordningställa flyktingboende. Detta var möjligt tack vare stor flexibilitet och stort engagemang hos 
medarbetarna. Arbete med Hunnebohemmet fortskrider och vid upprustning av motionsspåren har material 
kunnat återanvändas tack vare samarbete med Rambo. 

På grund av Covid - 19 har sjukfrånvaron varit hög i inledningen av året, framförallt inom måltids- och 
lokalvårdsverksamheten där problem med vikarieanskaffning inneburit stor påfrestning på chefer och 
personal, inte minst under sommaren. Trots det klarade enheterna av att leverera full service på sina 
områden. 

Ett mål i Mark- och miljööverdomstolen har medfört att kommunen fått betala rättegångskostnader. 
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Måluppfyllelse 
I enlighet med Styr- och Ledningssystem för Sotenäs kommun redovisas måluppfyllelse i färger:  

 Målet bedöms helt uppfyllt 
 Målet bedöms i hög grad uppfyllt 
 Målet bedöms delvis uppfyllt 
 Målet bedöms inte uppfyllt. 

 

4. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att 

rekrytera, behålla och utveckla personal 

 

4.1 KS: Kommunstyrelsen skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla 

personal  

 

Goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare kräver insatser och aktiviteter inom 
många områden på olika nivåer. Förbättring av rekryteringensprocessen, samarbetet med Suntarbetsliv 
avseende friskfaktorer och med ett tillitsbaserat ledarskap kommer arbetsförutsättningar och arbetsmiljön 
stärkas vilket påverkar möjligheten att behålla nuvarande personal. Den årliga genomlysning av 
personalförsörjningsplaner ger en bild av kompetensbehovet nu och framöver. Årets resultat av 
medarbetarundersökningen visar att medarbetare har ökat sitt förtroende och nöjdhet med sin närmaste chef 
samt har högt medarbetarengagemang. Detta kan vara en effekt av kommunens program för 
ledarutveckling. Vad gäller delaktighet och möjlighet till utveckling är resultatet något sämre vilket är en 
viktig del i total nöjdhet av arbetssituation. En annan viktig faktor för trivsel är anställningstrygghet där 
målet kring heltid är nått. Även möjlighet till distansarbete på deltid ökar kommunstyrelsens förvaltningars 
kommunens attraktionskraft. 

Under året har flera personer erbjudits praktikplats inom ekonomi, personal och räddningstjänsten. Genom 
att erbjuda praktik har nämnden skapat goda möjlighet till insyn i kommunal verksamhet och skapat intresse 
för en framtida anställning. 

Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens förvaltningar  har minskat betydande från föregående år till 5 
procent från 7.4 procent vilket är viktigt för stabilitet och kontinuitet i arbetsgrupperna. 

Nyckeltal År 2021 År 2022 Mål 2022  

Andel tillsvidareanställda som har en 
heltidsanställning i anställningsbeviset, i 
% 

84% 99% 98%  

Sjukfrånvaro totalt 7.6% 5.0% 6.6%  
Andel medarbetare som skulle 
rekommendera Sotenäs kommun som 
arbetsgivare, i % 

64% 65% 70%  

Antal pågående ärenden i 
markförvaltningen 

175 132 180  

 

6. KF: Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt kompetens för att 

säkerställa kommunen egna och det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov 

 

6.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa tillgången till rätt kompetens  
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Kommunstyrelsen och dess förvaltningar arbetar enligt kommunens riktlinjer avseende 
kompetensförsörjning genom att årligen revidera personalförsörjningsplanen. Inom HR-avdelningen 
rekryterades under året en HR-specialist med inriktning arbetsmiljö och hälsa för att stödja verksamheterna 
inom området. Inom både ekonomi och HR genomförs kortare utbildningar och kurser utifrån behov. Inom 
räddningstjänsten fortsätter rekrytering av deltidspersonal vara en prioriterad uppgift, då det blir allt svårare 
att rekrytera, vidmakthålla samt kompetensutveckla denna personalkategorin. Kunskapsnivån hos de 
medarbetare som arbetar med brandskydd och serveringstillstånd säkerställs genom tillsynsutbildning via 
MSB. Arbetsmarknadsenhetens personal har under året deltagit i konferenser för att personalen ska ha god 
omvärldsbevakning och förutsättningar att följa med i de snabba förändringarna inom 
arbetsmarknadspolitiken samt världssituationen. 

Under senare delen av året har en övertalighetsprocess inletts inom Arbetsmarknadsenheten på grund av 
minskad budgetram inför 2023 och arbetsbrist. 

Inom kommunstyrelsens tekniska verksamheter har kompetenshöjande åtgärder så som 
klarspråksutbildning, ansökan om finansiering av utbildning via omställningsfonden, yrkescertifiering i 
lokalvården samt vidareutbildning av medarbetare i måltidsverksamheten till yrkesbedömare, vilket ger 
möjligheten att validera medarbetare med erfarenhet men som saknar formell kockutbildning. Nämnas kan 
också den "PRYL-certifiering" som ges till både tillsvidareanställda och vikarier i lokalvården. Resultatet 
är ökad kvalitet för kunden och ökad yrkesstolthet hos medarbetarna. 

Nyckeltal År 2021 År 2022 Mål 2022  

Hållbart medarbetarengagemang - HME 
kommunalt anställda 

81% 81% 83%  

Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser 
(Insikt) - Totalt, NKI 

70 65 75  

NKI Brandskydd, ÖJ (Insikt) i.u i.u 86  
NKI Serveringstillstånd, ÖJ (Insikt) i.u i.u 75  
Andel inskrivna personer på 
Arbetsmarknadsenheten som gått vidare 
till studier eller arbete, i % 

22% 35% 30%  

Andel tillsvidareanställda medarbetare i 
tillagningskök med kockutbildning, i % 

70% 70% 80%  

Andel tillsvidareanställda medarbetare 
inom lokalvården med yrkescertifikat, i % 

90% 91% 90%  

 

7. KF: Sotenäs kommun präglas av ett positivt företagsklimat för företagande och företagsamhet 

med goda förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera, anställa, investera och expandera i 

kommunen 

 

7.1 KS: Näringslivsarbetet ska präglas av ett positivt företagsklimat och främja tillväxt i befintliga 

företag och göra kommunen attraktiv för etableringar och nyföretagande  

 

Kommunstyrelsens förvaltning 

År 2022 kan sammanfattas med ett fokus på uppstart av näringslivsaktiviteter för de lokala företagarna som 
på grund av corona-pandemin legat nere under 2020 och 2021. 

Kommunens företagsfrukostar är en plattform där kommunens företrädare i näringslivsfrågor möter de 
lokala företagens företrädare. Syftet med företagarfrukostarna är att få företag att nätverka samt att få och 

formaterade: Teckensnitt:Fet

mailto:info@sotenas.se


 

 
 

 

 
www.sotenas.se  

Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 8 av 25 

dela intressant och matnyttig information. Till följd av corona-pandemins restriktioner, genomfördes inga 
företagsfrukostar under föregående år. Under 2022 har dessa startats upp igen. Kommunen medverkar även 
på Företagarnas evenemang så som luncher med mera. Under året har målsättningen gällande antalet 
lotsmöten överträffats. Utfallet av dessa möten bedöms som gott, med bra rådgivning direkt till företagare. 

Måluppfyllelse gällande det lokala näringsklimatet enligt Svenskt Näringslivs ranking har inte uppnåtts 
under året. Utvecklingen har istället gått i motsatt riktning och gapet mellan mål och utfall har ökat jämfört 
med föregående år. Måluppfyllelse har inte heller uppnåtts gällande det sammanfattande omdömet om 
företagsklimatet i kommunen (SNR). Även här har en försämring skett jämfört med föregående år, vilket 
innebär att gapet mellan mål och utfall har ökat. Resultatet kan delvis men inte helt förklaras med att 
näringslivsaktiviteterna för de lokala företagarna har kunnat starta upp igen först under senare delen av 
våren 2022, samtidigt som mätningarna för måluppfyllelse genomfördes under årets första månader. Det är 
därför prioriterat för kommunstyrelseförvaltningen att under 2023 vända den negativa trenden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningens systematiska arbete under året med att införa en tillitsbaserad styrmodell 
har gett goda resultat på måluppfyllelse. Handläggningstider för ärenden har förkortats och produktiviteten 
har ökat. För år 2022 har måluppfyllelse nåtts gällande företagsärenden i markförvaltningen där 
handläggare ännu inte utsetts. Vid årets slut var samtliga ärenden fördelade. 

Måluppfyllelsen gällande antal pågående företagsärenden under handläggning har inte uppnåtts under året. 
Detta bedöms bero på den kraftiga inbromsningen av svensk ekonomi under det andra halvåret 2022, vilket 
har gett en direkt påverkan på lokal nivå i form av lägre antal företagsärenden. Verksamheten har under 
året arbetat med ett par mindre nyetableringar inom tillverkande industri med 10-20 anställda, där det ena 
har avslutats av företaget då de avbrutit sina expanderingsplaner till följd av rådande världsläge. Det andra 
ärendet fortgår. 

Målet om tillgänglig detaljplanerad och beredd mark för företagsetablering har uppnåtts under året. 

Under året har projektering av industriområdena Hogenäs Hamn i Kungshamn och Bratteby i 
Hunnebostrand pågått men inte kunnat avslutas på grund av av osäkerhetsfaktorer kopplat till 
upphandlingsprocessen, entreprenörers möjligheter att genomföra uppdragen samt ökande entreprenad-
priser. 

Sammanfattningsvis har målet delvis uppfyllts under året. 

Nyckeltal År 2021 År 2022 Mål 2022  
(U40402) Företagsklimat enl. Svenskt 
Näringsliv, ranking 

245 257 160  

Sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen (SNR) 

3.10 3.00 3.30  

Antal lotsgruppsmöten förvaltningen 
deltagit vid under året 

15 17 10  

Antal företagsärenden inom 
markförvaltningen där handläggare ännu 
inte utsetts 

32 0 0  

Antal pågående företagsärenden under 
handläggning inom markförvaltningen 

87 49 80  

Tillgänglig detaljplanerad och beredd 
mark för företagsetablering, i m2 

0 35 000 35 000  

 

8. KF: Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring som gör att fler människor vill bo, leva och 

besöka kommunen 
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8.1 KS: Kommunstyrelsen ska främja hållbar turism och vara en attraktiv plats att besöka året runt 

 

 

Året kan sammanfattas med ett fortsatt högt tryck inom turist- och besöksnäringarna. Den farhåga som 
fanns i början av året om vikande inhemsk turism till följd av släppta corona-restriktioner kopplat till 
utlandsresor besannades inte. Även om utlandsresandet succesivt har ökat under året, har den inhemska 
turismen stått sig fortsatt stark. Liksom för övriga turistdestinationer i Sverige var 2022 ett starkt år i 
kommunen, med höga besökssiffror och hög beläggningsgrad. 

Gästhamnar 

Det finns service i gästhamnarna från maj till oktober, om än i varierande grad i de olika hamnarna. I april 
skrevs också avtal om nytt verksamhetsstöd för hamnverksamheterna med förenklad bokning, incheckning 
och betalning för kommunens gästhamnsgäster. 

Under 2022 har målet gällande antalet gästnätter i kommunens gästhamnar överträffats. 

Markupplåtelse 

Med en försiktig inledning av ansökningar om markupplåtelse för offentliga tillställningar under våren, har 
ansökningarna under resten av året ökat snabbt och legat på samma nivå som innan pandemin. Även annan 
mark har under året upplåtits för turist- och besöksnäring. Ett antal avtal om nyttjanderätt för laddstolpar 
på kommunala parkeringsplatser har ingåtts under året. 

Ställplats för husbilar 

Målet om ytterligare ställplatser för husbilar har inte uppnåtts under året på grund av att sökt bygglov inte 
har beviljats. 

InfoPoints 

En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt med InfoPoint-märket. Dessa bidrar till att besökare 
har möjlighet att få information om platsen vid sitt besök, även utanför högsäsong. Året-runt-öppna Info 
Points har under året utökats från fem till sex och finns nu i flertalet av kommunens samhällen: Nordens 
Ark och Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand, Tumlaren i Väjern, kommunhuset och Pressbyrån i 
Kungshamn, samt Coop på Malmön. 

Sammanfattningsvis har målet i hög grad uppfyllts. 

Nyckeltal År 2021 År 2022 Mål 2022  
Antal gästnätter i kommunens gästhamnar 17 097 19 600 15 309  
Antal nya områden för husbilsparkeringar 1 0 1  
Antal auktoriserade, året-runt-öppna, 
info-points 

5 6 5  

 

10. KF: Sotenäs kommun arbetar strategiskt och målmedvetet för en mer balanserad demografisk 

befolkningsutveckling där det finns en stark framtidstro, att fler unga väljer att bo kvar och fler 

yrkesverksamma bosätter sig i kommunen 

 

10.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en balanserad demografisk befolkningsutveckling  

 

Under 2022 har kommunen haft ett positivt befolkningsnetto och målet om totalt antal invånare har 
överträffats. Detta är i sig positivt jämfört med den negativa spiral som en befolkningsminskning leder till, 
men löser inte utmaningen med en besvärande hög demografisk försörjningskvot. 
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Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 
65 år och äldre, dividerat med antal personer 20-64 år. Ett värde över 1,00 innebär att gruppen äldre och 
yngre är större än den i arbetsför ålder. Snittet för kommunerna i Västra Götaland uppgick vid årsskiftet till 
0,89 och snittet i riket till 0,77. En låg försörjningskvot skapar bra förutsättningar för personalförsörjning 
inom kommunen och minskar sårbarheten vid förändringar i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. 
Den demografiska försörjningskvoten i kommunen uppgick vid årsskiftet till 1,02 och har sedan dess ökat. 
Målet för 2022 om en sänkning har därmed inte uppfyllts. 

Verktygen för kommunstyrelsens arbete med att försöka sänka den demografiska försörjningskvoten är att 
ta fram strategiska planeringsdokument och omsätta dessa till praktiskt genomförande. Under 2022 har stort 
fokus legat på att färdigställa dessa dokument, främst översiktsplanen. Denna innehåller bostadsområden 
och verksamhetsområden för att attrahera en allt större andel folkbokförda invånare i arbetsför ålder. 
Parallellt har ett bostadsförsörjningsprogram tagits fram för att säkerställa att bostadsplaneringen utgår ifrån 
det verkliga behovet men också utifrån den önskade demografiska utvecklingen. 

Symbioscentrum har under året arbetat med att skapa förutsättningar för att nya företag bildas och redan 
befintliga utvecklas, vilket skapar fler och nya arbetstillfällen. Förutsatt att den rådande bostadsbristen 
omhändertas och avhjälps, bedöms dessa nya arbetstillfällen leda till fler kommuninvånare i arbetsför ålder. 
Detta innebär att målet om en sänkt demografisk försörjningskvot kan uppnås på sikt. 

Sammanfattningsvis har målet delvis uppnåtts. 

Nyckeltal År 2021 År 2022 Mål 2022  
Demografisk försörjningskvot 1.02 1.047 0.99  
(N01951) Invånare  totalt, antal 9 125 9 1603 9 133  

 

11. KF: I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd och variation av olika bostadsalternativ 

där alla finner ett boende 

 

11.1 KS: Kommunstyrelsen säkerställer att det finns tillgång till en bredd och variation av olika 

bostadsalternativ där alla finner ett boende  

 

Verktygen som kommunstyrelsen förfogar över för måluppfyllelse är att ta fram strategiska 
planeringsdokument och omsätta dessa till praktiskt genomförande. Under 2022 har stort fokus legat på att 
färdigställa dessa dokument, främst översiktsplanen. Denna innehåller bostadsområden och 
verksamhetsområden för att attrahera en allt större andel folkbokförda invånare i arbetsför ålder. Parallellt 
har ett bostadsförsörjningsprogram tagits fram för att säkerställa att bostadsplaneringen utgår ifrån det 
verkliga behovet men också utifrån den önskade demografiska utvecklingen. Arbetet med att ta fram en 
VA-plan har pågått under året och bedöms färdigställas och beslutas första halvan av 2023. Detaljplanering 
pågår för ett stort antal bostäder, inte minst norr om Väjern. 

Sammanfattningsvis har målet uppfyllts. 

 

12. KF: Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög kvalitet som är 

tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja utvecklingen i alla kommunens 

samhällen 

 

12.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en välutbyggd infrastruktur för att främja utvecklingen i 

kommunens samhällen  
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Med undantag för målsättningen att öka antalet cykelleder i kommunen har samtliga mål uppnåtts eller 
överträffats under 2022. 

Strategiska dokument 

Under 2022 har det strategiska planeringsarbetet färdigställts, såsom mobilitetsutredning, alternativt 
fortsatt, såsom VA-planen. Mobilitetsutredningen innehåller förslag till hur trafikvolymerna kan hanteras 
sommartid, inte minst ifråga om parkeringsplatser. En strategi för väg- och cykelnätet är under framtagande 
och under året har beslut tagits om en reviderad sjöbodspolicy. En inventering av möjliga platser för nya 
sjöbodstomter har också genomförts. I samarbete med Västvatten AB har ett arbete med att identifiera 
områden med översvämningsproblematik, med förslag till tekniska lösningar och ekonomiska kalkyler, 
genomförts. 

Busshållplats i Hunnebostrand 

Under året har projektet avseende ombyggnad av busshållplatsen i Hunnebostrand fortlöpt. I detta arbetar 
Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Trafikverket, berörd samhällsförening och berörd fastighetsägare 
tillsammans för att hitta en långsiktigt hållbar lösning för ombyggnation av busshållplatsen. 

Digital infrastruktur 

SML-fiberprojektet har fortlöpt enligt plan och avslutats 2022. De planerade delsträckorna är 
slutbesiktigade och godkända. Detta kommer att bidra till bättre redundans samt täckning av vita fläckar. 
Den digitala infrastrukturen i kommunen kommer i och med projektet att bli mer robust och tillgänglig 
både för invånare och kommunala fastigheter. Digital infrastruktur är en förutsättning för att kunna bedriva 
verksamheter på ett effektivt och konkurrensmässigt sätt. Beträffande de kommunala fastigheter som 
kommer få tillgång till ett stabilt och framtidssäkrat förvaltningsnät är även detta en förutsättning för bland 
annat digitaliseringen av kommunens verksamheter. 

Sammanfattningsvis är målet i hög grad uppfyllt. 

Nyckeltal År 2021 År 2022 Mål 2022  
Antal meter nya cykelleder 0 0 500  
Antal nya sjöbodstomter 0 30 10  
Digital infrastruktur i områden där det år 
2021 finns identifierade vita fläckar 

 2 2  

Digital infrastruktur i områden med 
kommunal verksamhet som år 2021 
saknat koppling till stabil och 
framtidssäkrat förvaltningsnät 

 3 3  

 

13. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv 

 

13.1 KS: Effektivisering av administrativa processer  

 

Arbetet med att utveckla nya externa E-tjänster för ökad tillgänglighet och som ett steg mot att kommunen 
blir tillgänglig 24/7 fortlöper kontinuerligt. Kommunen har under 2022 driftsatt 4 nya E-tjänster och flera 
är under utveckling. Målsättningen för året har därmed överträffats. 

Arbetet med att integrera kommunens E-tjänsteplattform (Artvise) med verksamhetssystemet Vision har 
pausats i väntan på att standarder enligt EU-direktiv är satta. Detta så att kommunen inte behöver börja om 
när det är beslutat hur DIGG/SKR ser på att ta fram nationella tjänster inom ramen av SDG (Single Digital 
Gateway) - förordningen. För att inte samtliga 290 kommuner ska behöva skapa egna digitala tjänster 
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arbetar DIGG med att samordna möjligheterna till centrala digitala tjänster. Innebörden av att arbetet 
pausats är att det uppsatta målet för 2022 inte har uppnåtts. 

Sammanfattningsvis har målet i hög grad uppfyllts. 

 

Nyckeltal År 2021 År 2022 Mål 2022  
Antal externa e-tjänster publicerade via 
sotenas.se 

8 4 3  

Antal verksamhetssystem integrerade med 
Artvise 

0 0 1  

Antal ärenden i Ciceron äldre än 10 år, 
som ännu inte gallrats 

0 0 0  

 

13.2 KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett hållbart samhälle  

 

Kommunstyrelsens höga målsättning och ambitionsnivå inom hållbarhetsområdet för 2022 har uppnåtts 
eller överträffats gällande hälften av målen. Övriga mål har uppfyllts delvis eller inte arbetats med på grund 
av resursbrist. 

Social hållbarhet 

Som ett led i främjandet av social hållbarhet genomfördes under våren en drogvaneundersökning i årskurs 
9 och år 2 på gymnasiet. Kommunens folkhälsostrateg har tillsammans med kommunpolisen informerat om 
alkohol och narkotika på föräldramöte i åk 8. Vårdnadshavare i högstadiet har fått information om ANDTS 
och lustgas genom plattformen V-klass. Tillsammans med Tanums och Orust kommuner, 
Polismyndigheten och Länsstyrelsen har en kunskapshöjande konferens om krogar mot knark anordnats för 
att långsiktigt kunna arbeta förebyggande mot narkotika. Räddningstjänsten har genomfört externa 
utbildningar för en ansvarsfull alkoholservering. Ett flertal projekt med målsättningen att främja goda 
levnadsvanor, samt psykisk och sociala hälsa har genomförts, bland annat Cirkulära måltider. 
Hållbarhetsrådet har tillsatt utvecklingsmedel för dessa projekt. En handlingsplan för suicidprevention har 
tagits fram i samverkan med regionala verksamheter. EST-gruppen har arbetat löpande med att 
sammanställa lägesbilder över tryggheten i kommunen. 

Utifrån 2021 års tillgänglighetsstrategi har kommunstyrelsen under året arbetat systematiskt med att bygga 
upp och utveckla tillgänglighetsdatabasen. Tillgänglighetsanpassning av kommunens lokaler har 
genomförs löpande under året. 

Under året har en samverkansmodell för att minska utanförskapet och stötta personer som står utanför 
arbetsmarknaden att närma sig egenförsörjning arbetats fram. En samverkansöverenskommelse mellan 
Sotenäs kommun och Arbetsförmedlingen har ingåtts. Medel har tillförts budget för en 
ungdomsjobbsatsning i samarbete med kommunens företag inom beredningsindustrin. Ett samarbete 
mellan AME och samordnaren för förebyggande insatser inom kommunen har inletts i syfte att förebygga 
ohälsa och höja livskvalitén hos människor som behöver ett utökat socialt nätverk. Kontakter har även tagits 
med Svenska kyrkan och Sotenäs Golfklubb. 

Ekologisk hållbarhet 

Kommunstyrelsen arbetar för ett ekologiskt hållbart samhälle genom att arbeta utifrån regionala miljömål 
och genom att anta och uppfylla klimatlöften. Klimatlöftena innefattar cirkulära möbler och kläder, 
användning av el-drivna poolbilar, kravställning vid upphandling ifråga om livsmedel och transporter, 
upplåtelse av kommunala parkeringar för laddning av el-bilar, framtagande av ladd-plan, minskade inköp 
av fossilbaserade engångsprodukter och energieffektiviseringar. Verksamheterna återanvänder möbler, IT-
utrustning och mobiltelefoner. 
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Medarbetare och förtroendevalda har under året fått möjlighet att genomföra en digital miljö- och 
klimatutbildning framtagen i samarbete med kommunerna i norra Bohuslän. Av utvärderingen framgår att 
över hälften av svarande deltagare fått fördjupad kunskap om mänsklig klimat- och miljöpåverkan genom 
utbildningen. Full måluppfyllelse har dock inte uppnåtts. 

Under året har kommunens samtliga kök genomfört matsvinnsmätningar. Resultatet från mätningarna 
visar att mat- och serveringssvinnet minskat under året jämfört med föregående år, men att måluppfyllelse 
inte har uppnåtts. Andel miljöcertifierade plastprodukter som används dagligen inom lokalvården har ökat 
jämfört med föregående år, men full måluppfyllelse har inte uppnåtts. Antal ton insamlat marint avfall 
under året har inte nått upp till det uppsatta målet. Projektet "Fiskereturen" som finansierar insamlingen 
startade upp under andra halvåret 2022. De fiskeredskap som finns insamlade runt om i Sverige kommer 
att kunna transporteras till den Marina Återvinningscentralen under 2023. 

Antal ton insamlat marint avfall under året har inte nått upp till det uppsatta målet. Detta bedöms bero på 
brist på avfall och är därmed att betrakta som en positiv avvikelse. 

Sammanfattningsvis har målet i hög grad uppfyllts. 

Nyckeltal År 2021 År 2022 Mål 2022  
Antal tillsyner per restaurang med hög 
alkoholförsäljning som främst riktas till 
unga vuxna 

2 2 2  

Antal ton insamlat marint avfall 208 151 200  
Andel ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet 

26% 30% 30%  

Antal gram matsvinn och serveringssvinn 
i genomsnitt/portion 

82 57 45  

Antal kg CO2e/ kg inköpta livsmedel 1.5 1.5 1.7  
Andel miljöcertifierade 
rengöringsprodukter som används 
dagligen inom lokalvården 

90% 90% 90%  

Andel miljöcertifierade plastprodukter 
som används dagligen inom lokalvården 

70% 80% 90%  

Energiförbrukning i kommunala 
byggnader, i kWh/kvm 

127.0 107.0 123.2  

Andel förnybar och återvunnen energi i 
kommunens lokaler, exkl. oljedriven 
reservkraft och spetslast 

100% 100% 100%  

Antal nya solcellsanläggningar 0 0 1  
Antal inköpta liter bensin eller diesel till 
kommunens fordonspark 

60 417 82 000 100 000  

Antal nyskapade miljöer för pollinerare 0 0 1  
Antal hamnar med sugtömning för 
fritidsbåtar 

4 4 5  

Andel som efter miljöutbildning upplever 
en ökad kunskap om mänsklig påverkan 
på miljö och klimat, i % 

0% 63% 70%  
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Väsentliga personalförhållanden 

Antal medarbetare och anställningsformer 

Totalt har antalet anställda inom kommunstyrelsens förvaltningar minskat med 10 personer jämfört med 
förra året, dock har antalet tillsvidareanställda ökat med 4 personer och tidsbegränsade anställningar 
minskat med 14 personer, vilket är positivt då en trygg anställning skapar förutsättningar för 
verksamhetsutveckling och stabilitet. Antalet timvikarier är relativt oförändrat och dessa återfinns främst 
inom måltids- och lokalvårdsenheten. Kostnaden för timlöner har minskat medans övertidsersättningen har 
ökat med motsvarande summa, cirka 0.2 msek. 

Medarbetarundersökning 

Medarbetarundersökningen genomfördes i oktober 2022. Resultatet för kommunstyrelsens förvaltningar 
visar att förvaltningarna nämnden har en hög svarsfrekvens vilket borgar för ett rättvisande resultat. 90 
procent av de tillfrågade valde att svara jämfört med 79 procent inom hela kommunen. resultatet visar en 
förbättring inom samtliga områden jämfört med resultatet från år 2020 förutom inom området utveckling. 
Inom detta område tas frågor om hantering av förslag och nya arbetssätt upp. Hela 97 procent anger att de 
upplever sitt arbete som meningsfullt och lika många upplever att deras närmaste chef visar förtroende för 
dem som medarbetare. 92 procent av de svarande anger att de skulle rekommendera Sotenäs kommun som 
arbetsgivare vilket är en hög siffra jämfört med hela kommunen där endast 65 procent skulle rekommendera 
kommunen. 

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning 

Goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare kräver insatser och aktiviteter inom 
många områden på olika nivåer. Förenkling och förbättring av Varbi kommer att stödja rekryteringen, 
genom samarbetet med Sundarbetsliv avseende friskfaktorer kommer arbetsförutsättningar och 
arbetsmiljön stärkas vilket påverkar möjligheten att behålla nuvarande personal och årlig genomlysning av 
personalförsörjningsplaner ger en bild av kompetensbehovet nu och framöver. Rekryteringsbehovet 
varierar mellan enheterna men generellt kan sägas att de närmaste åren kommer välfärdssektorn ha stora 
rekryteringsbehov likt många andra företag och branscher vilket kommer innebära hård konkurrens om 
utbildad personal. En hel del av de yrkesgrupper som återfinns inom kommunstyrelsen är attraktiva för den 
privata marknaden vilket märks avseende löneanspråk och konkurrens från andra arbetsgivare. 

Personalomsättning och pensionsavgångar 

Under år 2022 slutade totalt 20 personer inom kommunstyrelsens förvaltningar  varav 15 på egen begäran 
vilket är färre än året innan. Dessa personer är relativt jämt fördelade mellan de olika enheterna inom 
förvaltningarnanämndens område. Under året gick 4  medarbetare i pension och under de närmaste 3 åren 
kommer ytterligare 5 personer gå i pension om man räknar med en pensionsålder på 65 år. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron totalt inom kommunstyrelsens förvaltningar är lägre än inom kommunen som helhet, 5.0 
procent, jämfört med 9.7 procent inom hela kommunen. Den är även lägre än jämfört samma period förra 
året vilket gör att kostnaden för sjuklöner minskat något. Dock är det viktigt att samtliga enheter fortsatt 
arbetar aktivt med frågan på både grupp- och individnivå. Sjukfrånvaron är högre i måltids- och 
lokalvårdsverksamheterna än i övriga verksamheter. Många drabbades av covid-19 i början av året och 
restriktionerna gällde då fortfarande vilket påverkat frånvaron. Sjukfrånvaron är även högre bland kvinnor 
än män och främst bland medarbetare som är 50 år och äldre. Då det även inom vissa verksamheter varit 
svårt med vikarier har sjukfrånvaron påverkat arbetsgrupperna stort med högre arbetsbelastning i perioder. 
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Det visar sig genom högre kostnader för övertid bland annat. Förvaltningen kommer att återuppta 
trivselaktiviteter och arbetar vid sidan av kommunens ambitiösa HR-arbete också särskilt med samtal vid 
första sjukdagen. Kommunen erbjuder även med start från april 2022 personalstöd via bolaget Falck 
Healthcare, som är en kostnadsfri rådgivning till alla medarbetare. 
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KKiK & övriga verksamhetsnyckeltal 

Kommunens Kvalitet i Korthet 2019 2020 2021 2022 

Delaktighetsindex 79 61 74 69 
Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser - 70 - - 
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen - 24% 28% 19% 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 22% 24% 24% 30% 
Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera 

22% 19% 22% 35% 

     
Övriga verksamhetsnyckeltal 2019 2020 2021 2022 
Antal inskrivna individer hos arbetsmarknadsenheten 147 100 94 89 
... varav andel 16 - 24 år 29% 31% 34% 27% 
Antal avslutade individer 115 65 69 71 
... varav andel 16-24 år 33% 38% 41% 31% 
Nettokostnad arbetsmarknadsenheten (mnkr) 3,7 5,0 6,2 4,5 
     
Antal utryckningar, räddningstjänst 294 297 282 245 
... varav andel brand i byggnad 10 9 13 9 
... varav andel trafikolyckor 25 12 23 11 
... varav andel bärhjälp hemtjänsten 25 7 7 7 
... varav andel hjärstoppslarm 18 16 14 6 
... varav andel självmordsförsök 1 3 1 1 
Nettokostnad räddningstjänst (mnkr) 13,8 14,0 13,8 16,2 
     
Antal gästnätter i hamnarna 18 520 15 002 17 097 19 600 
... varav antal/andel gästnätter i hamnarna under 
försäsong 

2% 3% 3% 1% 

... varav antal/andel gästnätter i hamnarna under 
eftersäsong 

1% 2% 2% 1% 

Nettokostnad i gästhamnsverksamheten (mnkr) 0,6 0,9 0,2 0,5 
     
Antal m2 lokaler 62 400 61 800 61 800 61 800 
Antal m2 per invånare 6,9 6,8 6,8 6,7 
Bruttokostnad per m2 lokaler (kr) 722 748 737 771 

Arbetsmarknadsenheten 

Det låga antalet inskrivningar beror på minskade anvisningar gällande arbetsträning och praktik från 
Arbetsförmedlingen, vilket beror på att fristående aktörer med uppdrag från arbetsförmedlingen som utför 
delar av kommunens tidigare uppdrag. En del av de personer som varit inskrivna har avslutas och har gått 
vidare till andra instanser och varit prövningar med instanser via SOL, LSS. Den kommunala 
vuxenutbildningen arbetar med ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och anvisas 
inte längre till Arbetsmarknadsenhetens verksamheter. 
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Inom projektet för ungdomsanställningar hade vi 14 sökande, varav 7 ungdomar fick anställning inom 
beredningsindustrin och 7 fick anställning inom Arbetsmarknadsenhetens verksamheter. Anställningarna 
upphörde vid årsskiftet då politiska beslut togs att inte tillföra ytterligare ekonomiska medel till projektet. 
Detta medförde att anställningarna upphörde innan annan anställning tagit vid och ungdomarna gick 
tillbaka i arbetslöshet. 

Totalt har verksamheten under året haft en procentuellt större genomströmning av personer som tagit sig 
vidare till egenförsörjning. 

Räddningstjänst 

Antalet händelser är generellt färre än tidigare år. Ledningscentralen värderar alla inkomna larm innan 
utlarmning och under året har de bedömt att ej larma ut räddningstjänsten vid 51 tillfällen. Inbrottslarmen 
i kommunala fastigheter är (handhavandefel) inga inbrott. 

Gästhamn 

2022 var ett mycket bra år i gästhamnsverksamheten med högt besökstryck som överträffade förväntningar 
ifråga om antalet gästnätter. 

Lokaler 

Det egna lokalbeståndet har inte förändrats nämnvärt under året. Planer för att se över externa lokaler liksom 
kommunens lokaler med extern verksamhet pågår däremot. 
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Ekonomisk redovisning 

Driftsredovisning 

Resultaträkning Utfall Jan - 
Dec 2021  

Utfall Jan - 
Dec 2022  

Budget Jan - 
Dec 2022  

Återstår Jan - 
Dec 2022  

Verksamhetens intäkter 173.9 174.5 165.2  9.3 
Verksamhetens kostnader  -250.6 -261.9 -253.2  -8.6 
Summa Resultaträkning -76.8 -87.4 -88.0  0.7 

Årets utfall 

Årets utfall uppgick till -87,4 mnkr, vilket är 0,7 mnkr (1 procent) lägre än budgeterat. Personalkostnader 
är lägre än budgeterat medan både intäkter och övriga kostnader överstiger budget. Budgetavvikelsen avser 
främst ökade kostnader för el. 

Verksamheten har fått ett utökat budgetanslag från Kommunstyrelsens ofördelade medel under året med 
6,0 mnkr. 

Intäktsanalys 

Årets intäkter jämfört med föregående år 

Intäkterna har ökat med 0,7 mnkr (4 procent) jämfört med föregående år, vilket främst beror på ökad 
vidarefakturering av utförda anläggningsarbeten. Även hamnintäkterna är högre än föregående år, främst 
beroende på en ökad beläggning i gästhamnarna. Verksamheterna har också fått bidrag från 
migrationsverket för boendestöd till flyktingar från Ukraina. Det finns även intäkter för försäljning av tid 
för personal i uppstarten av projektet för nytt personalsystem som startade under året. Minskade 
projektintäkter inom symbiosverksamheten dämpar effekten. Interna debiteringar inom kommunen är 1,0 
mnkr högre än under 2021. 

Årets intäkter jämfört med budget 

Årets intäkter blev 9,3 mnkr (6 procent) högre än budgeterat. Skillnaden förklaras främst med 
projektintäkter och EU-bidrag inom symbiosverksamheten på grund av ett högre antal godkända projekt 
jämfört med när budget lades. En ökad fakturering av utförda anläggningsarbeten bidrar också till det högre 
utfallet. Även bidrag från Migrationsverket för boendestöd till flyktingar från Ukraina har tillkommit efter 
budgetering. Samtliga nämnda avvikelser beror på händelser som uppstått under året och därför inte varit 
kända vid budgetarbetet, vilket innebär att de kan variera även kommande år. 

Kostnadsanalys 

Periodens kostnader jämfört med föregående år 

Personalkostnaderna utgjorde 42 procent av nämndens kostnader. Dessa har ökat med 2,7 mnkr (3 procent) 
jämfört med år 2021. Sjuklönekostnaderna uppgick till 1,1 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än 2021. Dessa 
har under året kompenserats genom tillfälliga statsbidrag med 0,5 mnkr. Årets sjukfrånvaro uppgick till 5,0 
procent jämfört med 7,4 procent år 2021. 

Övriga kostnader har ökat med 8,5 mnkr (6 procent) jämfört med samma period föregående år, vilket främst 
beror på ökade kostnader för el och livsmedel. Även andra kostnader har varit påverkade av inflationsläget, 
som ju har varit högt under året. Framförallt lokalkostnader, där elkostnader ofta ingår. Ökade kostnader 
för halkbekämpning och snöröjning finns också under 2022. Högre kostnader för anläggningsarbeten beror 
dels på stigande priser men också mängden utförda arbeten jämfört med 2021. 
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Under 2022 finns också kostnader för SML-fiberprojekt, samt ökade kostnader för administrativa tjänster 
för löneverksamhet och telefoni. Samtliga av dessa uppstår hos samverkanskommunerna inom SML och 
vidarefaktureras till Sotenäs kommun. Under året har kommunen också fått betala rättegångskostnader för 
ett mål i Mark- och miljööverdomstolen som har pågått under några år. 

Årets kostnader jämfört med budget 

Årets personalkostnader blev 1,0 mnkr (1 procent) lägre än budgeterat till följd av en 
verksamhetsutvecklare som fanns i planen för 2022, men som valdes att inte tillsättas. 

Övriga kostnader blev 9,8 mnkr (7 procent) högre än budgeterat, vilket främst beror på stigande inflation 
och det generellt ökade kostnadsläget i omvärlden. Den största avvikelsen består av elkostnader som uppgår 
till 15,3 mnkr vilket är 4,2 mnkr högre än budgeterat. Inom fastighetsverksamheten, som har de största 
elkostnaderna, har snittpriset under 2022 varit 2,19 kr/kWh. Som jämförelse kan nämnas att för varje 10 
öre i förändring i snittpriset per kWh, förändras årskostnaden för fastighetsverksamheten med knappt 0,6 
mnkr. 

Även anläggningsarbeten, framförallt asfaltering överstiger budget, dels på grund av ökade kostnader men 
också på grund av ett ökat antal arbeten. Stor del av dessa vidarefaktureras dock, vilket innebär att det också 
finns ökade intäkter kopplade till detta. 

Kostnader för konsulttjänster är högre än budgeterat, främst kopplat till symbiosverksamheten där fler 
projekt än budgeterat har genomförts. Även detta är förknippat med högre intäkter på grund av den ökade 
mängden utförda projekt. Licensavgifter överskrider budget på grund av ökade kostnader i anslutning till 
nya verksamhetssystem. Därtill finns också ökade kostnader för telefoni, en tjänst som tillhandahålls av IT-
enheten i Lysekils kommun. 

Överskott inom förvaltningsledning samt ett lägre antal akuta reparationer än budgeterat kompenserar 
underskottet något. 

Åtgärder för att nå ett helårsresultat i nivå med budget 

I syfte att nå ett helårsresultat i nivå med budget för kommunstyrelsen som helhet, reserverades kvarvarande 
ofördelade medel om 1,3 mnkr, under tredje tertialet. Planerade tjänster, till exempel verksamhetsutvecklare 
för kommunstyrelsen tillsattes inte heller. 

I syfte att hålla nere energianvändningen utvärderades en rad åtgärder i kommunens alla verksamheter och 
i lokalbeståndet, både på kort och lång sikt. Elpriserna under årets sista månader blev lägre än befarat, vilket 
också begränsade det prognostiserade underskottet. 

För att hålla budget på måltidssidan fanns möjlighet att göra större förändringar i menyerna för att sänka 
kostnaderna för livsmedelsinsköp. Överordnat bedömdes dock barnens skolresultat liksom livskvaliteten 
inom äldreomsorgen. Inflationen påverkade många familjers ekonomi under året, vilket gjorde skolmaten 
till en än viktigare del av många ungas näringsintag. Förändring av menyer riskerar att påverka hur mycket 
mat som till slut hamnar i magen. Åtgärder som äventyrar detta eller möjligheten att nå målet för inköp av 
andel ekologisk mat har därför inte föreslagits eller genomförts. För att närma sig ett resultat i nivå med 
budget har ändå vissa anpassningar av menyer och livsmedelsinköp gjorts, mer mat har lagats från grunden 
och på sikt kan även minskat matsvinn innebära bättre ekonomi. 

Som redan framhållits har Kommunstyrelsen valt att inte vidaredebitera de höjda kostnaderna på fastighet 
och måltid till Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden, utan underskotten finns i helhet inom egen 
budget. 
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Kommentar per verksamhetsområde 

Ansvar Utfall Jan - 
Dec 2021  

Utfall Jan - 
Dec 2022  

Budget Jan - 
Dec 2022  

Återstår Jan - 
Dec 2022  

KS Ofördelade medel   -1.3  1.3 
Kommunstyrelseförvaltning -63.8 -68.2 -70.2  2.0 
Teknisk verksamhet -13.0 -19.1 -16.5  -2.6 
Summa Kommunstyrelsen -76.8 -87.4 -88.0  0.7 

 

Kommunstyrelsens ofördelade medel 2022 mnkr 
Totalt budgetanslag 2022 7,3 
Avgår - medel som beslutats fördelas ut under året  
Utredning VA-verket (KS 2022. Skattekollektivets del, rest från 2021) -0,2 
Vattenförsörjningsplan (KS 2022) -0,3 
VA-plan (KS 2022) -1,5 
Cykelvägar projektledning (KS 2022) -0,4 
Infrastrukturkoordinator NetWest (KS 2022-2024) -0,3 
Kommunakademin i Väst, KAV (KS 2022) -0,0 
Visselblåsarfunktion, (KS ramhöjande) -0,1 
Utredning Rambo (KS 2022) -0,1 
Personalvård och utbildningsmedel (KS 2022-2023) -0,5 
Bredbandssatsning (KS 2021-2022) -1,5 
Upphandlare (KS ramhöjande) -0,4 
Ungdomssatsning AME (KS 2022) -0,6 
Gåva med anledning av Ukraina-krisen (KS 2022) -0,0 
Energieffektivisering i kommunens fastigheter (KS 2022) -0,2 
Hummerrev (KS 2022. Delegationsbeslut i september) -0,0 
Återstår 2022 1,3 

KS ofördelade medel 

Under året har budget om 6,0 mnkr omfördelats från KS ofördelade medel. Av dessa är 5,6 mnkr tillfälliga 
och 0,4 mnkr ramhöjande i verksamheterna. Se specifikation i tabellen ovan. 

KS allmän verksamhet 

Årets avvikelse mot budget uppgår till 2,0 mnkr. Överskottet avser främst personalkostnader och beror på 
tjänster som inte har tillsatts samt ett minskat antal subventionerade anställningar inom 
arbetsmarknadsenheten. 

Verksamheten har fått ett utökat budgetanslag under året med 3,3 mnkr från KS ofördelade medel. 1,5 mnkr 
avser bredbandssatsning, 0,6 mnkr avser ungdomssatsning inom AME, 0,5 mnkr för Personalvård och 
utbildningsmedel. 0,3 mnkr för Infrastrukturkoordinator NetWest. Verksamheten har också fått ramhöjande 
budgetanslag från ofördelade medel för visselblåsarfunktion (0,1 mnkr) samt för upphandlare (0,4mnkr) 

KS teknisk verksamhet 

Årets avvikelse mot budget uppgår till -2,6 mnkr. Underskottet avser främst ökade el- och 
livsmedelskostnader. Även ökade materialkostnader, främst inom anläggningsverksamheten påverkar 
avvikelsen. 
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Verksamheten har fått ett utökat budgetanslag under året med 5,5 mnkr. 1,5 mnkr avser förstudier i projekt, 
1,5 mnkr för VA-plan, 1,0 mnkr för teknisk service, 0,4 mnkr projektledning cykelvägar, 0,3 mnkr 
vattenförsörjningsplan, 0,3 mnkr för taxeinäkter som inte räknas upp med KPI, 0,2 mnkr utredning VA-
verket, 0,2 mnkr energieffektivisering i kommunens byggnader samt 0,1 mnkr för utredning Rambo. 

Investeringsredovisning 

Investeringsbudget för 2022 uppgår till 73,0 mnkr. Till det kommer 37,5 mnkr i resultatöverförda medel 
från tidigare år. Det innebär att årets beslutade budget uppgår till 110,1 mnkr, varav särskilda satsningar i 
Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand budgeterats till 42,5 mnkr. 

Utfallet uppgår 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. 

Projekt inom allmän verksamhet Utfall Jan - 
Dec 2022  

Budget helår 
2022  

Återstår helår 
2022  

KS ofördelade investeringsmedel  -0.2 0.2 
Beslutsstödssystem Hypergene 0.0 -0.3 0.3 
Personalsystem -0.3 -0.3 0.1 
Ekonomisystem -2.0 -2.2 0.2 
Digitalisering  0.0 0.1 
Räddningstjänst fordon -1.7 -5.5 3.9 
Räddningstjänst inventarier/övrigt -0.7 -1.8 1.2 
Räddningstjänst brandskydd/värmekameror -0.6 -1.1 0.5 
Summa  -5.2 -11.6 6.4 

Ekonomisystem 

Totalt investeringsanslag för införande av nytt ekonomisystem var 2,0 mnkr. Under 2022 överfördes 0,8 
mnkr från projekt digitalisering till ekonomisystemet då integrationskostnaderna översteg budget för 
projektet. 

Total utgift för ekonomisystemet blev 2,6 mnkr. Total anslag inkl överföring från digitalisering var 2,8 
mnkr. Överskott kvarstår med 0,2 mnkr. 

Investeringsprojektet är nu avslutat. 

Personalsystem 

Gemensam upphandling av nytt HR- och lönesystem är genomförd i samarbete med Lysekil och Munkedal 
och implementeringen kommer att pågå under hela 2023. 

Räddningstjänst fordon 

Upphandling av ny brandbil till Hunnebostrand pågår. Chassit är betalt under 2023, men på grund av 
halvledarbrist och krisen i Ukraina försenas leveranserna till tidigast tredje kvartalet 2023. 

Räddningstjänst inventarier/övrigt 

Under året har det köpts in kläder samt räddningsutrustning både till bilar och personal, samt 
kontorsmaterial till brandstationen i Klippsjön. 

Räddningstjänst brandskydd/värmekameror 

Värmekameror till Smögen Hunnebostrand och Malmön har köpts in under året. installation pågår och 
beräknas vara klart under våren 2023. 
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Exploateringsprojekt & fastighetsköp Utfall Jan - 
Dec 2022  

Budget helår 
2022  

Återstår helår 
2022  

Fastighetsköp (Mark & Byggnad) 0.0 - 0.0 
Utbyggnad Industriområden -0.2 -9.2 9.0 
Summa  -0.2 -9.2 9.0 

Projektering pågår för industriområdena Bratteby samt Hogenäs Hamn. Ombearbetning av höjdsättning 
pågick vid årsskiftet för lägre investeringsutgift efter att den första kalkylen kraftigt översteg budget. När 
byggstart är lämplig och beror bland annat på möjligheterna till kommunalt VA. 

Gatu-, park- och badplatsprojekt Utfall Jan - 
Dec 2022  

Budget helår 
2022  

Återstår helår 
2022  

Förbättring/underhåll torg -0.2 -1.4 1.2 
Ställplatser enligt näringslivsstrategin  -0.4 0.4 
Asfaltering/beläggning gator -1.2 -0.8 -0.4 
Parkering vid tennishallen Smögen  -0.1 0.2 
Offentlig renhållning -0.6 -0.5 0.0 
Nyanläggning av park i Ulebergshamn -0.4 -0.4 0.0 
Saltbingar -0.2 -0.3 0.1 
Fordon teknisk verksamhet -6.1 -5.8 -0.3 
Enkelt Avhjälpta Hinder (Gata) 0.0 -0.1 0.1 
Åtgärder murar -0.1 -0.5 0.4 
Förbättring/underhåll av badplatser -0.2 -0.2 0.0 
Förbättring/underhåll av lekplatser 0.0 -0.9 0.9 
Belysning av motionsspår i Kungshamn  -0.6 0.6 
Laddstolpar 0.0 -0.4 0.4 
Förbättring/planerat underhåll parker -0.5 -0.7 0.1 
Gång- och cykelvägar -0.1 -3.0 2.9 
Gatubelysning -1.1 -1.2 0.1 
Summa  -10.6 -17.3 6.7 

Förbättring/underhåll Torg 

Upphandling för upprustning av torget i Bovallstrand pågick vid årsskiftet. Medel för slutförande under 
2023 är avsatt i budget 2023. 

Ställplatser enligt näringslivstrategi 

Bygglov söktes i början av året för två nya ställplatser för genomförande inför 2022 men beviljades inte. 
Det ena beslutet är överklagat av en privatperson medan det andra är inlämnat på nytt. 

Asfaltering/beläggning gator 

Flera mindre asfalteringsarbeten är gjorda under året runt om i kommunen. 

Offentlig renhållning 

Investeringar har gjorts i fler digitala soptunnor på Smögen, med komprimering och sortering. 

Saltbingar 

Ombyggnation och takläggning av saltbingar i Bovallstrand samt nytt skjuttak på saltförrådet i 
Hunnebostrand. 
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Fordon 

Maskinparken har fått en välbehövligt förnyelse. Under året har det köpts in fyra lätta lastbilar, en 
hjullastare, två redskapsbärare, två större åkgräsklippare samt fyra robotgräsklippare till de särskilda 
boendena. 

Åtgärder murar 

Förstärkning av mur på Svinemyndevägen i Hunnebostrand har genomförts 

Lekplatser och Belysning av motionsspår har inte kunnat genomföras på grund av resursbrist. 

Laddstolpar 

Under året har det satts upp icke-publika laddstolpar vid Kvarnbergshemmet. Under projektets gång har 
laddstolpar även satts upp vid Hunnebohemmet, Hunnebostrands skola, förrådet i Hunnebostrand, 
räddningstjänsten i Kungshamn samt kommunförrådet. För projektet som helhet har även 
investeringsbidrag från Naturvårdsverket betalats ut. Projektet är slutfört. 

Förbättringar/planerat underhåll parker 

Fontäner i Kungshamn, Väjern och på Smögen är nu klara. 

Gång- och Cykelvägar 

Konsult har tagit fram utkast till cykelstrategi och handlingsplan som utvecklats i tre versioner. Sedan denna 
beslutats kommer utförande att inledas. Detta förutsätter beslut i ärende om upphandling av entreprenör 
som ligger för beslut i Förvaltningsrätten efter överklagande. 

Gatubelysning 

Projekt har genomförts med ny LED-belysning på Kattesandsvägen på Malmön samt Amundsdalen 
Hunnebostrand. 

Övrigt 

Kommunen erhöll ett arv under 2021 som enligt testamentet skulle gå till att återställa Stenbogens badplats 
till 1960-talets glansdagar. En konsult har tagit fram ett gestaltningsförslag som har varit ute på samråd och 
nu pågår projektering. Badplatsen kommer att vara klar till badsäsongen 2023. 

Hamnprojekt Utfall Jan - 
Dec 2022  

Budget helår 
2022  

Återstår helår 
2022  

Lotsboden Smögen  -0.5 0.5 
Strandpromenad vid Sandbogen  -0.9 0.9 
Skredriskåtgärder i Hunnebostrand -1.1 -6.0 4.9 
Förbättring småbåtshamnar/bryggor -2.6 -2.8 0.2 
Brygga i Väjern -0.3 -3.0 2.7 
Geoteknik gamla Hunnebostrand 0.0  0.0 
Åtgärder betong-/stenkajer -0.5 -4.4 3.9 
Summa  -4.5 -17.7 13.1 

Lotsboden Smögen och Strandpromenaden Sandbogen Dessa projekt har inte genomförts på grund av 
resursbrist. 

Skredriskåtgärder Hunnebostrand 

Avsikten var att genomföra projektet 2022 men Länsstyrelsen avslog kommunens ansökan om 
anmälningspliktig verksamhet och krävde istället vattendom från Mark- och miljödomstolen. Under året 
har arbetet med ansökningshandlingar genomförts och väntas kunna lämnas in 2023. 
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Förbättring småbåtshamnar/bryggor 

Byte till LED-belysning i Hunnebostrand och på Springet pågår. På Malmön har nya akterförtöjningar lagts 
ut. Nya elskåp har installerats i Hunnebostrand. Påbörjad ombyggnad på Hovenäset kommer att fortsätta. 

Brygga Väjern 

Under 2022 har projektering, framtagande av handlingar, geotekniska undersökningar, anmälan av 
vattenverksamhet med mera genomförts. Byggstart är planerad till februari 2023. 

Åtgärder betong/stenkajer 

Upphandling av konsult för att projektera renovering av betongpiren i Bovallstrand genomfördes, men inga 
anbud inkom vilket ledde till förseningar. Ny upphandling genomfördes med bättre resultat men projektet 
behöver omprövas utifrån resultatet av undersökningar av befintlig anläggning. 

Under 2022 genomfördes projektering, framtagande av underlag och upphandling för projektet på 
Fiskhallskajen på Smögen. Projektet färdigställs våren 2023 efter byggstart januari 2023. 

Fastighetsprojekt Utfall Jan - 
Dec 2022  

Budget helår 
2022  

Återstår helår 
2022  

Fiberanslutningar i fastigheter 0.0  0.0 
Skolfastigheter -0.2 -5.0 4.8 
Lekplatser på skolor -0.2 -0.3 0.1 
Hunnebohemmet -3.2 -36.5 33.3 
Hygienvårdsanläggning Kleven, Smögen 0.0 -0.1 0.0 
Tillbyggnad brandstationen Malmön 0.0 -0.1 0.1 
Utbyggnad skalskydd 0.0  0.0 
Storköksutrustning -0.1 -0.2 0.1 
Flytt av förskola till Smögenskolan 0.0 0.0 0.0 
Åtgärder myndighetstillsyn/lagkrav 0.0 -0.8 0.8 
Åtgärder enl. plan energieffektivisering -0.2 -1.3 1.1 
Planerat underhåll -3.7 -8.7 5.0 
Summa  -7.9 -53.1 45.2 

Skolfastigheter 

Utfallet avser åtgärder vid återöppning av en förskoleavdelning i Bovallstrand. Ett koncept har tagit fram 
och presenterats för utbildningsnämnden. 

Hunnebohemmet 

Arbetet med att ta fram arkitektritningar har pågått under året samtidigt som samråd med verksamheterna 
skett. Konsulter från olika områden har handlats upp och arbetet fortsätter med konstruktioner och kalkyler. 
Av 2022 års budget kommer merparten föras över och användas i byggfasen under 2023. 

Hygienvårdsanläggning Kleven 

Totalrenovering av hygienvårdsläggningen på Smögen har slutförts under året. 

Åtgärder myndighetstillsyn/lagkrav 

Åtgärdsbehov har inte uppstått, varför inga åtgärder utförts. 

Åtgärder enl. plan energieffektivisering 

En konsult har handlats upp som arbetar med en energikartläggning. Denna kommer att vara klar under 
första kvartalet 2023 för att sedan, efter en genomgång av resultatet, mynna ut i en konkret handlingsplan. 
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Planerat underhåll 

Underhållet av fastigheterna pågår löpande. Under året har takomläggning på kompetenscentrum planerats 
för start första kvartalet 2023. Ny belysning har satts in i korridorerna på Kvarnbergshemmet liksom på 
Smögens Fiskauktion. Ny kylanläggning har installerats på Smögens Fiskauktion. Nya radiatorer har satts 
in i Kungshamns skola och nya värmepumpar i Hunnebostrands skola. Invändig renovering har skett på 
Tossene Bygdegård och i Gamlegården. Fasadrenoveringar har genomförts på 3 offentliga toaletter. 

Övriga investeringsprojekt Utfall Jan - 
Dec 2022  

Budget helår 
2022  

Återstår helår 
2022  

Inventarier i måltidsenheten -0.3 -0.8 0.4 
Verksamhetssystem SBF tekniska  -0.1 0.1 
Inventarier i lokalvården -0.1 -0.4 0.3 
Summa  -0.4 -1.3 0.9 

Måltidsenheten har köpt nya värmevagnar för transport till mottagningskök. Enheten har även köpt in 
matberedare till köken. Även ny serveringsdisk och värmeri har köpts in till Hunnebostrand skola. Enheten 
har även köpt in färsmaskin och nya bleck. I lokalvården har tre skurmaskiner köpts in. 
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Ordförande och förvaltningschef 
Ordförande: Mats Abrahamsson, M (2022). Therése Mancini, S (2023). 

Kommundirektör: Anna Liedholm. Förvaltningschef SBF: Eveline Karlsson 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Ekonomiavdelningen ansvarar för finansförvaltning, betalningsövervakning, budget och övrig ekonomisk 
planering samt råd och stöd till förvaltningarna. 

Personalavdelningens ansvarsområden är lag och avtal, organisationsutveckling, ledarskap och 
medarbetarskap, personalförsörjning, anställningsvillkor, arbetsmiljö och hälsa samt kommunikation. 

Kansliavdelningen ansvarar för ärendehantering, diarieföring och posthantering. Avdelningen samordnar 
beredning av ärenden inför politisk behandling och ansvarar även för servicecenter, reception och 
växeltelefoni. 

Arbetsmarknadsenhetens mål är att minska långtidsarbetslöshet och utanförskap och skapa förutsättningar 
för individer till anställning på öppna arbetsmarknaden. 

Näringsliv och utveckling arbetar med näringslivs- och besöksnäringsutveckling. Symbioscentrum ska vara 
en ledande aktör inom maritim utveckling och omställningen till cirkulär ekonomi. 

Räddningstjänsten verkar för en säker och trygg miljö. Vid en olycka ska räddningstjänsten på ett säkert 
och professionellt sätt ingripa. Krisberedskap, säkerhetssamordning, serveringstillstånd för 
alkoholservering och kommunens fordonsflotta ingår även i enhetens ansvar. 

Plan- och exploateringsenheten hanterar kommunens markförsörjning, exploateringar och markupplåtelser. 
Verksamheten finansieras av externa intäkter. 

Drift- och projektenheten hanterar kommunens hamnar, fastighetsförvaltning, väghållning, parker, 
lekplatser och utomhusbad. Verksamheterna finansieras i huvudsak av externa intäkter och till viss del av 
kommunbidrag. 

Lokalvårdsenheten sörjer för att kommunens lokaler är rena och måltidsenheten levererar mat till 
kommunens barn och gamla. Dessa enheter, liksom fastighetsenhetens verksamhetslokaler, finansieras i sin 
helhet av de verksamheter de levererar till. 

 

Årets verksamhet - händelser av väsentlig betydelse 
Allmän verksamhet 

Inom ekonomiavdelningen har stort fokus under 2022 legat på införandet av det nya ekonomisystemet i 
kommunen, Sotenäsbostäder och Sotenäs RehabCenter. Vid årets slut kvarstår införandet i Sotenäs 
RehabCenter. Det nya ekonomisystemet är ett steg i digitaliseringen genom att gå från manuella rutiner till 
automatisering och få effektivare ekonomiprocesser. Personalomsättning inom ekonomiavdelningen 
kommer att påverka verksamheterna under året. Upphandling av nytt HR- och lönesystem har avslutats och 
implementering kommer att fortsätta under 2023. 

Ett stort antal upphandlingar har gjorts, och under året har det tagits beslut om att utöka budget. Ytterligare 
en upphandlare har därför kunnat anställas, vilket har ökat upphandlingsstödet till verksamheterna från och 
med tredje tertialet. Under april anställdes en ny kommunikationsansvarig, likaså en ny tjänst inom 
personalavdelningen med en HR-specialist med inriktning arbetsmiljö och hälsa för att stärka kommunens 
förutsättningar att skapa hållbara och attraktiva arbetsplatser. 
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Personalavdelningen har under första halvåret stöttat verksamheterna med sommarrekryteringen framförallt 
inom omsorgsförvaltningen. Personalavdelningen har deltagit i jobbmässa och en digital informationsträff 
i samarbete med arbetsförmedlingen. Pandemin påverkade verksamheterna stort under de första månaderna 
på året vilket ledde till personalbrist på flera ställen och personalavdelningen hjälpte till med att se över 
behov av att omfördela personal mellan verksamheter. Den stora smittspridningen i början av året ledde 
även till höga sjuktal vilket påverkar statistiken hela året. Även den långa sjukfrånvaron har ökat vilket HR-
specialisterna tillsammans med cheferna behöver arbeta med på både individ och gruppnivå för att skapa 
förutsättningar för en återgång i arbete. 

Kriget i Ukraina och massflyktingsdirektivet har gjort att arbetsmarknadsenheten pausade verksamheter en 
kortare period för att ställa iordning och strukturera upp evakueringsboenden i kommunen. Arbete pågår 
med att ta fram mer permanenta boendeplatser för de flyktingar från Ukraina som anvisas till kommunen, 
utifrån en ny lag om mottagande för kommunen som trädde i kraft 1 juli 2022. Sotenäs kommuns 
anvisningstal för 2022 är 32 och vi har under året tagit emot 12 personer. Detta har medfört en ökad 
arbetsbelastning på verksamheten som inte var planerad för. Verksamheten har också lånat ut personal till 
omsorgsförvaltningen för att hjälpa till med rekrytering av sommarpersonal inom vård och omsorg. Under 
pandemin har personal också lånats ur för att frigöra omsorgspersonal som levererat mat till omsorgstagare 
i kommunen. Detta har varit möjligt på grund av färre anvisningar till verksamheten. 

Under året har flera besök skett på Symbioscentrum, bland annat Sveriges Tysklandsambassadör och 
ambassadören för Sri Lanka. I maj genomfördes den första nätverksträffen för symbiosföretagen sedan 
pandemin bröt ut. En extraordinär händelse i juni var att efter förfrågan från Sveriges Havsambassadör så 
tillverkades en ordförandeklubba gjord av havsplast och uttjänta fiskeredskap. Klubban överlämnades 
sedan till Portugals president under FN:s Havskonferens i Lissabon som en symbolisk gåva från Sverige 
för att markera överlämnandet av värdskapet för Havskonferensen. I övrigt så är flera av de EU-finansierade 
utvecklingsfonderna nu under uppstart för kommande programperioder, vilket gör att många 
projektprocesser nu är igång. De höga energikostnaderna kommer att ha en stor inverkan på kostnaderna 
för den marina återvinningscentralen, här är arbetet igång för att se över hur vi kan energieffektivisera. 

Teknisk verksamhet 

Det omfattande strategiska arbete som inleddes under 2021 har fortsatt under 2022. Den tekniska sidan av 
kommunstyrelsen har arbetat tillsammans med Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 
Sotenäs Vatten AB, Västvatten AB och Sotenäsbostäder AB med översiktsplan (antagen), va-planering 
(pågår), mobilitetsutredning (antagen), bostadsförsörjningsprogram (antagen), skyfallsutredning (pågår), 
väg- och cykelstrategi (pågår), laddplan (antagen), sjöbodspolicy och regler för sjöbodstomtkö (antagna), 
förstudie för energieffektivisering (pågår) med mera. Tillsammans med Rambo AB samt Munkedals, 
Tanums och Lysekils kommuner har också arbetet med att ta fram en renhållningsplan påbörjats. Med hjälp 
av dessa långsiktiga och övergripande dokument på plats kommer det konkreta samhällsbyggandet med 
detaljplanering att kunna fortsätta med goda förutsättningar för helhetssyn i samhällsplaneringen. Två stora 
detaljplaneringsprojekt har vunnit laga kraft ("Gamla Hunnebo") respektive antagits ("Gamla Smögen"). 

Det rådande världsläget påverkar inflationen i stort. För de tekniska verksamheternas del är påverkan av 
prisökningar störst ifråga om livsmedel och energi, men även övriga priser påverkas starkt. När det kommer 
till att förutsäga effekterna av energipriset ligger svårigheten i komplexiteten av de faktorer som påverkar 
priset. Enkelt uttryckt är det utbud och efterfrågan som styr, men detta påverkas i sin tur av internationella 
relationer och politiska beslut med mera. 

2022 var också ett mycket bra år i gästhamnsverksamheten med högt besökstryck som överträffade 
förväntningar ifråga om antalet gästnätter. Målet att inte längre ha en kö av företagsärenden i 
markförvaltningen är uppnått. Värt att lyfta är också att antalet ätande elever i högstadiet ökat markant. 
Detta beror bland annat på Hålbarhetsrådets finansiering av projektet Cirkulära måltider - även om en 
kvarvarande utmaning är att det kan vara svårt för alla att få sitta under den korta tid lunchrasten varar. På 
Sotenässkolan har det varit fokus på Green market, det vill säga en matstation med nya vegetariska rätter 
som är ett komplement till dagens rätt. Portionsstorleken hos de ätande har också ökat. 

Lokalvårdsenheten har samarbetat med fastighetstekniker för att öka kvalitén på lokalerna och utbildar 
omsorgspersonal i dosering av städprodukter för minskade och mer hållbara inköp. Enheten har nått ut till 
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kommunens alla verksamheter och bidrar gärna med förvaltningsöverskridande arbete i jakten på minskad 
energianvändning. Kommunstyrelsens verksamheter har också gjort fina insatser med att på mycket kort 
tid iordningställa flyktingboende. Detta var möjligt tack vare stor flexibilitet och stort engagemang hos 
medarbetarna. Arbete med Hunnebohemmet fortskrider och vid upprustning av motionsspåren har material 
kunnat återanvändas tack vare samarbete med Rambo. 

På grund av Covid - 19 har sjukfrånvaron varit hög i inledningen av året, framförallt inom måltids- och 
lokalvårdsverksamheten där problem med vikarieanskaffning inneburit stor påfrestning på chefer och 
personal, inte minst under sommaren. Trots det klarade enheterna av att leverera full service på sina 
områden. 

Ett mål i Mark- och miljööverdomstolen har medfört att kommunen fått betala rättegångskostnader. 

  

mailto:info@sotenas.se


 

 
 

 

 
www.sotenas.se  

Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 6 av 25 

Måluppfyllelse 
I enlighet med Styr- och Ledningssystem för Sotenäs kommun redovisas måluppfyllelse i färger:  

 Målet bedöms helt uppfyllt 
 Målet bedöms i hög grad uppfyllt 
 Målet bedöms delvis uppfyllt 
 Målet bedöms inte uppfyllt. 

 

4. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att 

rekrytera, behålla och utveckla personal 

 

4.1 KS: Kommunstyrelsen skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla 

personal  

 

Goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare kräver insatser och aktiviteter inom 
många områden på olika nivåer. Förbättring av rekryteringensprocessen, samarbetet med Suntarbetsliv 
avseende friskfaktorer och med ett tillitsbaserat ledarskap kommer arbetsförutsättningar och arbetsmiljön 
stärkas vilket påverkar möjligheten att behålla nuvarande personal. Den årliga genomlysning av 
personalförsörjningsplaner ger en bild av kompetensbehovet nu och framöver. Årets resultat av 
medarbetarundersökningen visar att medarbetare har ökat sitt förtroende och nöjdhet med sin närmaste chef 
samt har högt medarbetarengagemang. Detta kan vara en effekt av kommunens program för 
ledarutveckling. Vad gäller delaktighet och möjlighet till utveckling är resultatet något sämre vilket är en 
viktig del i total nöjdhet av arbetssituation. En annan viktig faktor för trivsel är anställningstrygghet där 
målet kring heltid är nått. Även möjlighet till distansarbete på deltid ökar kommunstyrelsens förvaltningars  
attraktionskraft. 

Under året har flera personer erbjudits praktikplats inom ekonomi, personal och räddningstjänsten. Genom 
att erbjuda praktik har nämnden skapat goda möjlighet till insyn i kommunal verksamhet och skapat intresse 
för en framtida anställning. 

Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens förvaltningar har minskat betydande från föregående år till 5 
procent från 7.4 procent vilket är viktigt för stabilitet och kontinuitet i arbetsgrupperna. 

Nyckeltal År 2021 År 2022 Mål 2022  

Andel tillsvidareanställda som har en 
heltidsanställning i anställningsbeviset, i 
% 

84% 99% 98%  

Sjukfrånvaro totalt 7.6% 5.0% 6.6%  
Andel medarbetare som skulle 
rekommendera Sotenäs kommun som 
arbetsgivare, i % 

64% 65% 70%  

Antal pågående ärenden i 
markförvaltningen 

175 132 180  

 

6. KF: Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt kompetens för att 

säkerställa kommunen egna och det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov 

 

6.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa tillgången till rätt kompetens  
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Kommunstyrelsen och dess förvaltningar arbetar enligt kommunens riktlinjer avseende 
kompetensförsörjning genom att årligen revidera personalförsörjningsplanen. Inom HR-avdelningen 
rekryterades under året en HR-specialist med inriktning arbetsmiljö och hälsa för att stödja verksamheterna 
inom området. Inom både ekonomi och HR genomförs kortare utbildningar och kurser utifrån behov. Inom 
räddningstjänsten fortsätter rekrytering av deltidspersonal vara en prioriterad uppgift, då det blir allt svårare 
att rekrytera, vidmakthålla samt kompetensutveckla denna personalkategori. Kunskapsnivån hos de 
medarbetare som arbetar med brandskydd och serveringstillstånd säkerställs genom tillsynsutbildning via 
MSB. Arbetsmarknadsenhetens personal har under året deltagit i konferenser för att personalen ska ha god 
omvärldsbevakning och förutsättningar att följa med i de snabba förändringarna inom 
arbetsmarknadspolitiken samt världssituationen. 

Under senare delen av året har en övertalighetsprocess inletts inom Arbetsmarknadsenheten på grund av 
minskad budgetram inför 2023 och arbetsbrist. 

Inom kommunstyrelsens tekniska verksamheter har kompetenshöjande åtgärder så som 
klarspråksutbildning, ansökan om finansiering av utbildning via omställningsfonden, yrkescertifiering i 
lokalvården samt vidareutbildning av medarbetare i måltidsverksamheten till yrkesbedömare, vilket ger 
möjligheten att validera medarbetare med erfarenhet men som saknar formell kockutbildning. Nämnas kan 
också den "PRYL-certifiering" som ges till både tillsvidareanställda och vikarier i lokalvården. Resultatet 
är ökad kvalitet för kunden och ökad yrkesstolthet hos medarbetarna. 

Nyckeltal År 2021 År 2022 Mål 2022  

Hållbart medarbetarengagemang - HME 
kommunalt anställda 

81% 81% 83%  

Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser 
(Insikt) - Totalt, NKI 

70 65 75  

NKI Brandskydd, ÖJ (Insikt) i.u i.u 86  
NKI Serveringstillstånd, ÖJ (Insikt) i.u i.u 75  
Andel inskrivna personer på 
Arbetsmarknadsenheten som gått vidare 
till studier eller arbete, i % 

22% 35% 30%  

Andel tillsvidareanställda medarbetare i 
tillagningskök med kockutbildning, i % 

70% 70% 80%  

Andel tillsvidareanställda medarbetare 
inom lokalvården med yrkescertifikat, i % 

90% 91% 90%  

 

7. KF: Sotenäs kommun präglas av ett positivt företagsklimat för företagande och företagsamhet 

med goda förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera, anställa, investera och expandera i 

kommunen 

 

7.1 KS: Näringslivsarbetet ska präglas av ett positivt företagsklimat och främja tillväxt i befintliga 

företag och göra kommunen attraktiv för etableringar och nyföretagande  

 

Kommunstyrelsens förvaltning 

År 2022 kan sammanfattas med ett fokus på uppstart av näringslivsaktiviteter för de lokala företagarna som 
på grund av corona-pandemin legat nere under 2020 och 2021. 

Kommunens företagsfrukostar är en plattform där kommunens företrädare i näringslivsfrågor möter de 
lokala företagens företrädare. Syftet med företagarfrukostarna är att få företag att nätverka samt att få och 
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dela intressant och matnyttig information. Till följd av corona-pandemins restriktioner, genomfördes inga 
företagsfrukostar under föregående år. Under 2022 har dessa startats upp igen. Kommunen medverkar även 
på Företagarnas evenemang så som luncher med mera. Under året har målsättningen gällande antalet 
lotsmöten överträffats. Utfallet av dessa möten bedöms som gott, med bra rådgivning direkt till företagare. 

Måluppfyllelse gällande det lokala näringsklimatet enligt Svenskt Näringslivs ranking har inte uppnåtts 
under året. Utvecklingen har istället gått i motsatt riktning och gapet mellan mål och utfall har ökat jämfört 
med föregående år. Måluppfyllelse har inte heller uppnåtts gällande det sammanfattande omdömet om 
företagsklimatet i kommunen (SNR). Även här har en försämring skett jämfört med föregående år, vilket 
innebär att gapet mellan mål och utfall har ökat. Resultatet kan delvis men inte helt förklaras med att 
näringslivsaktiviteterna för de lokala företagarna har kunnat starta upp igen först under senare delen av 
våren 2022, samtidigt som mätningarna för måluppfyllelse genomfördes under årets första månader. Det är 
därför prioriterat för kommunstyrelseförvaltningen att under 2023 vända den negativa trenden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningens systematiska arbete under året med att införa en tillitsbaserad styrmodell 
har gett goda resultat på måluppfyllelse. Handläggningstider för ärenden har förkortats och produktiviteten 
har ökat. För år 2022 har måluppfyllelse nåtts gällande företagsärenden i markförvaltningen där 
handläggare ännu inte utsetts. Vid årets slut var samtliga ärenden fördelade. 

Måluppfyllelsen gällande antal pågående företagsärenden under handläggning har inte uppnåtts under året. 
Detta bedöms bero på den kraftiga inbromsningen av svensk ekonomi under det andra halvåret 2022, vilket 
har gett en direkt påverkan på lokal nivå i form av lägre antal företagsärenden. Verksamheten har under 
året arbetat med ett par mindre nyetableringar inom tillverkande industri med 10-20 anställda, där det ena 
har avslutats av företaget då de avbrutit sina expanderingsplaner till följd av rådande världsläge. Det andra 
ärendet fortgår. 

Målet om tillgänglig detaljplanerad och beredd mark för företagsetablering har uppnåtts under året. 

Under året har projektering av industriområdena Hogenäs Hamn i Kungshamn och Bratteby i 
Hunnebostrand pågått men inte kunnat avslutas på grund av av osäkerhetsfaktorer kopplat till 
upphandlingsprocessen, entreprenörers möjligheter att genomföra uppdragen samt ökande entreprenad-
priser. 

Sammanfattningsvis har målet delvis uppfyllts under året. 

Nyckeltal År 2021 År 2022 Mål 2022  
(U40402) Företagsklimat enl. Svenskt 
Näringsliv, ranking 

245 257 160  

Sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen (SNR) 

3.10 3.00 3.30  

Antal lotsgruppsmöten förvaltningen 
deltagit vid under året 

15 17 10  

Antal företagsärenden inom 
markförvaltningen där handläggare ännu 
inte utsetts 

32 0 0  

Antal pågående företagsärenden under 
handläggning inom markförvaltningen 

87 49 80  

Tillgänglig detaljplanerad och beredd 
mark för företagsetablering, i m2 

0 35 000 35 000  
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8. KF: Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring som gör att fler människor vill bo, leva och 

besöka kommunen 

 

8.1 KS: Kommunstyrelsen ska främja hållbar turism och vara en attraktiv plats att besöka året runt 

 

 

Året kan sammanfattas med ett fortsatt högt tryck inom turist- och besöksnäringarna. Den farhåga som 
fanns i början av året om vikande inhemsk turism till följd av släppta corona-restriktioner kopplat till 
utlandsresor besannades inte. Även om utlandsresandet succesivt har ökat under året, har den inhemska 
turismen stått sig fortsatt stark. Liksom för övriga turistdestinationer i Sverige var 2022 ett starkt år i 
kommunen, med höga besökssiffror och hög beläggningsgrad. 

Gästhamnar 

Det finns service i gästhamnarna från maj till oktober, om än i varierande grad i de olika hamnarna. I april 
skrevs också avtal om nytt verksamhetsstöd för hamnverksamheterna med förenklad bokning, incheckning 
och betalning för kommunens gästhamnsgäster. 

Under 2022 har målet gällande antalet gästnätter i kommunens gästhamnar överträffats. 

Markupplåtelse 

Med en försiktig inledning av ansökningar om markupplåtelse för offentliga tillställningar under våren, har 
ansökningarna under resten av året ökat snabbt och legat på samma nivå som innan pandemin. Även annan 
mark har under året upplåtits för turist- och besöksnäring. Ett antal avtal om nyttjanderätt för laddstolpar 
på kommunala parkeringsplatser har ingåtts under året. 

Ställplats för husbilar 

Målet om ytterligare ställplatser för husbilar har inte uppnåtts under året på grund av att sökt bygglov inte 
har beviljats. 

InfoPoints 

En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt med InfoPoint-märket. Dessa bidrar till att besökare 
har möjlighet att få information om platsen vid sitt besök, även utanför högsäsong. Året-runt-öppna Info 
Points har under året utökats från fem till sex och finns nu i flertalet av kommunens samhällen: Nordens 
Ark och Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand, Tumlaren i Väjern, kommunhuset och Pressbyrån i 
Kungshamn, samt Coop på Malmön. 

Sammanfattningsvis har målet i hög grad uppfyllts. 

Nyckeltal År 2021 År 2022 Mål 2022  
Antal gästnätter i kommunens gästhamnar 17 097 19 600 15 309  
Antal nya områden för husbilsparkeringar 1 0 1  
Antal auktoriserade, året-runt-öppna, 
info-points 

5 6 5  

 

10. KF: Sotenäs kommun arbetar strategiskt och målmedvetet för en mer balanserad demografisk 

befolkningsutveckling där det finns en stark framtidstro, att fler unga väljer att bo kvar och fler 

yrkesverksamma bosätter sig i kommunen 

 

10.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en balanserad demografisk befolkningsutveckling  
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Under 2022 har kommunen haft ett positivt befolkningsnetto och målet om totalt antal invånare har 
överträffats. Detta är i sig positivt jämfört med den negativa spiral som en befolkningsminskning leder till, 
men löser inte utmaningen med en besvärande hög demografisk försörjningskvot. 

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 
65 år och äldre, dividerat med antal personer 20-64 år. Ett värde över 1,00 innebär att gruppen äldre och 
yngre är större än den i arbetsför ålder. Snittet för kommunerna i Västra Götaland uppgick vid årsskiftet till 
0,89 och snittet i riket till 0,77. En låg försörjningskvot skapar bra förutsättningar för personalförsörjning 
inom kommunen och minskar sårbarheten vid förändringar i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. 
Den demografiska försörjningskvoten i kommunen uppgick vid årsskiftet till 1,02 och har sedan dess ökat. 
Målet för 2022 om en sänkning har därmed inte uppfyllts. 

Verktygen för kommunstyrelsens arbete med att försöka sänka den demografiska försörjningskvoten är att 
ta fram strategiska planeringsdokument och omsätta dessa till praktiskt genomförande. Under 2022 har stort 
fokus legat på att färdigställa dessa dokument, främst översiktsplanen. Denna innehåller bostadsområden 
och verksamhetsområden för att attrahera en allt större andel folkbokförda invånare i arbetsför ålder. 
Parallellt har ett bostadsförsörjningsprogram tagits fram för att säkerställa att bostadsplaneringen utgår ifrån 
det verkliga behovet men också utifrån den önskade demografiska utvecklingen. 

Symbioscentrum har under året arbetat med att skapa förutsättningar för att nya företag bildas och redan 
befintliga utvecklas, vilket skapar fler och nya arbetstillfällen. Förutsatt att den rådande bostadsbristen 
omhändertas och avhjälps, bedöms dessa nya arbetstillfällen leda till fler kommuninvånare i arbetsför ålder. 
Detta innebär att målet om en sänkt demografisk försörjningskvot kan uppnås på sikt. 

Sammanfattningsvis har målet delvis uppnåtts. 

Nyckeltal År 2021 År 2022 Mål 2022  
Demografisk försörjningskvot 1.02 1.04 0.99  
(N01951) Invånare  totalt, antal 9 125 9 160 9 133  

 

11. KF: I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd och variation av olika bostadsalternativ 

där alla finner ett boende 

 

11.1 KS: Kommunstyrelsen säkerställer att det finns tillgång till en bredd och variation av olika 

bostadsalternativ där alla finner ett boende  

 

Verktygen som kommunstyrelsen förfogar över för måluppfyllelse är att ta fram strategiska 
planeringsdokument och omsätta dessa till praktiskt genomförande. Under 2022 har stort fokus legat på att 
färdigställa dessa dokument, främst översiktsplanen. Denna innehåller bostadsområden och 
verksamhetsområden för att attrahera en allt större andel folkbokförda invånare i arbetsför ålder. Parallellt 
har ett bostadsförsörjningsprogram tagits fram för att säkerställa att bostadsplaneringen utgår ifrån det 
verkliga behovet men också utifrån den önskade demografiska utvecklingen. Arbetet med att ta fram en 
VA-plan har pågått under året och bedöms färdigställas och beslutas första halvan av 2023. Detaljplanering 
pågår för ett stort antal bostäder, inte minst norr om Väjern. 

Sammanfattningsvis har målet uppfyllts. 

 

12. KF: Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög kvalitet som är 

tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja utvecklingen i alla kommunens 

samhällen 

mailto:info@sotenas.se


 

 
 

 

 
www.sotenas.se  

Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 11 av 25 

 

12.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en välutbyggd infrastruktur för att främja utvecklingen i 

kommunens samhällen  

 

Med undantag för målsättningen att öka antalet cykelleder i kommunen har samtliga mål uppnåtts eller 
överträffats under 2022. 

Strategiska dokument 

Under 2022 har det strategiska planeringsarbetet färdigställts, såsom mobilitetsutredning, alternativt 
fortsatt, såsom VA-planen. Mobilitetsutredningen innehåller förslag till hur trafikvolymerna kan hanteras 
sommartid, inte minst ifråga om parkeringsplatser. En strategi för väg- och cykelnätet är under framtagande 
och under året har beslut tagits om en reviderad sjöbodspolicy. En inventering av möjliga platser för nya 
sjöbodstomter har också genomförts. I samarbete med Västvatten AB har ett arbete med att identifiera 
områden med översvämningsproblematik, med förslag till tekniska lösningar och ekonomiska kalkyler, 
genomförts. 

Busshållplats i Hunnebostrand 

Under året har projektet avseende ombyggnad av busshållplatsen i Hunnebostrand fortlöpt. I detta arbetar 
Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Trafikverket, berörd samhällsförening och berörd fastighetsägare 
tillsammans för att hitta en långsiktigt hållbar lösning för ombyggnation av busshållplatsen. 

Digital infrastruktur 

SML-fiberprojektet har fortlöpt enligt plan och avslutats 2022. De planerade delsträckorna är 
slutbesiktigade och godkända. Detta kommer att bidra till bättre redundans samt täckning av vita fläckar. 
Den digitala infrastrukturen i kommunen kommer i och med projektet att bli mer robust och tillgänglig 
både för invånare och kommunala fastigheter. Digital infrastruktur är en förutsättning för att kunna bedriva 
verksamheter på ett effektivt och konkurrensmässigt sätt. Beträffande de kommunala fastigheter som 
kommer få tillgång till ett stabilt och framtidssäkrat förvaltningsnät är även detta en förutsättning för bland 
annat digitaliseringen av kommunens verksamheter. 

Sammanfattningsvis är målet i hög grad uppfyllt. 

Nyckeltal År 2021 År 2022 Mål 2022  
Antal meter nya cykelleder 0 0 500  
Antal nya sjöbodstomter 0 30 10  
Digital infrastruktur i områden där det år 
2021 finns identifierade vita fläckar 

 2 2  

Digital infrastruktur i områden med 
kommunal verksamhet som år 2021 
saknat koppling till stabil och 
framtidssäkrat förvaltningsnät 

 3 3  

 

13. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv 

 

13.1 KS: Effektivisering av administrativa processer  

 

Arbetet med att utveckla nya externa E-tjänster för ökad tillgänglighet och som ett steg mot att kommunen 
blir tillgänglig 24/7 fortlöper kontinuerligt. Kommunen har under 2022 driftsatt 4 nya E-tjänster och flera 
är under utveckling. Målsättningen för året har därmed överträffats. 
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Arbetet med att integrera kommunens E-tjänsteplattform (Artvise) med verksamhetssystemet Vision har 
pausats i väntan på att standarder enligt EU-direktiv är satta. Detta så att kommunen inte behöver börja om 
när det är beslutat hur DIGG/SKR ser på att ta fram nationella tjänster inom ramen av SDG (Single Digital 
Gateway) - förordningen. För att inte samtliga 290 kommuner ska behöva skapa egna digitala tjänster 
arbetar DIGG med att samordna möjligheterna till centrala digitala tjänster. Innebörden av att arbetet 
pausats är att det uppsatta målet för 2022 inte har uppnåtts. 

Sammanfattningsvis har målet i hög grad uppfyllts. 

 

Nyckeltal År 2021 År 2022 Mål 2022  
Antal externa e-tjänster publicerade via 
sotenas.se 

8 4 3  

Antal verksamhetssystem integrerade med 
Artvise 

0 0 1  

Antal ärenden i Ciceron äldre än 10 år, 
som ännu inte gallrats 

0 0 0  

 

13.2 KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett hållbart samhälle  

 

Kommunstyrelsens höga målsättning och ambitionsnivå inom hållbarhetsområdet för 2022 har uppnåtts 
eller överträffats gällande hälften av målen. Övriga mål har uppfyllts delvis eller inte arbetats med på grund 
av resursbrist. 

Social hållbarhet 

Som ett led i främjandet av social hållbarhet genomfördes under våren en drogvaneundersökning i årskurs 
9 och år 2 på gymnasiet. Kommunens folkhälsostrateg har tillsammans med kommunpolisen informerat om 
alkohol och narkotika på föräldramöte i åk 8. Vårdnadshavare i högstadiet har fått information om ANDTS 
och lustgas genom plattformen V-klass. Tillsammans med Tanums och Orust kommuner, 
Polismyndigheten och Länsstyrelsen har en kunskapshöjande konferens om krogar mot knark anordnats för 
att långsiktigt kunna arbeta förebyggande mot narkotika. Räddningstjänsten har genomfört externa 
utbildningar för en ansvarsfull alkoholservering. Ett flertal projekt med målsättningen att främja goda 
levnadsvanor, samt psykisk och sociala hälsa har genomförts, bland annat Cirkulära måltider. 
Hållbarhetsrådet har tillsatt utvecklingsmedel för dessa projekt. En handlingsplan för suicidprevention har 
tagits fram i samverkan med regionala verksamheter. EST-gruppen har arbetat löpande med att 
sammanställa lägesbilder över tryggheten i kommunen. 

Utifrån 2021 års tillgänglighetsstrategi har kommunstyrelsen under året arbetat systematiskt med att bygga 
upp och utveckla tillgänglighetsdatabasen. Tillgänglighetsanpassning av kommunens lokaler har 
genomförs löpande under året. 

Under året har en samverkansmodell för att minska utanförskapet och stötta personer som står utanför 
arbetsmarknaden att närma sig egenförsörjning arbetats fram. En samverkansöverenskommelse mellan 
Sotenäs kommun och Arbetsförmedlingen har ingåtts. Medel har tillförts budget för en 
ungdomsjobbsatsning i samarbete med kommunens företag inom beredningsindustrin. Ett samarbete 
mellan AME och samordnaren för förebyggande insatser inom kommunen har inletts i syfte att förebygga 
ohälsa och höja livskvalitén hos människor som behöver ett utökat socialt nätverk. Kontakter har även tagits 
med Svenska kyrkan och Sotenäs Golfklubb. 

Ekologisk hållbarhet 

Kommunstyrelsen arbetar för ett ekologiskt hållbart samhälle genom att arbeta utifrån regionala miljömål 
och genom att anta och uppfylla klimatlöften. Klimatlöftena innefattar cirkulära möbler och kläder, 
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användning av el-drivna poolbilar, kravställning vid upphandling ifråga om livsmedel och transporter, 
upplåtelse av kommunala parkeringar för laddning av el-bilar, framtagande av ladd-plan, minskade inköp 
av fossilbaserade engångsprodukter och energieffektiviseringar. Verksamheterna återanvänder möbler, IT-
utrustning och mobiltelefoner. 

Medarbetare och förtroendevalda har under året fått möjlighet att genomföra en digital miljö- och 
klimatutbildning framtagen i samarbete med kommunerna i norra Bohuslän. Av utvärderingen framgår att 
över hälften av svarande deltagare fått fördjupad kunskap om mänsklig klimat- och miljöpåverkan genom 
utbildningen. Full måluppfyllelse har dock inte uppnåtts. 

Under året har kommunens samtliga kök genomfört matsvinnsmätningar. Resultatet från mätningarna 
visar att mat- och serveringssvinnet minskat under året jämfört med föregående år, men att måluppfyllelse 
inte har uppnåtts. Andel miljöcertifierade plastprodukter som används dagligen inom lokalvården har ökat 
jämfört med föregående år, men full måluppfyllelse har inte uppnåtts.  
 
Antal ton insamlat marint avfall under året har inte nått upp till det uppsatta målet. Projektet 
"Fiskereturen" som finansierar insamlingen startade upp under andra halvåret 2022. De fiskeredskap som 
finns insamlade runt om i Sverige kommer att kunna transporteras till den Marina Återvinningscentralen 
under 2023. 

Sammanfattningsvis har målet i hög grad uppfyllts. 

Nyckeltal År 2021 År 2022 Mål 2022  
Antal tillsyner per restaurang med hög 
alkoholförsäljning som främst riktas till 
unga vuxna 

2 2 2  

Antal ton insamlat marint avfall 208 151 200  
Andel ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet 

26% 30% 30%  

Antal gram matsvinn och serveringssvinn 
i genomsnitt/portion 

82 57 45  

Antal kg CO2e/ kg inköpta livsmedel 1.5 1.5 1.7  
Andel miljöcertifierade 
rengöringsprodukter som används 
dagligen inom lokalvården 

90% 90% 90%  

Andel miljöcertifierade plastprodukter 
som används dagligen inom lokalvården 

70% 80% 90%  

Energiförbrukning i kommunala 
byggnader, i kWh/kvm 

127.0 107.0 123.2  

Andel förnybar och återvunnen energi i 
kommunens lokaler, exkl. oljedriven 
reservkraft och spetslast 

100% 100% 100%  

Antal nya solcellsanläggningar 0 0 1  
Antal inköpta liter bensin eller diesel till 
kommunens fordonspark 

60 417 82 000 100 000  

Antal nyskapade miljöer för pollinerare 0 0 1  
Antal hamnar med sugtömning för 
fritidsbåtar 

4 4 5  

Andel som efter miljöutbildning upplever 
en ökad kunskap om mänsklig påverkan 
på miljö och klimat, i % 

0% 63% 70%  
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Väsentliga personalförhållanden 

Antal medarbetare och anställningsformer 

Totalt har antalet anställda inom kommunstyrelsens förvaltningar minskat med 10 personer jämfört med 
förra året, dock har antalet tillsvidareanställda ökat med 4 personer och tidsbegränsade anställningar 
minskat med 14 personer, vilket är positivt då en trygg anställning skapar förutsättningar för 
verksamhetsutveckling och stabilitet. Antalet timvikarier är relativt oförändrat och dessa återfinns främst 
inom måltids- och lokalvårdsenheten. Kostnaden för timlöner har minskat medans övertidsersättningen har 
ökat med motsvarande summa, cirka 0.2 msek. 

Medarbetarundersökning 

Medarbetarundersökningen genomfördes i oktober 2022. Resultatet för kommunstyrelsens förvaltningar 
visar att förvaltningarna har en hög svarsfrekvens vilket borgar för ett rättvisande resultat. 90 procent av de 
tillfrågade valde att svara jämfört med 79 procent inom hela kommunen. resultatet visar en förbättring inom 
samtliga områden jämfört med resultatet från år 2020 förutom inom området utveckling. Inom detta område 
tas frågor om hantering av förslag och nya arbetssätt upp. Hela 97 procent anger att de upplever sitt arbete 
som meningsfullt och lika många upplever att deras närmaste chef visar förtroende för dem som 
medarbetare. 92 procent av de svarande anger att de skulle rekommendera Sotenäs kommun som 
arbetsgivare vilket är en hög siffra jämfört med hela kommunen där endast 65 procent skulle rekommendera 
kommunen. 

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning 

Goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare kräver insatser och aktiviteter inom 
många områden på olika nivåer. Förenkling och förbättring av Varbi kommer att stödja rekryteringen, 
genom samarbetet med Sundarbetsliv avseende friskfaktorer kommer arbetsförutsättningar och 
arbetsmiljön stärkas vilket påverkar möjligheten att behålla nuvarande personal och årlig genomlysning av 
personalförsörjningsplaner ger en bild av kompetensbehovet nu och framöver. Rekryteringsbehovet 
varierar mellan enheterna men generellt kan sägas att de närmaste åren kommer välfärdssektorn ha stora 
rekryteringsbehov likt många andra företag och branscher vilket kommer innebära hård konkurrens om 
utbildad personal. En hel del av de yrkesgrupper som återfinns inom kommunstyrelsen är attraktiva för den 
privata marknaden vilket märks avseende löneanspråk och konkurrens från andra arbetsgivare. 

Personalomsättning och pensionsavgångar 

Under år 2022 slutade totalt 20 personer inom kommunstyrelsens förvaltningar  varav 15 på egen begäran 
vilket är färre än året innan. Dessa personer är relativt jämt fördelade mellan de olika enheterna inom 
förvaltningarnas område. Under året gick 4  medarbetare i pension och under de närmaste 3 åren kommer 
ytterligare 5 personer gå i pension om man räknar med en pensionsålder på 65 år. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron totalt inom kommunstyrelsens förvaltningar är lägre än inom kommunen som helhet, 5.0 
procent, jämfört med 9.7 procent inom hela kommunen. Den är även lägre än jämfört samma period förra 
året vilket gör att kostnaden för sjuklöner minskat något. Dock är det viktigt att samtliga enheter fortsatt 
arbetar aktivt med frågan på både grupp- och individnivå. Sjukfrånvaron är högre i måltids- och 
lokalvårdsverksamheterna än i övriga verksamheter. Många drabbades av covid-19 i början av året och 
restriktionerna gällde då fortfarande vilket påverkat frånvaron. Sjukfrånvaron är även högre bland kvinnor 
än män och främst bland medarbetare som är 50 år och äldre. Då det även inom vissa verksamheter varit 
svårt med vikarier har sjukfrånvaron påverkat arbetsgrupperna stort med högre arbetsbelastning i perioder. 
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Det visar sig genom högre kostnader för övertid bland annat. Förvaltningen kommer att återuppta 
trivselaktiviteter och arbetar vid sidan av kommunens ambitiösa HR-arbete också särskilt med samtal vid 
första sjukdagen. Kommunen erbjuder även med start från april 2022 personalstöd via bolaget Falck 
Healthcare, som är en kostnadsfri rådgivning till alla medarbetare. 
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KKiK & övriga verksamhetsnyckeltal 

Kommunens Kvalitet i Korthet 2019 2020 2021 2022 

Delaktighetsindex 79 61 74 69 
Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser - 70 - - 
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen - 24% 28% 19% 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 22% 24% 24% 30% 
Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera 

22% 19% 22% 35% 

     
Övriga verksamhetsnyckeltal 2019 2020 2021 2022 
Antal inskrivna individer hos arbetsmarknadsenheten 147 100 94 89 
... varav andel 16 - 24 år 29% 31% 34% 27% 
Antal avslutade individer 115 65 69 71 
... varav andel 16-24 år 33% 38% 41% 31% 
Nettokostnad arbetsmarknadsenheten (mnkr) 3,7 5,0 6,2 4,5 
     
Antal utryckningar, räddningstjänst 294 297 282 245 
... varav andel brand i byggnad 10 9 13 9 
... varav andel trafikolyckor 25 12 23 11 
... varav andel bärhjälp hemtjänsten 25 7 7 7 
... varav andel hjärstoppslarm 18 16 14 6 
... varav andel självmordsförsök 1 3 1 1 
Nettokostnad räddningstjänst (mnkr) 13,8 14,0 13,8 16,2 
     
Antal gästnätter i hamnarna 18 520 15 002 17 097 19 600 
... varav antal/andel gästnätter i hamnarna under 
försäsong 

2% 3% 3% 1% 

... varav antal/andel gästnätter i hamnarna under 
eftersäsong 

1% 2% 2% 1% 

Nettokostnad i gästhamnsverksamheten (mnkr) 0,6 0,9 0,2 0,5 
     
Antal m2 lokaler 62 400 61 800 61 800 61 800 
Antal m2 per invånare 6,9 6,8 6,8 6,7 
Bruttokostnad per m2 lokaler (kr) 722 748 737 771 

Arbetsmarknadsenheten 

Det låga antalet inskrivningar beror på minskade anvisningar gällande arbetsträning och praktik från 
Arbetsförmedlingen, vilket beror på att fristående aktörer med uppdrag från arbetsförmedlingen som utför 
delar av kommunens tidigare uppdrag. En del av de personer som varit inskrivna har avslutas och har gått 
vidare till andra instanser och varit prövningar med instanser via SOL, LSS. Den kommunala 
vuxenutbildningen arbetar med ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och anvisas 
inte längre till Arbetsmarknadsenhetens verksamheter. 
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Inom projektet för ungdomsanställningar hade vi 14 sökande, varav 7 ungdomar fick anställning inom 
beredningsindustrin och 7 fick anställning inom Arbetsmarknadsenhetens verksamheter. Anställningarna 
upphörde vid årsskiftet då politiska beslut togs att inte tillföra ytterligare ekonomiska medel till projektet. 
Detta medförde att anställningarna upphörde innan annan anställning tagit vid och ungdomarna gick 
tillbaka i arbetslöshet. 

Totalt har verksamheten under året haft en procentuellt större genomströmning av personer som tagit sig 
vidare till egenförsörjning. 

Räddningstjänst 

Antalet händelser är generellt färre än tidigare år. Ledningscentralen värderar alla inkomna larm innan 
utlarmning och under året har de bedömt att ej larma ut räddningstjänsten vid 51 tillfällen. Inbrottslarmen 
i kommunala fastigheter är (handhavandefel) inga inbrott. 

Gästhamn 

2022 var ett mycket bra år i gästhamnsverksamheten med högt besökstryck som överträffade förväntningar 
ifråga om antalet gästnätter. 

Lokaler 

Det egna lokalbeståndet har inte förändrats nämnvärt under året. Planer för att se över externa lokaler liksom 
kommunens lokaler med extern verksamhet pågår däremot. 
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Ekonomisk redovisning 

Driftsredovisning 

Resultaträkning Utfall Jan - 
Dec 2021  

Utfall Jan - 
Dec 2022  

Budget Jan - 
Dec 2022  

Återstår Jan - 
Dec 2022  

Verksamhetens intäkter 173.9 174.5 165.2  9.3 
Verksamhetens kostnader  -250.6 -261.9 -253.2  -8.6 
Summa Resultaträkning -76.8 -87.4 -88.0  0.7 

Årets utfall 

Årets utfall uppgick till -87,4 mnkr, vilket är 0,7 mnkr (1 procent) lägre än budgeterat. Personalkostnader 
är lägre än budgeterat medan både intäkter och övriga kostnader överstiger budget. Budgetavvikelsen avser 
främst ökade kostnader för el. 

Verksamheten har fått ett utökat budgetanslag från Kommunstyrelsens ofördelade medel under året med 
6,0 mnkr. 

Intäktsanalys 

Årets intäkter jämfört med föregående år 

Intäkterna har ökat med 0,7 mnkr (4 procent) jämfört med föregående år, vilket främst beror på ökad 
vidarefakturering av utförda anläggningsarbeten. Även hamnintäkterna är högre än föregående år, främst 
beroende på en ökad beläggning i gästhamnarna. Verksamheterna har också fått bidrag från 
migrationsverket för boendestöd till flyktingar från Ukraina. Det finns även intäkter för försäljning av tid 
för personal i uppstarten av projektet för nytt personalsystem som startade under året. Minskade 
projektintäkter inom symbiosverksamheten dämpar effekten. Interna debiteringar inom kommunen är 1,0 
mnkr högre än under 2021. 

Årets intäkter jämfört med budget 

Årets intäkter blev 9,3 mnkr (6 procent) högre än budgeterat. Skillnaden förklaras främst med 
projektintäkter och EU-bidrag inom symbiosverksamheten på grund av ett högre antal godkända projekt 
jämfört med när budget lades. En ökad fakturering av utförda anläggningsarbeten bidrar också till det högre 
utfallet. Även bidrag från Migrationsverket för boendestöd till flyktingar från Ukraina har tillkommit efter 
budgetering. Samtliga nämnda avvikelser beror på händelser som uppstått under året och därför inte varit 
kända vid budgetarbetet, vilket innebär att de kan variera även kommande år. 

Kostnadsanalys 

Periodens kostnader jämfört med föregående år 

Personalkostnaderna utgjorde 42 procent av nämndens kostnader. Dessa har ökat med 2,7 mnkr (3 procent) 
jämfört med år 2021. Sjuklönekostnaderna uppgick till 1,1 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än 2021. Dessa 
har under året kompenserats genom tillfälliga statsbidrag med 0,5 mnkr. Årets sjukfrånvaro uppgick till 5,0 
procent jämfört med 7,4 procent år 2021. 

Övriga kostnader har ökat med 8,5 mnkr (6 procent) jämfört med samma period föregående år, vilket främst 
beror på ökade kostnader för el och livsmedel. Även andra kostnader har varit påverkade av inflationsläget, 
som ju har varit högt under året. Framförallt lokalkostnader, där elkostnader ofta ingår. Ökade kostnader 
för halkbekämpning och snöröjning finns också under 2022. Högre kostnader för anläggningsarbeten beror 
dels på stigande priser men också mängden utförda arbeten jämfört med 2021. 
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Under 2022 finns också kostnader för SML-fiberprojekt, samt ökade kostnader för administrativa tjänster 
för löneverksamhet och telefoni. Samtliga av dessa uppstår hos samverkanskommunerna inom SML och 
vidarefaktureras till Sotenäs kommun. Under året har kommunen också fått betala rättegångskostnader för 
ett mål i Mark- och miljööverdomstolen som har pågått under några år. 

Årets kostnader jämfört med budget 

Årets personalkostnader blev 1,0 mnkr (1 procent) lägre än budgeterat till följd av en 
verksamhetsutvecklare som fanns i planen för 2022, men som valdes att inte tillsättas. 

Övriga kostnader blev 9,8 mnkr (7 procent) högre än budgeterat, vilket främst beror på stigande inflation 
och det generellt ökade kostnadsläget i omvärlden. Den största avvikelsen består av elkostnader som uppgår 
till 15,3 mnkr vilket är 4,2 mnkr högre än budgeterat. Inom fastighetsverksamheten, som har de största 
elkostnaderna, har snittpriset under 2022 varit 2,19 kr/kWh. Som jämförelse kan nämnas att för varje 10 
öre i förändring i snittpriset per kWh, förändras årskostnaden för fastighetsverksamheten med knappt 0,6 
mnkr. 

Även anläggningsarbeten, framförallt asfaltering överstiger budget, dels på grund av ökade kostnader men 
också på grund av ett ökat antal arbeten. Stor del av dessa vidarefaktureras dock, vilket innebär att det också 
finns ökade intäkter kopplade till detta. 

Kostnader för konsulttjänster är högre än budgeterat, främst kopplat till symbiosverksamheten där fler 
projekt än budgeterat har genomförts. Även detta är förknippat med högre intäkter på grund av den ökade 
mängden utförda projekt. Licensavgifter överskrider budget på grund av ökade kostnader i anslutning till 
nya verksamhetssystem. Därtill finns också ökade kostnader för telefoni, en tjänst som tillhandahålls av IT-
enheten i Lysekils kommun. 

Överskott inom förvaltningsledning samt ett lägre antal akuta reparationer än budgeterat kompenserar 
underskottet något. 

Åtgärder för att nå ett helårsresultat i nivå med budget 

I syfte att nå ett helårsresultat i nivå med budget för kommunstyrelsen som helhet, reserverades kvarvarande 
ofördelade medel om 1,3 mnkr, under tredje tertialet. Planerade tjänster, till exempel verksamhetsutvecklare 
för kommunstyrelsen tillsattes inte heller. 

I syfte att hålla nere energianvändningen utvärderades en rad åtgärder i kommunens alla verksamheter och 
i lokalbeståndet, både på kort och lång sikt. Elpriserna under årets sista månader blev lägre än befarat, vilket 
också begränsade det prognostiserade underskottet. 

För att hålla budget på måltidssidan fanns möjlighet att göra större förändringar i menyerna för att sänka 
kostnaderna för livsmedelsinsköp. Överordnat bedömdes dock barnens skolresultat liksom livskvaliteten 
inom äldreomsorgen. Inflationen påverkade många familjers ekonomi under året, vilket gjorde skolmaten 
till en än viktigare del av många ungas näringsintag. Förändring av menyer riskerar att påverka hur mycket 
mat som till slut hamnar i magen. Åtgärder som äventyrar detta eller möjligheten att nå målet för inköp av 
andel ekologisk mat har därför inte föreslagits eller genomförts. För att närma sig ett resultat i nivå med 
budget har ändå vissa anpassningar av menyer och livsmedelsinköp gjorts, mer mat har lagats från grunden 
och på sikt kan även minskat matsvinn innebära bättre ekonomi. 

Som redan framhållits har Kommunstyrelsen valt att inte vidaredebitera de höjda kostnaderna på fastighet 
och måltid till Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden, utan underskotten finns i helhet inom egen 
budget. 

  

mailto:info@sotenas.se


 

 
 

 

 
www.sotenas.se  

Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 20 av 25 

Kommentar per verksamhetsområde 

Ansvar Utfall Jan - 
Dec 2021  

Utfall Jan - 
Dec 2022  

Budget Jan - 
Dec 2022  

Återstår Jan - 
Dec 2022  

KS Ofördelade medel   -1.3  1.3 
Kommunstyrelseförvaltning -63.8 -68.2 -70.2  2.0 
Teknisk verksamhet -13.0 -19.1 -16.5  -2.6 
Summa Kommunstyrelsen -76.8 -87.4 -88.0  0.7 

 

Kommunstyrelsens ofördelade medel 2022 mnkr 
Totalt budgetanslag 2022 7,3 
Avgår - medel som beslutats fördelas ut under året  
Utredning VA-verket (KS 2022. Skattekollektivets del, rest från 2021) -0,2 
Vattenförsörjningsplan (KS 2022) -0,3 
VA-plan (KS 2022) -1,5 
Cykelvägar projektledning (KS 2022) -0,4 
Infrastrukturkoordinator NetWest (KS 2022-2024) -0,3 
Kommunakademin i Väst, KAV (KS 2022) -0,0 
Visselblåsarfunktion, (KS ramhöjande) -0,1 
Utredning Rambo (KS 2022) -0,1 
Personalvård och utbildningsmedel (KS 2022-2023) -0,5 
Bredbandssatsning (KS 2021-2022) -1,5 
Upphandlare (KS ramhöjande) -0,4 
Ungdomssatsning AME (KS 2022) -0,6 
Gåva med anledning av Ukraina-krisen (KS 2022) -0,0 
Energieffektivisering i kommunens fastigheter (KS 2022) -0,2 
Hummerrev (KS 2022. Delegationsbeslut i september) -0,0 
Återstår 2022 1,3 

KS ofördelade medel 

Under året har budget om 6,0 mnkr omfördelats från KS ofördelade medel. Av dessa är 5,6 mnkr tillfälliga 
och 0,4 mnkr ramhöjande i verksamheterna. Se specifikation i tabellen ovan. 

KS allmän verksamhet 

Årets avvikelse mot budget uppgår till 2,0 mnkr. Överskottet avser främst personalkostnader och beror på 
tjänster som inte har tillsatts samt ett minskat antal subventionerade anställningar inom 
arbetsmarknadsenheten. 

Verksamheten har fått ett utökat budgetanslag under året med 3,3 mnkr från KS ofördelade medel. 1,5 mnkr 
avser bredbandssatsning, 0,6 mnkr avser ungdomssatsning inom AME, 0,5 mnkr för Personalvård och 
utbildningsmedel. 0,3 mnkr för Infrastrukturkoordinator NetWest. Verksamheten har också fått ramhöjande 
budgetanslag från ofördelade medel för visselblåsarfunktion (0,1 mnkr) samt för upphandlare (0,4mnkr) 

KS teknisk verksamhet 

Årets avvikelse mot budget uppgår till -2,6 mnkr. Underskottet avser främst ökade el- och 
livsmedelskostnader. Även ökade materialkostnader, främst inom anläggningsverksamheten påverkar 
avvikelsen. 
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Verksamheten har fått ett utökat budgetanslag under året med 5,5 mnkr. 1,5 mnkr avser förstudier i projekt, 
1,5 mnkr för VA-plan, 1,0 mnkr för teknisk service, 0,4 mnkr projektledning cykelvägar, 0,3 mnkr 
vattenförsörjningsplan, 0,3 mnkr för taxeinäkter som inte räknas upp med KPI, 0,2 mnkr utredning VA-
verket, 0,2 mnkr energieffektivisering i kommunens byggnader samt 0,1 mnkr för utredning Rambo. 

Investeringsredovisning 

Investeringsbudget för 2022 uppgår till 73,0 mnkr. Till det kommer 37,5 mnkr i resultatöverförda medel 
från tidigare år. Det innebär att årets beslutade budget uppgår till 110,1 mnkr, varav särskilda satsningar i 
Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand budgeterats till 42,5 mnkr. 

Utfallet uppgår 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. 

Projekt inom allmän verksamhet Utfall Jan - 
Dec 2022  

Budget helår 
2022  

Återstår helår 
2022  

KS ofördelade investeringsmedel  -0.2 0.2 
Beslutsstödssystem Hypergene 0.0 -0.3 0.3 
Personalsystem -0.3 -0.3 0.1 
Ekonomisystem -2.0 -2.2 0.2 
Digitalisering  0.0 0.1 
Räddningstjänst fordon -1.7 -5.5 3.9 
Räddningstjänst inventarier/övrigt -0.7 -1.8 1.2 
Räddningstjänst brandskydd/värmekameror -0.6 -1.1 0.5 
Summa  -5.2 -11.6 6.4 

Ekonomisystem 

Totalt investeringsanslag för införande av nytt ekonomisystem var 2,0 mnkr. Under 2022 överfördes 0,8 
mnkr från projekt digitalisering till ekonomisystemet då integrationskostnaderna översteg budget för 
projektet. 

Total utgift för ekonomisystemet blev 2,6 mnkr. Total anslag inkl överföring från digitalisering var 2,8 
mnkr. Överskott kvarstår med 0,2 mnkr. 

Investeringsprojektet är nu avslutat. 

Personalsystem 

Gemensam upphandling av nytt HR- och lönesystem är genomförd i samarbete med Lysekil och Munkedal 
och implementeringen kommer att pågå under hela 2023. 

Räddningstjänst fordon 

Upphandling av ny brandbil till Hunnebostrand pågår. Chassit är betalt under 2023, men på grund av 
halvledarbrist och krisen i Ukraina försenas leveranserna till tidigast tredje kvartalet 2023. 

Räddningstjänst inventarier/övrigt 

Under året har det köpts in kläder samt räddningsutrustning både till bilar och personal, samt 
kontorsmaterial till brandstationen i Klippsjön. 

Räddningstjänst brandskydd/värmekameror 

Värmekameror till Smögen Hunnebostrand och Malmön har köpts in under året. installation pågår och 
beräknas vara klart under våren 2023. 

mailto:info@sotenas.se


 

 
 

 

 
www.sotenas.se  

Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 22 av 25 

Exploateringsprojekt & fastighetsköp Utfall Jan - 
Dec 2022  

Budget helår 
2022  

Återstår helår 
2022  

Fastighetsköp (Mark & Byggnad) 0.0 - 0.0 
Utbyggnad Industriområden -0.2 -9.2 9.0 
Summa  -0.2 -9.2 9.0 

Projektering pågår för industriområdena Bratteby samt Hogenäs Hamn. Ombearbetning av höjdsättning 
pågick vid årsskiftet för lägre investeringsutgift efter att den första kalkylen kraftigt översteg budget. När 
byggstart är lämplig och beror bland annat på möjligheterna till kommunalt VA. 

Gatu-, park- och badplatsprojekt Utfall Jan - 
Dec 2022  

Budget helår 
2022  

Återstår helår 
2022  

Förbättring/underhåll torg -0.2 -1.4 1.2 
Ställplatser enligt näringslivsstrategin  -0.4 0.4 
Asfaltering/beläggning gator -1.2 -0.8 -0.4 
Parkering vid tennishallen Smögen  -0.1 0.2 
Offentlig renhållning -0.6 -0.5 0.0 
Nyanläggning av park i Ulebergshamn -0.4 -0.4 0.0 
Saltbingar -0.2 -0.3 0.1 
Fordon teknisk verksamhet -6.1 -5.8 -0.3 
Enkelt Avhjälpta Hinder (Gata) 0.0 -0.1 0.1 
Åtgärder murar -0.1 -0.5 0.4 
Förbättring/underhåll av badplatser -0.2 -0.2 0.0 
Förbättring/underhåll av lekplatser 0.0 -0.9 0.9 
Belysning av motionsspår i Kungshamn  -0.6 0.6 
Laddstolpar 0.0 -0.4 0.4 
Förbättring/planerat underhåll parker -0.5 -0.7 0.1 
Gång- och cykelvägar -0.1 -3.0 2.9 
Gatubelysning -1.1 -1.2 0.1 
Summa  -10.6 -17.3 6.7 

Förbättring/underhåll Torg 

Upphandling för upprustning av torget i Bovallstrand pågick vid årsskiftet. Medel för slutförande under 
2023 är avsatt i budget 2023. 

Ställplatser enligt näringslivstrategi 

Bygglov söktes i början av året för två nya ställplatser för genomförande inför 2022 men beviljades inte. 
Det ena beslutet är överklagat av en privatperson medan det andra är inlämnat på nytt. 

Asfaltering/beläggning gator 

Flera mindre asfalteringsarbeten är gjorda under året runt om i kommunen. 

Offentlig renhållning 

Investeringar har gjorts i fler digitala soptunnor på Smögen, med komprimering och sortering. 

Saltbingar 

Ombyggnation och takläggning av saltbingar i Bovallstrand samt nytt skjuttak på saltförrådet i 
Hunnebostrand. 
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Fordon 

Maskinparken har fått en välbehövligt förnyelse. Under året har det köpts in fyra lätta lastbilar, en 
hjullastare, två redskapsbärare, två större åkgräsklippare samt fyra robotgräsklippare till de särskilda 
boendena. 

Åtgärder murar 

Förstärkning av mur på Svinemyndevägen i Hunnebostrand har genomförts 

Lekplatser och Belysning av motionsspår har inte kunnat genomföras på grund av resursbrist. 

Laddstolpar 

Under året har det satts upp icke-publika laddstolpar vid Kvarnbergshemmet. Under projektets gång har 
laddstolpar även satts upp vid Hunnebohemmet, Hunnebostrands skola, förrådet i Hunnebostrand, 
räddningstjänsten i Kungshamn samt kommunförrådet. För projektet som helhet har även 
investeringsbidrag från Naturvårdsverket betalats ut. Projektet är slutfört. 

Förbättringar/planerat underhåll parker 

Fontäner i Kungshamn, Väjern och på Smögen är nu klara. 

Gång- och Cykelvägar 

Konsult har tagit fram utkast till cykelstrategi och handlingsplan som utvecklats i tre versioner. Sedan denna 
beslutats kommer utförande att inledas. Detta förutsätter beslut i ärende om upphandling av entreprenör 
som ligger för beslut i Förvaltningsrätten efter överklagande. 

Gatubelysning 

Projekt har genomförts med ny LED-belysning på Kattesandsvägen på Malmön samt Amundsdalen 
Hunnebostrand. 

Övrigt 

Kommunen erhöll ett arv under 2021 som enligt testamentet skulle gå till att återställa Stenbogens badplats 
till 1960-talets glansdagar. En konsult har tagit fram ett gestaltningsförslag som har varit ute på samråd och 
nu pågår projektering. Badplatsen kommer att vara klar till badsäsongen 2023. 

Hamnprojekt Utfall Jan - 
Dec 2022  

Budget helår 
2022  

Återstår helår 
2022  

Lotsboden Smögen  -0.5 0.5 
Strandpromenad vid Sandbogen  -0.9 0.9 
Skredriskåtgärder i Hunnebostrand -1.1 -6.0 4.9 
Förbättring småbåtshamnar/bryggor -2.6 -2.8 0.2 
Brygga i Väjern -0.3 -3.0 2.7 
Geoteknik gamla Hunnebostrand 0.0  0.0 
Åtgärder betong-/stenkajer -0.5 -4.4 3.9 
Summa  -4.5 -17.7 13.1 

Lotsboden Smögen och Strandpromenaden Sandbogen Dessa projekt har inte genomförts på grund av 
resursbrist. 

Skredriskåtgärder Hunnebostrand 

Avsikten var att genomföra projektet 2022 men Länsstyrelsen avslog kommunens ansökan om 
anmälningspliktig verksamhet och krävde istället vattendom från Mark- och miljödomstolen. Under året 
har arbetet med ansökningshandlingar genomförts och väntas kunna lämnas in 2023. 
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Förbättring småbåtshamnar/bryggor 

Byte till LED-belysning i Hunnebostrand och på Springet pågår. På Malmön har nya akterförtöjningar lagts 
ut. Nya elskåp har installerats i Hunnebostrand. Påbörjad ombyggnad på Hovenäset kommer att fortsätta. 

Brygga Väjern 

Under 2022 har projektering, framtagande av handlingar, geotekniska undersökningar, anmälan av 
vattenverksamhet med mera genomförts. Byggstart är planerad till februari 2023. 

Åtgärder betong/stenkajer 

Upphandling av konsult för att projektera renovering av betongpiren i Bovallstrand genomfördes, men inga 
anbud inkom vilket ledde till förseningar. Ny upphandling genomfördes med bättre resultat men projektet 
behöver omprövas utifrån resultatet av undersökningar av befintlig anläggning. 

Under 2022 genomfördes projektering, framtagande av underlag och upphandling för projektet på 
Fiskhallskajen på Smögen. Projektet färdigställs våren 2023 efter byggstart januari 2023. 

Fastighetsprojekt Utfall Jan - 
Dec 2022  

Budget helår 
2022  

Återstår helår 
2022  

Fiberanslutningar i fastigheter 0.0  0.0 
Skolfastigheter -0.2 -5.0 4.8 
Lekplatser på skolor -0.2 -0.3 0.1 
Hunnebohemmet -3.2 -36.5 33.3 
Hygienvårdsanläggning Kleven, Smögen 0.0 -0.1 0.0 
Tillbyggnad brandstationen Malmön 0.0 -0.1 0.1 
Utbyggnad skalskydd 0.0  0.0 
Storköksutrustning -0.1 -0.2 0.1 
Flytt av förskola till Smögenskolan 0.0 0.0 0.0 
Åtgärder myndighetstillsyn/lagkrav 0.0 -0.8 0.8 
Åtgärder enl. plan energieffektivisering -0.2 -1.3 1.1 
Planerat underhåll -3.7 -8.7 5.0 
Summa  -7.9 -53.1 45.2 

Skolfastigheter 

Utfallet avser åtgärder vid återöppning av en förskoleavdelning i Bovallstrand. Ett koncept har tagit fram 
och presenterats för utbildningsnämnden. 

Hunnebohemmet 

Arbetet med att ta fram arkitektritningar har pågått under året samtidigt som samråd med verksamheterna 
skett. Konsulter från olika områden har handlats upp och arbetet fortsätter med konstruktioner och kalkyler. 
Av 2022 års budget kommer merparten föras över och användas i byggfasen under 2023. 

Hygienvårdsanläggning Kleven 

Totalrenovering av hygienvårdsläggningen på Smögen har slutförts under året. 

Åtgärder myndighetstillsyn/lagkrav 

Åtgärdsbehov har inte uppstått, varför inga åtgärder utförts. 

Åtgärder enl. plan energieffektivisering 

En konsult har handlats upp som arbetar med en energikartläggning. Denna kommer att vara klar under 
första kvartalet 2023 för att sedan, efter en genomgång av resultatet, mynna ut i en konkret handlingsplan. 
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Planerat underhåll 

Underhållet av fastigheterna pågår löpande. Under året har takomläggning på kompetenscentrum planerats 
för start första kvartalet 2023. Ny belysning har satts in i korridorerna på Kvarnbergshemmet liksom på 
Smögens Fiskauktion. Ny kylanläggning har installerats på Smögens Fiskauktion. Nya radiatorer har satts 
in i Kungshamns skola och nya värmepumpar i Hunnebostrands skola. Invändig renovering har skett på 
Tossene Bygdegård och i Gamlegården. Fasadrenoveringar har genomförts på 3 offentliga toaletter. 

Övriga investeringsprojekt Utfall Jan - 
Dec 2022  

Budget helår 
2022  

Återstår helår 
2022  

Inventarier i måltidsenheten -0.3 -0.8 0.4 
Verksamhetssystem SBF tekniska  -0.1 0.1 
Inventarier i lokalvården -0.1 -0.4 0.3 
Summa  -0.4 -1.3 0.9 

Måltidsenheten har köpt nya värmevagnar för transport till mottagningskök. Enheten har även köpt in 
matberedare till köken. Även ny serveringsdisk och värmeri har köpts in till Hunnebostrand skola. Enheten 
har även köpt in färsmaskin och nya bleck. I lokalvården har tre skurmaskiner köpts in. 

mailto:info@sotenas.se
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-01-09 KA 2023/35 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Eveline Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 
 

Ändring av KS delegationsordning 

Sammanfattning 
Ärendet avser justering av delegationsordning med anledning av att rollen som 
avdelningschef avskaffats inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Beskrivning av ärendet 
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.  

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

Beslutsunderlag 
Delegationsordning Kommunstyrelsen 2023-01-09, senast beslutad 2022-09-14 § 128  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Anläggningschef 
Fastighetschef 
Kanslichef 
 

  
Eveline Karlsson  

   Samhällsbyggnadschef 
 

  
Anna Liedholm  

   Kommundirektör 
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Inledning 
Delegationsordning för Kommunstyrelsen från och med 27 november 2020. Tidigare versioner fastställda av kommunstyrelsen; 
2014-11-12 §172, rev 2015-05-27 §83, rev 2015-10-21 §161, rev 2016-04-06 §68, 2016-09-07 §141, 2017-02-01 §21, 2017-04-
05 §84, 2017-05-17 §102, KS 2017-10-18 §177, KS 2018-05-30 §94, KS 2018-11-07 §179, KS 2019-02-13 §33. 
 
Riktlinjer och principer 
Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Principiella beslut kan 
enligt kommunallagen (KL) 6 kap 38§ inte delegeras. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som handlar 
om verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
får inte heller delegeras.  
 
Kommunstyrelsen kan återkalla delegering generellt eller i ett särskilt ärende. Kommunstyrelsen kan föregripa en 
delegats beslut i ett särskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta i det. Kommunstyrelsen har, utan 
hinder av att beslutanderätten är delegerad, alltid rätt att ta upp ett ärende till eget avgörande. 
 
Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade medel och i enlighet med gällande lagar, 
avtal, mål, riktlinjer och övriga styrdokument.  
 
Brådskande ärenden 
Kommunstyrelsen får, enligt KL 6 kap 39 §, delegera åt ordförande eller annan ledamot att fatta beslut i ärenden som 
är så brådskande att inte kommunstyrelsens avgörande kan avvaktas.  
 
Vidaredelegation 

Kommunstyrelsen kan ge förvaltningschefen, i enlighet med KL 7 kap. 6§, rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt 
till annan anställd inom sin förvaltning. Förvaltningschef har befogenhet att återkalla lämnad delegering.  
 
Bestämmelser om ersättare 
Vid förfall för Kommunstyrelsens ordförande får beslut i första hand fattas av Kommunstyrelsens förste vice 
ordförande och i andra hand av Kommunstyrelsens andre vice ordförande.    
 
Anmälan av beslut 
Beslut fattade på delegation av kommunstyrelsen ska anmälas på nästkommande sammanträde. Detta gäller även 
beslut som är fattade på vidaredelegation av förvaltningschef. Anmälan kan ske genom kopia på beslutet, på speciella 
delegationslistor eller i annan form av skrivelse. Delegaten, eller i de fall utskotten är delegat, sekreteraren, ansvarar 
för att besluten förs in i den delegationspärm som förvaras på kansliet.  
 
Anmälan bör beslutsdatum, dokument-id, beskrivning och diarienummer. 
 
De ärendetyper som har kommentaren verkställighet ska inte anmälas till kommunstyrelsen.  
 
Överklagan 
Delegationsbeslut kan överklagas till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Klagotiden är tre veckor från 
anslagsdatum för det justerade protokollet. För delegationsbeslut räknas tiden utifrån anslagsbeviset till det 
sammanträde då beslutet anmälts. Ett beslut som inte anmäls vinner inte laga kraft eftersom det inte funnits någon 
möjlighet att överklaga beslutet.  
 
Beslut gällande myndighetsutövning kan även överklagas genom förvaltningsbesvär. Besvärstiden är då tre veckor 
från den dag då klaganden fått del av beslutet.  
 



 

 
Delegationsordning | Kommunstyrelsen | Rev. 2021-11-24 § 180 | 2021/724 

  

Sida 4 av 22 

Förtydligande om personal- och organisationsfrågor 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga förvaltningar och samtliga anställda i förvaltningarna är 
anställda av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är också kommunens personalorgan och är därmed ytterst ansvarig 
för personalpolitiska frågor i hela organisationen. Beslut i personalfrågor är alltså delegerade av kommunstyrelsen, 
och inte facknämnd, till förvaltningschef för eventuell vidaredelegation eller direkt till beslutande chef. Dessa beslut 
ska därmed anmälas till kommunstyrelsen.  
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1. Arbetsgivarfrågor 

Följande delegation ges från Kommunstyrelsen  
1.1 Anställning 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1.1.1 
Organisationsförändring av smärre karaktär 
inom en förvaltning inom ekonomisk ram 

  FC   Strukturella förändringar 
hanteras av KS 

1.1.2 
Organisationsförändring av smärre karaktär 
som berör mer än en förvaltning inom 
ekonomisk ram 

  KD   Efter samråd med berörda 
förvaltningschefer 

1.1.3 
Anställning av kommundirektör, inkl. 
lönenivå 

  KS   Samråd med FDEL angående 
lönenivå 

1.1.4 
Anställning av förvaltningschef, inkl. 
lönenivå 

  KS   Samråd med FDEL angående 
lönenivå 

1.1.5 

Anställning av övriga, inkl. lönenivå, inom 
fastställd organisation 

  Överordn. 
Chef 

  Samråd med PC eller pers.utv 
för lönenivå för chefer och 
övriga för lönenivå. Vid 
oenighet avgör KD 

1.1.6 

Träffa överenskommelse om lön med enskild 
arbetstagare i annat fall (omplacering, 
förflyttning, organisationsförändring, 
löneöversyn) 

 
      

- Kommundirektör - KS Ordf.   Efter samråd med FDEL och 
PC om lön 

- Förvaltningschef - KD   Efter samråd med PC och 
KSO eller FDEL om lön. 

- Övriga - Överordn. 
chef 

  Efter samråd med PC och 
överordnad chef för 
chefslöner, samråd med 
pers.sekr och överordnad chef 
för övriga. 

1.1.7 Förhandlingsdirektiv inför löneförhandlingar   KSAU     

1.1.8 Fastställa lönepolitiska riktlinjer för 
kommunen 

  KSAU     

1.1.9 

Fullgöra förhandlingsskyldigheten i MBL 
11-14, 38§§ samt genomföra de åtaganden 
som framgår av samverkansavtalet gentemot 

  
  
  
  

    Av större karaktär 
delegationsbeslut. I övrigt 
verkställighet 

- Kommundirektör - KS Ordf.   
- Förvaltningschef - KD   
- Övriga - Överordn. 

chef 
  

1.1.10 

Teckna kollektivavtal för kommunen med 
bindande verkan 

  
  
  

      

- Större principiell betydelse - FDEL   
- Övriga ärenden - PC   

1.1.11 

Övriga förhandlingar enligt gällande lagar 
och avtal samt tolkning av dessa 

  
  
  

    Av större karaktär 
delegationsbeslut. I övrigt 
verkställighet - Större principiell betydelse - FDEL   

- Övriga ärenden - Pers.utv PC 
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1.1.12 

Avgöra frågor om tolkning och tillämpning 
av lagar, avtal och andra bestämmelser som 
rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare 

      Av större karaktär 
delegationsbeslut. I övrigt 
verkställighet 

- Större principiell betydelse   - FDEL   
- Övriga ärenden   - Pers.utv. PC 

 
     

1.2 Avveckling, ledighet och omplacering 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1.2.1 

Beslut om uppsägning/avsked   
  
  
  

    Samråd ska ske med PC 
- Förvaltningschef - KD   
- Övriga - Överordn. 

chef 
  

1.2.2 

Beslut om ledighet med lön för studier   
  
  
  

      
- Kommundirektör - KS ordf.   
- Förvaltningschef - KD   
- Övriga - Överordn. 

chef 
  

1.2.3 

Beslut om tjänstledighet utan lön, ej reglerad 
i lagar o avtal - enligt riktlinjer 

  
  
  
  

    Samråd med PC, pers.utv. 

- Kommundirektör - KS ordf.   
- Förvaltningschef - KD   
- Övriga - Överordn. 

chef 
  

1.2.4 
Besluta om förflyttnings- och 
omplaceringsärenden från en nämnd till en 
annan 

  Avd.C  FC  Samråd med PC, pers.utv. 

1.2.5 
Ledighet för facklig företrädare med lön inkl. 
facklig utbildning enl. LFF, AFF 

  PC     

1.2.6 

Överenskommelse med enskild arbetstagare 
vid anställningens upphörande om villkor 
som avviker från bestämmelserna i lagar och 
avtal 

  
  
  

      

- Större principiell vikt - FDEL   
- Övriga ärenden - PC   

 
     

1.3 Pension 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1.3.1 Beslut om tjänstepension enligt KAP-KL   PC     

1.3.2 Beslut om särskild avtalspension   FDEL   I samråd med 
pensionsrådgivande lönechef 

1.3.3 
Beslut i pensionsärenden av större principiell 
betydelse 

  FDEL   I samråd med 
pensionsrådgivande lönechef 

1.3.4 
Uppdra åt sammanslutning, med uppgift att 
tillvarata kommunens intresse som 
arbetsgivare, att reglera anställningsvillkor 

  FDEL   Lag om vissa kommunala 
befogenheter 6 kap 3§ 

1.3.5 
Övriga pensionsärenden enligt 
pensionspolicy 

  FC   Samråd med PC 
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1.4 Avstängning och disciplinära åtgärder 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1.4.1 

Avstängning och disciplinära åtgärder   
  
  
  

    Samråd med PC på samtliga 
nivåer samt med FDEL 
avseende KD. 

- Kommundirektör - KS ordf.   
- Förvaltningschef - KD   
- Övriga - Överordn. 

chef 
  

 
     

1.5 Arbetsmiljö och rehabilitering 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1.5.1 

Beslut beträffande arbetsmiljöansvar enligt 
AML 

  
  
  
  

    Särskild skriftlig delegation 
upprättas med varje chef   

- Kommundirektör - KS ordf.   
- Förvaltningschef - KD   
- Övriga - Överordn. 

chef 
  

1.5.2 

Beslut beträffande rehabiliterings-ansvaret 
enligt AML och AFL inkl. beslut om 
avgångsvederlag 

  
  
  
  

    Samråd med PC 

- Kommundirektör - KS ordf.   
- Förvaltningschef - KD   
- Övriga - Överordn. 

chef 
  

 
     

1.6 Övrigt 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1.6.1 

Förbud mot bisyssla   
  
  
  

    Samråd med PC 
- Kommundirektör - KS ordf.   
- Förvaltningschef - KD   
- Övriga - Överordn. 

chef 
  

1.6.2 Besluta om stridsåtgärd   FDEL     
 

     
2. Ekonomiärenden 
2.1 Ekonomi 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

2.1.1 
Upplåning, upptagande samt förlängning, 
konvertering, omplacering och liknande av 
lån inom beslutade låneramar 

 Ek.Chef KD Enligt i budget angivna 
riktlinjer och villkor.  

2.1.2 
Amortering av långfristiga lån  Ek.Chef KD Enligt i budget angivna 

riktlinjer och villkor. 

2.1.3 

Avskrivning av fordran mot utomstående 
ackord, förlikning eller annan nedskrivning 
av fordran 

    

- 1/2 till 1 prisbasbelopp - FC  

- 1 - 2 prisbasbelopp - Ek.Chef  

2.1.4 
Placering av donationsmedel och förvaltade 
medel 

 Ek.Chef Redov.ek.  
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2.1.5 Placering av likvida medel  Ek.Chef Adm.ek I enlighet med antagen 
finanspolicy 

2.1.6 

Skadestånds- och ersättningsärenden mot 
tredje man vid entreprenader 

3 kap. SkL    

- 1/2 – 1 prisbasbelopp Avd.chef 
- 1 -Upp till 3 prisbasbelopp FC 
- 3 – Upp till 5 prisbasbelopp KD 

2.1.7 
Rätten att ingå förlikningsavtal     
- 1/2 - 3 prisbasbelopp FC  
- 3 - 5 prisbasbelopp KD  

2.1.8 

Köp/försäljning/avyttring av lös egendom     

- upp till 5 tkr FC  
- över 5 tkr KD  

2.1.9 

Betalningsanstånd med fordringar  Ek.Chef Adm.handl Beviljande av 
betalningsanstånd, högst 3 
mån och amorteringsplan, 
högst 24 mån för fordringar 
som hänförts till så kallad 
central kreditering 

2.1.10 
Permutationer eller annan förändring av 
fonder (ansök om). 

 Ek.Chef Redo.ek  

2.1.11 

Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa     
- Förvaltningschef och dess ersättare KD  
- Avdelningschef och dess ersättare FC  
- Enhetschef FC  
- Annan FC  

2.1.12 
Förnya borgensförbindelse där 
Kommunfullmäktige beslutat att kommunen 
ska ha säkerhet för sitt borgensåtagande 

 Ek.Chef Red.ekon.  

2.1.13 

Beslut om medverkan i projekt vars totala 
omfattning uppgår 

   Innan ansökan ska beslut tas. 

- Upp till 5 mnkr                                    KD  
- 5 mnkr till 10 mnkr                           KSAU  

2.1.14 

Omfördelning av medel mellan och nya 
investeringsprojekt 

   Detta får inte innebära att 
enskilt projekt utgår från 
budgeten. - Upp till 1 000 tkr EK.CHEF  

- 1 000 tkr - 2 000 tkr KD  
- 2 000 tkr - 5 000 tkr KSAU  

2.1.15 
Omfördelning av medel mellan olika 
verksamhetsområden inom nämndens 
verksamhetsområde 

 FC   

2.1.16 
Utse personer att utfärda anvisningar på 
kommunens bank- och postgirokonto samt 
personer med rätt att underteckna handlingar 

 KD EK.CHEF  

2.1.17 

Utse personer att utfärda anvisningar på av 
kommunens förvaltade stiftelsers 
balansräkningar samt verkställa in- och 
utbetalningar på dessa konton 

 EK.CHEF Red.ekon.  

2.1.18 Utdelning ur donationsfond  KD   
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3. Upphandling, inköp och avyttring av varor och tjänster 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

3.1  

Upphandling och inköp av varor, tjänster och 
entreprenader inom ramen för tilldelad 
driftsbudget över 40 tkr som inte omfattas av 
avrop/beställning på ramavtal.  I samband 
därmed besluta om förfrågningsunderlag, 
tilldelning samt ingå, ändra, förlänga och 
säga upp avtal inom området för; 

    

- Kommunförvaltningen KD Ek.Chef 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen FC/Avd.C Ek.Chef 
- Kommunövergripande KD Ek.Chef 

3.2 

Upphandling och inköp av varor, tjänster och 
entreprenader inom ramen för 
investeringsbudget. I samband därmed 
besluta om förfrågningsunderlag, tilldelning 
samt ingå, ändra, förlänga och säga upp 
avtal. 

   Delegat för Proj.led och 
Byggled avser endast ändring 
av redan tecknat avtal inom 
ramen för 
investeringsbudgeten. Det 
som inom ABK, AB och 
ABT benämns som ÄTA 
arbeten. 
 

- Oavsett prisbasbelopp FC  
- Maximalt 100 prisbasbelopp Avd.C  
- Maximalt 22 prisbasbelopp Proj.led  
- Maximalt 3 prisbasbelopp Byggled.  

3.3 
Upphandling av konsulttjänster för projekt i 
investeringsbudget under planeringsfasen - 
maximalt 22 prisbasbelopp 

 FC   

3.4 

Vara ombud vid entreprenader enligt AB* 
och ABT** 

 Enh-chef, 
Avd.C 

FC Enligt begränsning i 3.2. 
*Allmänna bestämmelser för 
byggnads-, anläggnings och 
installationsentreprenader 
** Allmänna bestämmelser 
för totalentreprenader 
avseende byggnads-, 
anläggnings- och 
installationsarbeten 

3.5 

Utfärda fullmakt (skriftlig) till externa 
projektledare/byggledare vid entreprenader 
oavsett prisbasbelopp 

 FC  Befullmäktigade (konsulter) 
får maximalt ges följande till:  
A) Projektledare – maximalt 
22 prisbasbelopp  
B) Byggledare - maximalt 3 
prisbasbelopp 

3.6 

Formella anbudsöppnare för öppning av 
anbud i upphandling tillsammans med 
upphandlare, inom respektive 
verksamhetsområde 

 Proj.led., 
Enh-chef, 
Avd.C, FC, 
KD 

  

3.7 

Beslut om att inköpscentral genomför 
samordnad upphandling och tecknar samt 
förlänger ramavtal. 

 Ek.Chef KD Med möjlighet att 
vidaredelegera 
beslutanderätten till anställd 
vid inköpscentral 

3.8 
Beslut om avropsanmälan hos SKL 
inköpscentral 

 Ek.Chef Upphandl.  

3.9 
Beslut om att delta i övriga externt 
samordnade upphandlingar. 

 KD Ek.Chef  

3.10 Beslut om att avbryta pågående upphandling  Upphandl. Ek.Chef  

3.11 
Teckna och förlänga leasingavtal för 
kommunen 

 Ek.Chef KD  
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3.12 

Träffa sådana avtal inom kommunens 
verksamhetsområden som inte omfattas av 
delegeringsordningen i övrigt 

 KD  Under förutsättning att rätten 
att träffa avtalet inte:  
1. strider mot 
Kommunallagen 5 kap. 1 § 
eller och 7 kap. 7 § 7 kap. 23 
§ 
2. följer särskilt av 
befattningsbeskrivning, 
beslut eller liknande 
3. överstiger 100 
prisbasbelopp 

3.13 
Lämna yttrande avseende 
upphandlingsärenden i förvaltningsdomstol 

 Upphandl. Ek.Chef Om inte ombud utses för 
kommunen enligt punkt 4.1 

3.14 

Upphandling och inköp av varor, tjänster och 
entreprenader inom ramen för 
upphandlingsarbeten där Sotenäs kommun 
agerar inköpscentral och i samband därmed 
besluta om förfrågningsunderlag, tilldelning 
samt ingå, ändra, förlänga och säga upp 
avtal. 

 Ek.Chef KD Upphandlingssamarbeten så 
som inom NoBo och 
VästUpp agerar kommunen 
som inköpscentral när 
kommunen ansvarar för 
gemensam upphandling. 

 
     

4. Juridik, avtal, yttranden och diarium 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

4.1 

Utse ombud att föra kommunens talan inför 
domstol, andra myndigheter och 
förrättningar, inklusive utfärdande av 
fullmakt 

  KD, KS 
ordf  

Ek.chef Ombud ska ha skriftlig 
fullmakt 

4.2 
Utse ombud att företräda kommunen vid 
föreningsstämmor och dyl  

  KS ordf      

4.3 
Yttrande till myndigheter och dyl. av smärre 
betydelse  

  Handl.   EC/AVD.C
HEF 

Verkställighet 

4.4 
Yttrande till myndigheter och dyl – ej 
principiell natur 

  EC/AVD.C
HEF 

KD, OC   

4.5 
Yttranden av principiell natur eller av större 
vikt när kommunstyrelsens behandling inte 
kan inväntas 

  KSAU KS ordf    

4.6 Yttranden av politisk men ej principiell natur    KSAU     

4.7 ttranden i brådskande fall    KS ordf KD   

4.8 
Avstå från att avge yttrande över 
betänkanden och utredningar.  

  KD KS ordf Verkställighet 

4.9 
Avstå från att avge yttrande över 
betänkanden och utredningar av smärre natur 

  Handl.    Verkställighet 

4.10 
Avvisning av överklagande som kommit in 
för sent 

 FörvL 45§ Handl 
Admin. 
Nämndsekr 

 
  

4.11 
Yttrande vid överklagande enligt KL – ej 
principiell betydelse 

  Adm.chef,  KD   

4.12 
Yttrande vid överklagan enligt KL i fråga av 
principiell betydelse 

  KSAU KS ordf.   

4.13 Yttrande vid överklagande enligt FörvL   Handl.  EC/AVD.C
HEF 

Verkställighet 

4.14 
Begära inhibition av förvaltningsdomstols 
dom – ej principiell betydelse 

FörvL 48§ Adm.chef  KD   

4.15 
Begära inhibition av förvaltningsdomstols 
dom – principiell betydelse 

FörvL 48§ KSAU KS ordf    
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4.16 Avvisande av ombud FörvL 14§ Adm.Chef   KD   

4.17 Utse personuppgiftsombud   KD     

4.18 
Undertecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 

  Enhetschef Överordn. 
chef 

  

4.19 
Tillstånd att använda kommunens heraldiska 
vapen 

  Information
sansvarig 

Webbansv.   

4.20 
Beslut i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan 
avvaktas 

KL 6 kap 
39§ 

KS ordf.   KS v ordf.   

4.21 
Vidaredelegation av förvaltningschefs 
beslutanderätt till annan anställd inom 
förvaltningen 

KL 7 kap 5-
8§§ 

FC   

4.22 
Polisanmälan pga. brott mot den egna 
verksamheten  

  Säk.samord. KD/Rtj.chef   

4.23 
Polisanmälan pga. brott mot den egna 
verksamheten – brådskande ärenden 

  Säk.samord.  KD/Rtj.cef   

4.24 

Prövning samt avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling samt 
uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande av sådan handling  

OSL 6 kap 
2-3§§ , 4 
kap 14§, 12 
kap 2§  

Adm.chef,.   Nämndsekr,   

4.25 
Avslag på begäran om utlämnande av 
personakt samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande av personakt  

  Handl.   Kommsekr. 
Nämndsekr.  

  

4.26 
Omprövning av beslut att inte lämna ut 
allmän handling samt upprättade förbehåll 

  KD KS ordf   

4.27 
Undantag om avgift för allmän handling samt 
fast-ställande av taxa vid oenighet 

  Adm.chef,.     Nämndsekr   

4.28 Sekretessläggande av handling    Adm.chef.   Nämndsekr   

4.29 

Rätt att företräda kommunen hos 
hyresnämnden eller arrendenämnden 

    
 

Verkställighet 

- avseende hyresfrågor DrP-
Fast.Chef  

Överordn. 
chef 

- avseende arrendefrågor MEX Överordn. 
chef 

4.30 
Rätt att företräda kommunen i egenskap av 
sakägare vid lantmäteriförrättningar 

  MEX Överordn. 
chef 

  

4.31 
Rätt att ansöka om lantmäteriförrättningar 
och inskrivningsärenden 

  MEX Överordn. 
chef 

Verkställighet 
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5. Mark- och exploateringsfrågor 
Delegation omfattar endast beslut enligt taxor, policys, riktlinjer mm. beslutade av KF. 
Underskrift av avtal enligt beslut i Kommunstyrelsen, dess utskott eller andra beslut enligt delegationsordningen utgör 
verkställighet av beslutet. 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

5.1a 

Upplåta avtal om nyttjanderätt om inte annat 
särskilt anges i denna delegationsordning 
med avtalstid om 

        

- max 1 år och utan principiell betydelse MEX  Överordn. 
chef 

- över 1 år eller av principiell betydelse KSTU   

5.1b 

Säga upp avtal för omförhandling/ändring 
där avtalet har en ursprunglig avtalstid: 

    

- upp till och med 5 år MEX  
- längre än 5 år eller om ärendet är av 
principiell betydelse 

KSTU  

Säga upp avtal för avslut där avtalet har en 
ursprunglig avtalstid: 

    

- upp till och med 1 år MEX  

- längre än 1 år eller om ärendet är av 
principiell betydelse 

KSTU   

5.2 
Överlåta avtal eller ingå nytt avtal på samma 
villkor som i överlåtet avtal enligt 5.1. 

  MEX, SBF-
admin  

Överordn. 
chef 

  

5.3 a 
Avslå förfrågan om nyttjanderätt.   MEX Överordn. 

chef 
  

5.3 b 

Efter kommunicering avslå förfrågan om köp 
av mark där verksamheten inte är planenlig, 
inte följer politiska inriktningsbeslut eller, 
riktlinjer för olika områden, i fall där aktuell 
mark redan sålts, arrenderats ut eller det i 
övrigt är uppenbart att ansökan ska avslås. 
 

 MEX Överordn. 
chef 

I företagsärenden gäller 
delegationen till MEX och 
överordnad chef efter 
hörande av 
näringslivsutvecklaren och 
KS presidium. 

Avslå förfrågan om markköp i övriga fall om 
ärendet är av principiell betydelse. 

KSAU  

5.4 

Avtal om kommunal nyttjanderätt till mark 
och byggnader om inte annat särskilt anges i 
denna delegationsordning 

        

- max 1 år och utan principiell betydelse MEX, SBF-
admin  

Överordn. 
chef 

- över 1 år eller av principiell betydelse KSTU   

5.5  Omprövning av tomträttsavgäld   KSTU     

5.6 
Besvara remisser från andra kommunala 
Myndigheter. 

  DrP-
ChefAnl.ch
ef, MEX 

Överordn. 
chef 

  

5.7 
Upplåta, ändra och upphäva servitut eller 
ledningsrätt där kommunen berörs i egenskap 
av tjänande eller härskande fastighet 

  MEX Överordn. 
chef 

  

5.8 
Träffa avtal om servitut som ger kommunen 
rätt att anlägga vatten- och avloppsledningar, 
pumpstationer 

  MEX, 
Sotenäs 
vatten 

Överordn. 
chef 

Enligt särskilt avtal 

5.9 
Intrångsersättning vid väg-, VA eller 
ledningsarbeten 

  MEX Överordn. 
chef 
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5.10 

Förvärv eller försäljning av fastighet eller 
fastighetsdel inklusive eller exklusive 
byggnad för ett 

        

- totalbelopp om max 3 basbelopp och utan 
principiell betydelse 

Anl.DrP-
Chef, MEX 

Överordn. 
chef 

- totalbelopp över 3 basbelopp eller av 
principiell betydelse 

KSAU   

5.11 Prissättning av kommunala tomter   KSAU     

5.12 a 
Köp av kommunal tomt från Sotenäsbostäder 
enligt gällande affärsöverenskommelse och 
efter prissättning enligt 5.11 

 MEX Överordn. 
chef 

 

5.12 b 
Försäljning av kommunala tomter efter 
beslut enligt punkt 5.11. 

  MEX Överordn. 
chef 

  

5.12 c 

Efter kommunicering avslå ansökan om 
försäljning tomt i de fall sökanden inte 
uppfyller kriterierna för tomtköp/tomtkö eller 
det finns andra intressenter med företräde i 
tomtkön. 

 MEX Överordn. 
chef 

 

5.13 
Beviljande av förlängd byggnadsskyldighet    MEX Överordn. 

chef 
Maximerat till tid enligt 
bygglov 

5.14 

Utsträckning, nedsättning, dödning, 
sammanföring och relaxation av inteckning, 
utbyte av pantbrev samt även därmed 
jämförliga åtgärder 

  MEX Överordn. 
chef 

  

5.15 

Besvara remisser från polisen avseende 
upplåtelse av allmän platsmark när det är 
fråga om större idrottsevenemang och 
båtrace samt evenemang som konserter, 
festivaler, karnevaler, cirkus och liknande. 

  KSTU   I brådskande fall: KSTUs 
ordförande 

5.16 
Besvara remisser från polisen avseende 
upplåtelse av torgplatser i andra fall än 
avseende evenemang enligt ovan. 

  SBF-
nämndsekr.  

MEX 
Överordn. 
chef 

Efter hörande av MEX, 
trafikingenjör och gatuenhet 

5.17 

Besvara remisser från polisen avseende 
upplåtelse av allmän platsmark och nyttjande 
av gatumark för annat ändamål än trafik i 
andra fall än avseende evenemang enligt 
ovan 

  SBF-
nämndsekr.  

MEX 
Överordn. 
chef 

 Efter hörande av MEX, 
trafikingenjör och gatuenhet 

5.18 

Efter kommunicering 
- avskriva ärenden 
- avvisa ärenden 

 

 MEX Överordn. 
chef 

Ex efter återkallelse eller 
ärendet är så inkomplett att 
det inte kan besvaras. Innan 
avskrivning ska sökanden ha 
fått hjälp med vad som 
saknas och rimlig tid att 
komplettera ärendet. 

 
     

6. Fastighetsfrågor 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
6.1 Gallringsavtal på kommunens mark   DrP-

ChefFast.ch
efAnl.chef 

Överordn. 
Chef 

  

6.2 
Hyra ut verksamhetslokal i sjönära läge eller 
av principiell natur 

  DrP-
ChefFast.ch
ef 

Överordn. 
Chef  
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6.3 

Ansökan om bygglov respektive rivningslov    DrP-Chef 
Anl.chef 
Fast.chef 
Anl.ing 
Proj.led 

Överordn. 
chef 

  

6.4 

Rivning av saneringsobjekt    DrP-Chef 
Anl.chef 
Fast.chef 
Anl.ing 
Proj.led 

Överordn. 
chef 

  

6.5 
Träffa avtal om hyror vid förhandlingar med 
hyresgästorganisation eller annan part 

  DrP-
ChefFast.ch
ef 

Överordn. 
chef 

Verkställighet 

6.6 
Ersättningskrav vid översvämningsskador i 
fastigheter inom ett totalbelopp om max 1 
basbelopp 

  DrP-
ChefFast.ch
ef 

Överordn. 
chef 

  

6.7 

Skadereglering kommunens fastigheter och 
anläggningar inom 

  DrP-Chef 
Fast.chef 

Överordn. 
chef 

Verkställighet 

- självrisk eller budget 
- skadereglering i övriga fall inom 
självriskbeloppet 
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7. Planfrågor 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

7.1 
Yttrande över andra kommuners planer och 
dylikt   

   PB-chef Överordn. 
chef 

  

7.2 
Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande    PB-chef Överordn. 

chef 
  

 
     

8. Hyresfrågor 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

8.1 
Uthyrning av fastigheter och lokaler enligt 
riktlinjer 

  DrPFast.-
Chef 

Överordn. 
chef 

Verkställighet 

8.2 
Uthyrning av bostadslägenheter, sjöbodar, 
förråd och magasin enligt riktlinjer 

  Fast.DrP-
Chef 

Överordn. 
chef 

Verkställighet 

8.3 
Uthyrning lokaler (avseende 
industrifastighet) upp till fem år  

  FastDrP-
Chef 

Överordn. 
chef 

Enligt gällande detaljplan 

8.4 Uthyrning av lokaler mer än fem år   KSTU     

8.5 
Mindre förändringar i befintliga avtal 
gällande uthyrning 

  FastDrP-
Chef 

Överordn. 
chef 

  

8.6 
Hyra av extern verksamhetslokal för alla 
kommunala verksamheter 

  KSTU     

 
     

9. Alkoholhandläggning 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

9.1 
Beslut avseende serveringstillstånd till 
allmänheten under en enstaka 
tidsperiod/tillfälle 

 AL 8 kap 
2§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.2 
Beslut avseende ansökan beträffande 
servering till slutet sällskap vid enstaka en 
enstaka tidsperiod/ tillfälle 

AL 8 kap 
2§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.3 
Beslut avseende ansökan beträffande 
utökning av eller inskränkning av 
dryckesutbud 

AL 8 kap 
2§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.4 
Beslut avseende ansökan om ändrade lokaler 
ex uteservering 

Al 8 kap 
14§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.5 
Beslut om godkännande av serveringslokal 
cateringverksamhet 

AL 8 kap 
4§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.6 
Beslut om tillstånd till provsmakning av 
alkoholdrycker enligt 8 kap 6, 7§§ 

8 kap 2§ 4 
st 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.7 
Beslut om gemensam serveringsyta vid 
beviljande serveringstillstånd för en enstaka 
tidsperiod/tillfälle 

AL 8 kap 
14§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.8 
Beslut om utökning av serveringstid eller 
beslut om att begränsa medgiven 
serveringstid 

AL 8 kap 
19§ 

Alk.handl. KS ordf,    

9.9 
Beslut om tillsynsplan AL 9 kap 

2§ 
Alk.handl.  KS ordf,   

9.10 
Beslut att utlämna uppgifter på begäran av 
annan tillsynsmyndighet, Skatteverket och 
Tullverket 

AL 9 kap 
8§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.11 
Begäran om biträde av polismyndighet för 
utövande av tillsyn enligt 9 kap 13-15§§ 

AL 9 kap 
9§ 

Alk.handl.  KS ordf, Verkställighet 
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9.12 
Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 
konkursbo 

AL 9 kap 
12§ 2 st 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.13 

Begäran om tillträde till driftställe, 
tillhandahållande av handlingar som rör 
verksamheten, biträde vid tillsyn, utlämnande 
av varuprover och tillgång till 
verksamhetsredovisning 

AL 9 kap 
13§ 

Alk.handl.  KS ordf, Verkställighet 

9.14 

Begäran om tillträde till driftställe, 
handlingar och upplysningar från den som 
bedriver servering av eller försäljning av 
folköl 

AL 9 kap 
15§ 

Alk.handl.  KS ordf, Verkställighet 

9.15 
Beslut om erinran AL 9 kap 

17§ 
Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.16 
Beslut om återkallelse i de fall som 
tillståndet ej längre utnyttjas 

AL 9 kap 
18§ 1 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.17 

I brådskande fall, återkalla ett 
serveringstillstånd om det med 
tillståndshavarens vetskap har förekommit 
brottslig verksamhet på serveringsstället eller 
i anslutning till detta utan att 
tillståndshavaren ingripit 

AL 9 kap 
18§ 2 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.18 

I brådskande fall, återkalla ett 
serveringstillstånd om det med 
tillståndshavarens vetskap har förekommit 
brottslig verksamhet på serveringsstället eller 
i anslutning till detta utan att 
tillståndshavaren ingripit 

AL 9 kap 
18§ 3 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.19 

I brådskande fall, återkalla ett 
serveringstillstånd om tillståndshavarens har 
brutit mot denna lag eller vad som i övrigt 
gäller för tillståndet på ett sådant sätt att 
varning inte är en tillräckligt ingripande 
åtgärd eller har tilldelats en eller flera 
varningar utan att de förhållande som 
föranlett varningen har rättats till 

AL 9 kap 
18§ 3 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.20 

I brådskande fall, återkalla ett 
serveringstillstånd för gemensamt 
serveringsutrymme som meddelats med stöd 
av enligt 8 kap 14§ andra stycket 

AL 9 kap 
18§ 2 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.21 

Beslut om återkallelse då tillståndshavaren 
inte längre har tillstånd att hantera livsmedel 
eller lokalen ej längre är lämplig för sitt 
ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt 

AL 9 kap 
18§ 3 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.22 

I brådskande fall, om detaljhandel med eller 
servering av folköl föranleder olägenheter i 
fråga om ordning och nykterhet eller om 
bestämmelserna i Alkohollagen inte följs, 
förbjuda vidare försäljning 

AL 9 kap 
19§  

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.23 
Tillsynsverksamhet jml 9 kap AL 9 kap Alk. Handl.  KS Ordf, Verkställighet 

9.24 
Beslut att inleda tillsynsutredning   Alk. Handl.  KS Ordf, Tillsynsutredning  

9.25 
Beslut att lägga ner inledd tillsynsutredning   Alk. Handl.  KS Ordf, Tillsynsutredning  
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9.26 
Polisanmäla misstänkt brott enligt 
alkohollagen som är så brådskande att KS 
sammanträde ej kan avvaktas 

AL 11 kap Alk. Handl.  KS Ordf,   

 
     

10. Renhållning 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

10.1 
Tolka gällande renhållningsordning    DrP-

chefAnl.che
f 

Överordn. 
chef 

Verkställighet 

10.2 
Besluta i renhållningsfrågor enligt 
ägardirektiv  

  DrP-
chefAnl.che
f 

Överordn. 
chef 

  

 
     

11. Hamnar 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

11.1 
Upplåtelse av hamnanläggningar till extern 
aktör  

  KSTU     

11.2 
Upplåtelse av båtplatser och gästbåtplatser    Hamnadmin Överordn. 

chef 
Verkställighet 

11.3 
Beslut med anledning av kommunstyrelsens 
åligganden som hamnmyndighet  

  Anl.chef Överordn. 
chef 

  

 
     

12. Kost och städ 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

12.1 
Justering av priser inom kommunens 
matsalar 

  Kost- & 
städchef 

Överordn. 
chef 

Efter samråd med ek.chef 

 
     

13. Räddningstjänst 
13.1 Skydd mot olyckor 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

13.1.1 
Dispens om sotning på egen fastighet  LSO 3 kap 

4§ 
Räddn.chef  Stf 

räddn.chef 
  

13.1.2 

Förordna person att, utan att vara tjänsteman 
hos kommunen, utföra brandskyddskontroll å 
kommunens vägnar utan vite 

LSO 3 kap 
6§ 

KD    Vidaredelegation till 
skorstensfejartekniker som 
använder egen nummerserie 
för besluten   

13.1.3 
Utse ersättare för skorstensfejarmästare vid 
förhinder för denna att utöva sin tjänst  

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.1.4 
Beslut om kontroll från 
brandskyddssynpunkt i särskilda fall 

FSO 3 kap 
1§  

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.1.5 
Beslut om förebyggande åtgärder  LSO 3 kap 

1§ 
Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
  

13.1.6 
Besluta om tillsyn av objekt enligt LSO 2 
kap 2§ 

LSO 5 kap 
1-2§§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.1.7 
Utse personal att enligt LSO 3 kap 14§ utöva 
tillsyn  

LSO 5 kap 
1§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.1.8 
Föreläggande och förbud med undantag för 
vad som påkallas efter kontroll enligt LSO 3 
kap 6§ föreläggande utan vite 

LSO 5 kap 
2§ 2 st 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.1.9 
Beslut om föreläggande och förbud som 
förenas med vite i tillsynsärenden  

FSO 5 kap 
2§ 

KSAU     
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13.1.10 
Begäran om polishandräckning  LSO 5 kap 

3§, LSO 6 
kap 3§ 

Räddnings-
led 

  Verkställighet 

13.1.11 
Utnyttjande av ingrepp i annans rätt LSO 6 kap 

2 och 6§ 
Räddnings-
led 

  Verkställighet 

13.1.12 
Utnyttjande av tjänsteplikt  LSO 6 kap 

1§ 
Räddnings-
led 

  Verkställighet 

13.1.13 
Pröva beslut om ersättning samt utge 
ersättning  

LSO 7 kap 
8§ 

KSAU     

13.1.14 
Beslut om föreskrifter om helt eller delvis 
eldningsförbud eller liknande förebyggande 
åtgärder mot brand 

FSO 2 kap 
7§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.1.15 
Avgöra att beslut ska gälla även om det 
överklagas enligt LSO 10 kap 4§ 2 st 

LSO 10 kap 
4§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.1.16 
Beslut om efterföljande åtgärder: bevakning, 
restvärde, sanering, återställning 

LSO 3 kap 
16§ 

Räddnings-
led 

Stf 
räddn.chef 

  

13.1.17 Utse räddningsledare   Räddn.chef     

13.1.18 
Meddela föreläggande och förbud i samband 
med kontroll från brandskyddssynpunkt  

  Skorstensfej
artekniker  

    

13.1.19 

Besluta om kontroll i andra fall och vid andra 
tillfällen än vad som anges i förteckningen 
över sotningsobjekt  

  Räddn.chef Skorstensfej
artekniker 
inom resp. 
område  

  

13.1.20 
Klassificering av särskilt brandfarlig 
byggnad eller upplag  

  Räddn.chef Insatsledare   

13.1.21 
Meddelande av föreskrifter om förbud helt 
eller delvis mot eldning  

  Räddn.chef Insatsledare    

13.1.22 
Meddelande av föreskrifter eller förbud för 
att förebygga brand 

   Räddn.chef Insatsledare    

 
     

13.2 Brandfarliga och explosiva varor 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

13.2.1 
Utfärda föreläggande och förbud i 
tillsynsärenden  

LBE 18§ 1 
st 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.2 
Utföra tillsyn  LBE 16§ Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
Verkställighet 

13.2.3 
Medge undantag från kravet på anslag om 
förbudet att föra öppen eld eller 
varningsanslag  

LBE 13-
14§§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.4 
Yttrande gällande tillsynsärenden eller 
förhandsbesked  

FBE 25-
26§§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

Verkställighet 

13.2.5 
Medgivande av försöksdrift innan anläggning 
blivit avsynad  

FBE 30§ 2 
st 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.6 
Avsyning av anläggning  FBE 31§ Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
Verkställighet 

13.2.7 
Begäran om polishandräckning  LBE 19§ Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
Verkställighet 

13.2.8 
Utfärda tillfälligt hetaarbetstillstånd i 
förbudsområde 

LBE 14§ Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.9 
Besluta om tillstånd till hantering av 
brandfarliga varor samt meddela nya eller 
ändrade villkor för tillståndet  

LBE 13-
14§§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 
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13.2.10 
Beslut om återkallelse av tillstånd  LBE 15§ Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
  

13.2.11 
Besluta om generellt undantag från förbud 
samt fastställa villkor för undantaget  

FBE 24§ Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.12 
Avge yttrande till Myndigheten för civil 
beredskap och polismyndigheten 

FBE 27§ Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.13 
Beslut att medge att hantering av brandfarlig 
vara får påbörjas  

FBE 30§ Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.14 
Yttrande till sprängämnesinspektionen enligt 
förordningen om brandfarliga och explosiva 
varor  

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.15 
Tillstånd för förvaring och hantering av 
brand-farliga varor  

LBE 13-
14§§ 

Handl.      

13.2.16 Återkallande av tillstånd  LBE 15§ Handl.      

13.2.17 Rätt att godkänna anläggning efter 
avsynande  

FBE  Handl.       

13.2.18 
Tillstånd till hantering och överföring av 
explosiva varor samt förvaring i flyttbart 
förråd  

LBE 18§ 3 
st  

Räddn.chef 
eller KD 

  Den sistnämnde med rätt att 
vidaredelegera 

13.2.19 
Beslut om nya och ändrade villkor i 
tillståndet samt återkallande av tillstånd  

LBE 19§ 3 
st 

Räddn.chef 
eller KD 

  Den sistnämnde med rätt att 
vidaredelegera 

13.2.20 
Förelägganden och förbud i tillsynsärenden  LBE 25§ 1 

st 
Räddn.chef 
eller KD 

  Den sistnämnde med rätt att 
vidaredelegera 

 

13.3 Övriga räddningstjänstärenden 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

13.3.1 
Avsteg från föreskrift om längsta 
sotningsfrist för värmepanna 

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.3.2 
Remissvar till polismyndighet rörande 
spridningsrisk vid eventuell brand 

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

Verkställighet 

14.3.3 
Föreläggande och förbud i brandsyneärenden   Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
  

13.3.4 
Brandsyn i andra fall och vid andra tillfällen 
än vad som anges i förteckningen över 
brandsyneobjekt  

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

Verkställighet 

13.3.5 
Kontroll av brandskyddet i andra fall och vid 
andra tillfällen än vad som anges i 
förteckningen över sotningsobjekt  

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.3.6 
Klassificering av särskilt brandfarlig 
byggnad eller upplag  

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.3.7 
Föreläggande och förbud i tillsynsärenden    Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
  

13.3.8 
Föreläggande och förbud i tillsynsärenden 
med vite 

  KSAU     

13.3.9 
Undantag för enstaka tillfällen och vid 
hantering som inte är tillståndspliktig från 
förbud att föra öppen eld och varningsanslag  

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.3.10 
Utse brandsyneförrättare   Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
  

13.3.11 
Vara brandsyneförrättare   Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
Verkställighet 

13.3.12 
Yttrande till polismyndighet enligt 
ordningslagen till den del ärenden berör 
räddningstjänsten  

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

Verkställighet 
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14. Övrig verksamhet 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

14.1 Yttrande om antagande av hemvärnsmän    KS ordf     

14.2 Auktorisation av bilskrotare   KS ordf      

14.3 
Utse personer som har rätt att kvittera 
rekommenderade postförsändelser och 
liknande från posten  

  Adm.chef  KD  Verkställighet 

14.4 
Riktlinjer för verkställighet med 
utgångspunkt i styrdokument  

  KD      

 
     

15. Förtroendevalda 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

15.1 
Tolkning och tillämpning av bestämmelser 
av reglemente för arvoden och ersättningar 
för förtroendevalda 

  FDEL     

15.2 
Undantag från reglemente och ersättningar 
för förtroendevalda  

  FDEL      

15.3 
Tillåta utbildningar för förtroendevalda och 
deltagande i kurser och konferenser 

  KS ordf     

15.4 
Tillåta utbildningar, deltagande i kurser och 
konferenser för KS ordf. 

  KS 1:e, alt. 
2:e vice 
ordf. 
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Förkortningar på delegater 
 

AC Avdelningschef 
Adm.chef Administrativ chef 
Alk.handl. Alkoholhandläggare 
Anl.chef Anläggningschef 
Anl.Ing Anläggningsingenjör 
Avd.C Avdelningschef 
DrP-Chef Drift- och projektchef 
Ek.ass Ekonomiassistent 
Ek.Chef Ekonomichef 
EC Enhetschef 
Fast.chef Fastighetschef 
FC Förvaltningschef 
FDEL Förhandlingsdelegat 
Förh.sekr Förhandlingssekreterare 
Handl. Handläggare 
KD Kommundirektör 
KS ordf Kommunstyrelsens ordförande 
KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott 
KSTU Kommunstyrelsens tekniska utskott 
MEX Mark- och exploateringsingenjör 
PC Personalchef 
Pers.sekr Personalsekreterare 
Plan Planhandläggare, Planarkitekt 
PB-Chef Plan- och byggchef 
Proj.led Projektledare 
Räddn. Chef Räddningschef 
SBF-admin Administratör, assistent och handläggare på 

administration samhällsbyggnadsförvaltningen 
SBF-Chef Samhällsbyggnadschef 
SBF-nämndsekr. Nämndsekreterare samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stf räddn.chef Ställföreträdande räddningschef 
Upphandl. Upphandlare 
Verk.ansv Verksamhetsansvarig 
Överordn. chef Närmast överordnad chef 
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Förkortningar på lagar och förordningar 
AFL Lagen om allmän försäkring 
AL Alkohollagen  
FBE Förordningen om brandfarliga och explosiva varor  
FSO Förordningen om skydd mot olyckor  
FörvL Förvaltningslagen  
KL  Kommunallagen  
LBE  Lagen om brandfarliga och explosiva varor  
LSO Lagen om skydd mot olyckor  
OSL Offentlighets- och sekretesslagen  
RhjL Rättshjälpslagen 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-01-23 KA 2022/2 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Amanda Jansson 
Planarkitekt 

 

Ofördelat 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. 

Organisation och personal 

Organisationen för va-planarbetet fortsätter med styrgrupp och arbetsgrupper 
bemannade från Kommunstyrelsen, Sotenäs Vatten, Byggnadsnämnden och 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän.  
 

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

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Föredragande planarkitekt 

  
Amanda Jansson Eveline Karlsson 
Planarkitekt Samhällsbyggnadschef 
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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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Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-12-06 KA 2021/000098 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Philip Söderberg 
philip.soderberg@sotenas.se 
Digitaliseringsstrateg 
 

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

Sammanfattning 
Britt Wall och Olle Törnquist har skickat in ett medborgarförslag med 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. 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser det besvarat då förslaget går i 
linje med kommunens nuvarande hantering av planprocesser.  
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Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställarna 
Digitaliseringsstrateg 
 
 

  
Philip Söderberg Anna Liedholm 
Digitaliseringsstrateg Kommundirektör 
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BNAU § 218 BN 2021/416 

Svar på remiss angående Medborgarförslag om ett digitalt forum där 
medborgare kan följa och vara delaktiga i planprocesser 
Medborgarförslaget som lämnades in 2021-01-26 föreslår ett digitalt forum där medborgare 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. 
 
Bedömningen är att detta redan sker idag. Alla detaljplaner med tillhörande utredningar läggs alltid 
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 

Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-09-26 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden instämmer i tjänsteutlåtandet 2022-09-26 och har inga ytterligare synpunkter.  

 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jaqueline Dahllöf, Planarkitekt 

Telefon: 0523-66 46 25 
E-post: jaqueline.dahllof@sotenas.se 
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Svar på remiss angående:  
Medborgarförslag om ett digitalt forum där medborgare kan 
följa och vara delaktiga i planprocesser 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget som lämnades in 2021-01-26 föreslår ett digitalt forum där 
medborgare 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. 
 
Bedömningen är att detta redan sker idag. Alla detaljplaner med tillhörande utredningar 
läggs alltid 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.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Byggnadsnämnden instämmer i tjänsteutlåtandet och har inga ytterligare synpunkter.  

Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

 
 

Jaqueline Dahllöf Håkan von Dolwitz 
Planarkitekt Plan- och byggenheten 



 

 

 

 

Sotenäs kommun 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-05-25 KA 2021/000098 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Philip Söderberg, philip.soderberg@sotenas.se 
Digitaliseringsstrateg 
 

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

Sammanfattning 
Britt Wall och Olle Törnquist har skickat in ett medborgarförslag med 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.  

Beskrivning av ärendet 
Föreslaget digitalt forum lämpar sig inte för detaljplaneprocessen på grund av att 
detaljplaneprocessen är detaljerat lagstyrd och brev skickas alltid till en specifik berörkrets 
i respektive detaljplan. Det är endast de som ingår i den specifika berörkretsen som deltar 
med frågor och svar under detaljplaneprocessen. I breven finns information om var 
planhandlingar finns, hur man kan framföra sina synpunkter och en kontaktperson som kan 
svara på frågor. Alla detaljplaner med tillhörande utredningar tillgängliggörs sedan digitalt 
på kommunens hemsida. 
 
I översiktsplaneprocessen finns det däremot inte en specifik berörkrets. I pågående arbete 
med översiktsplanen kommer dialogen med medborgare att ske med stöd av en 
kommunikationsplan i syfte att underlätta för kommunens medborgare att ta del av 
översiktsplanen och lämna synpunkter eller ställa frågor. Översiktsplanen kommer att vara 
i digital form och tillgängliggöras via kommunens hemsida. Allt underlags- och 
samrådsmaterial kommer att finnas tillgängligt när samrådet påbörjas. 
 
Kommunen har under rådande pandemi haft både fysiska och digitala samrådsmöten. 
 
Kommunen har även nyligen lanserat en digital, grafisk och interaktiv "dashboard" som 
tydligt visar var det pågår detaljplanearbete i kommunen. Dashboarden finns även den 
tillgänglig digitalt via kommunens hemsida. 
 

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



 

 

 

 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställarna 
Digitaliseringsstrateg 
 
 

  
Philip Söderberg Maria Vikingsson 
Digitaliseringsstrateg Kommundirektör 
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KSAU § 117  Dnr 2021/000098 

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

Sammanfattning 

Britt Wall och Olle Törnquist har skickat in ett medborgarförslag med 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.  

Beskrivning av ärendet 

Föreslaget digitalt forum lämpar sig inte för detaljplaneprocessen på grund av att 
detaljplaneprocessen är detaljerat lagstyrd och brev skickas alltid till en specifik berörkrets i 
respektive detaljplan. Det är endast de som ingår i den specifika berörkretsen som deltar med frågor 
och svar under detaljplaneprocessen. I breven finns information om var planhandlingar finns, hur 
man kan framföra sina synpunkter och en kontaktperson som kan svara på frågor. Alla detaljplaner 
med tillhörande utredningar tillgängliggörs sedan digitalt på kommunens hemsida. 
 
I översiktsplaneprocessen finns det däremot inte en specifik berörkrets. I pågående arbete med 
översiktsplanen kommer dialogen med medborgare att ske med stöd av en kommunikationsplan i 
syfte att underlätta för kommunens medborgare att ta del av översiktsplanen och lämna synpunkter 
eller ställa frågor. Översiktsplanen kommer att vara i digital form och tillgängliggöras via 
kommunens hemsida. Allt underlags- och samrådsmaterial kommer att finnas tillgängligt när 
samrådet påbörjas. 
 
Kommunen har under rådande pandemi haft både fysiska och digitala samrådsmöten. 
 
Kommunen har även nyligen lanserat en digital, grafisk och interaktiv "dashboard" som tydligt 
visar var det pågår detaljplanearbete i kommunen. Dashboarden finns även den tillgänglig digitalt 
via kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
Digitaliseringsstrategs tjänsteutlåtande 2021-05-25 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ärendet remitteras till Byggnadsnämnden. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till Byggnadsnämnden för 
synpunkter. 

______________________
    
    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2021-06-17
    Dnr: BN-2021-416/2
_____________________



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-06-09 §§ 111-126 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 13(28)
 

 
 

Forts. KSAU § 117 

 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
  

______________________
    
    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2021-06-17
    Dnr: BN-2021-416/2
_____________________
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KF § 24 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Britt Lindgren (C) och Olof Börjesson (C) ang. avgift för sorterade grovsopor på 

Hogenäs  
2. Motion från Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) för att skapa fler bostäder 
3. Medborgarförslag belägga ytan med betong på ishockeyrinken i Hunnebostrand  
4. Medborgarförslag, ang parkeringsavgift på Fisketången sommartid  
5. Medborgarförslag om ett digitalt forum där medborgarna kan följa och vara delaktiga i 

kommunens planprocesser  
6. Motion från Therése Mancini (S) om hörlurar 
7. Motion från Therése Mancini (S) om isbanor 
8. Motion från Mikael Andersson (-) om fler invånare i Sotenäs 
9. Motion från Mikael Andersson (-) om cykelledssamordnare 
10. Motion från Mikael Andersson (-) om utred finansieringsalternativ för Sotenäs bostäder AB.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslagen till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



Medborgarförslag om ett digitalt forum där medborgarna kan följa 

och vara delaktiga i kommunens planprocesser. 

 

Plan- och bygglagen reglerar hur kommunikationen med 

samhällsmedborgarna ska ske när det gäller kommunens översikts- 

och detaljplaneläggning.  

Dessa planer föregås i regel av ett antal mycket viktiga utredningar 

som beskriver förutsättningar för planläggningens syfte. Det kan vara 

utredningar om förutsättningar för trafik, parkering, buller, VA, 

markstabilitet, översvämningsrisker mm.  

Alla dessa viktiga utredningar bör kommuniceras ut på ett 

lättillgängligt sätt så att våra samhällsmedborgare kan ställa frågor 

och lämna synpunkter under hela planprocessen. Detta är en 

grundbult i den lokala demokratiska processen och det offentliga 

samtalet. 

Just nu pågår arbetet med att uppdatera översiktsplanen som ska 

vara vägledande för vad vi ska bygga under flera år framöver. Hur vill 

vi att vår kommun skall utvecklas med bostäder, 

näringsverksamheter, infrastruktur, natur-och friluftsområden mm? 

Mycket angelägna frågeställningar som kommunens invånare bör 

kunna ta del av och samråda omkring. 

Samtidigt pågår planläggning för att möjliggöra ett gigantiskt 

laxodlingsprojekt med stora konsekvenser för kommunen. Arbetet 

påskyndas på ett sådant sätt att intentionerna i plan- och bygglagen 

riskerar att åsidosättas och den breda demokratiska processen att 

undermineras. Det måste vara möjligt för samtliga i kommunen att 

bidra till och diskutera nödvändiga konsekvensanalyser och planer. 

 

 



 

Tidigare har kommunen arrangerat olika typer av samrådsmöten i 

våra samhällen inom ramen för planprocessen. Det låter sig inte 

göras i nuläget p.g.a pandemin. Alla har inte heller möjlighet att delta 

på dessa möten. 

För att säkerställa Plan- och bygglagens intentioner och den lokala 

demokratin: 

Yrkar vi: 

Att kostnader och möjligheter för en digital plattform utreds där allt 

material som rör kommunens planprocesser kan presenteras utifrån 

fakta och på ett lättillgängligt sätt 

Att plattformen ska vara interagerande dvs att frågor och synpunkter 

hanteras och återkopplas. 

Att plattformen ska redigeras och modereras av en professionell 

aktör utifrån journalistiska grundprinciper och public service krav på 

neutralitet och opartiskhet 

Att plattformen ska kunna användas för enklare undersökningar i 

olika planläggningsfrågor. 

Att dessa principer för plattformen ska garanteras av en 

referensgrupp tillsatt av kommunen och bestående av oväldiga 

sakkunniga inom samhällsplanering och det offentliga samtalet.   

 

2021-01-26 

 

Olle Törnquist                                      Britt Wall 

Kungshamn                                          Smögen 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-02-06 KA 2021/000969 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Anna-Lena Höglund 
Administrativ chef 

 

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 
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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. 

Regelverk  

Ingen påverkan. 

Organisation och personal 

Ingen påverkan 

Hållbar utveckling 

Ingen påverkan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
   

Beslutsunderlag 
Kolada 
Kommunfullmäktige 2021-11-11 § 124 
Motion 
 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsingenjör 
Samhällsbyggnadschef 
Administrativ chef 

  
Anna-Lena Höglund Anna Liedholm 
Administrativ chef 
 

Kommundirektör 

 



Kolada nyckeltal
Nyckeltalsid Nyckeltal Område 2018 2019 2020 2021

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Riket 323 359 326

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Liknande kommuner, ö 564 576 531

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Sotenäs 676 715 713

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Lysekil 332 586 564

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Munkedal 336 569 515

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Strömstad 516 525 476

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Tanum 571 687 493

Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommunens nämnder och styrelse dividerat med antalet 
invånare i kommunen den 31/12. Avser politisk verksamhet i kommunen inklusive arvoderingen av kommunens 
förtroendevalda. De kostnader/intäkter som hör samman med affärsverksamhet redovisas under 
Affärsverksamhet. Är nämnden ansvarig för såväl skattefinansierad verksamhet som affärsverksamhet redovisas 
kostnaderna/intäkterna för den politiska delen i detta verksamhetsområde. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s 
Räkenskapssammandrag.
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 32(34)
 

 
 

KF § 124 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) Lös trafiksituationen på Smögen 
2. Medborgarförslag från Maria Bark-Ivarsson, ang. elektrisk cykelpump på Smögen 
3. Medborgarförslag från Göran Engström, ang fastighetsavgift nyproduktion. 
4. Motion från Yngve Johansson (MP) om invasiva växter 
5. Motion från Yngve Johansson (MP) om fria bussresor för unga 
6. Motion från Lotta Johansson (S) om förskolans framtida organisation 
7. Motion från Lotta Johansson (S) om trafiksituationen på Kyrkogatan 
8. Motion från Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S) om aktiv markpolitik i Sotenäs 

kommun 
9. Motion från Sanna Gustafsson (S) om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska 

sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 1 till Byggnadsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 2-3 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 4 till Miljönämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 5 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 6 till Utbildningsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 7 till Byggnadsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 8 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 9 till Omsorgsnämnden för beredning. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden 
 

 

  



	 	 	 	

	

			2021-11-10	

	

	 	 	 Sotenäs	kommun	
	 	 	 Kommunfullmäktige	

	

	

	

Motion	om	aktiv	markpolitik	i	Sotenäs	kommun	

Vi	har	vid	flera	tillfällen	uppmärksammat	att	privat	markägande	och	privat	exploatering	av	bostäder	
resulterat	i	fler	delårsboende,	inte	fler	helårsboende.	Mark	som	skulle	kunna	bidra	till	kommunens	
utveckling	förbrukas	till	ingen	nytta.	Den	privata	marknaden	tycks	mer	se	till	privat,	kortsiktig	
vinstmaximering	än	kommunens	väl	och	ve.	

Ett	sätt	för	kommunen	att	ta	ett	fastare	grepp	över	utvecklingen	är	att	ha	en	god	och	mycket	
långsiktig	markreserv.	Därför	måste	vi	ha	en	proaktiv	markpolitik.	Det	har	vi	inte	idag,	vilket	i	för	stor	
utsträckning	lämnar	fältet	öppet	för	privata	spekulanter.	Kommunen	måste	ha	en	markreserv	som	
sträcker	sig	bortom	detalj-	och	översiktsplaner.	Perspektivet	bör	vara	30	år.		

Vi	föreslår	att	kommunen	tillsätter	en	politiskt	sammansatt	grupp	på	tre	personer	(två	från	
majoriteten	och	en	från	oppositionen)	med	uppgift	att	se	över	nuvarande	markreserv,	kartlägga	
intressanta	områden	samt	lämna	förslag	till	förvärv	av	markområden	som	ska	tillföras	kommunens	
markreserv.	Gruppen	kan	med	fördel	även	genomföra	förhandlingar	med	aktuella	markägare.	

	

	

Jan-Olof	Larsson	(s)	

	

Therése	Mancini	(s)	

	

Lars-Erik	Knutsson	(s)	
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 28(31)
 

 
 

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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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 29(31)
 

 
 

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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-12-07 KA 2022/000467 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund och Maria Strömberg 
 
 

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. 
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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. 

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. 

Hållbar utveckling 

En omprioritering av budgeten kan få långsiktiga ekonomiska konsekvenser ur ett 
flerårsperspektiv. 
Sociala konsekvenser av att omprioritera i budgeten kan vara att tex minskade satsningar 
på unga och äldre måste göras. 
Miljömässiga konsekvenser kan vara att det tar längre tid att bekämpa invasiva arter om 
man väljer att göra det i befintlig verksamhet i en långsammare takt. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.    
 

Beslutsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktige 2022-04-27 § 74 
Tjänsteutlåtande 2022-10-28 
Miljönämndens protokoll 2022-11-29 § 70 
 

Beslutet skickas till 
Motionären 
 
 
Anna-Lena Höglund    Maria Strömberg 
Administrativ chef    Ekonomichef 
 
Anna Liedholm 
Kommundirektör 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 18(22)
 

 
 

MN § 70  MIMB 2022/1014 

Motion om invasiva arter i Sotenäs kommun 
Socialdemokraterna har lämnat en motion som föreslår att Sotenäs kommun ska kartlägga och 
bekämpa invasiva främmande arter i kommunen samt informera allmänheten om hur främmande 
arter ska hanteras. Kommunen är skyldig att bekämpa förbjudna arter inom EU som finns på 
kommunens mark. 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. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
föreslår att motionen ska bifallas. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-11-08 § 44 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-28 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Skäl till beslut 
Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på kommunens 
mark. I dagsläget utförs inget strukturerat arbete med att kartera och bekämpa invasiva främmande 
arter på kommunal mark.  
 
Arter som Jätteloka som etablerat sig på en plats kan kräva årlig bekämpning under 6 år och 
växtdelar från Parkslide kan leva i marken i 20 år eller mer. Det är därför viktigt att det finns en 
långsiktig plan och finansiering för att bekämpningen ska ge effekt. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun 
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 Miljönämnden 

 
 
 
Motion invasiva arter Socialdemokraterna i Sotenäs kommun, Dnr 
KA 2022/467 KF §74 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har lämnat en motion som föreslår att Sotenäs kommun ska kartlägga och 
bekämpa invasiva främmande arter i kommunen samt informera allmänheten om hur 
främmande arter ska hanteras. Kommunen är skyldig att bekämpa förbjudna arter inom EU 
som finns på kommunens mark. 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 åtgärsprogram men det går inte att söka pengar för bekämpning. 
Bekämpning av främmande arter behövar vara långsiktig om den ska ge efterkt. Det är viktigt 
att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på kommunens mark. 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att motionen ska bifallas. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har mottagit en motion från Socialdemokraterna i 
Sotenäs om kartläggning av invasiva arter, information till allmänheten samt arbete med aktiv 
bekämpning på kommunal mark. 

Bakgrund 
En invasiva främmande art är en art som har flyttats från sin naturliga miljö av människan och 
som i sin nya miljö sprider sig snabbt och får negativ påverkan på biologisk mångfald, 
människor och djurs hälsa eller ekonomin. I EU:s förordning om invasiva främmande arter 
listas 88 arter som är förbjudna att bland annat import, sälja, odla, transportera, släppa ut i 
naturen, hålla levande. I Sverige finns 25 arter som är med på EU:s lista. Det finns även andra 
invasiva arter som inte finns med på EU:s lista till exempel parkslide där det i dagsläget inte 
finns något lagkrav att bekämpa arten.  

Ansvar 
Myndigheter, kommuner och privata aktörer har alla ett ansvar för att begränsa invasiva 
främmande arter i Sverige. Kommunen är ansvarig för många parker och andra allmänna ytor 
och kan i den rollen förhindra att arter som är eller riskerar att bli invasiva planteras där. 
Kommunen är som markägare ansvarig för att bekämpa invasiva främmande växter som finns 
på den kommunala marken. 

Nuläget 
I dagsläget utförs inget strukturerat arbete med att kartera och bekämpa invasiva främmande 
arter på kommunal mark. Idag finns en funktion för allmänheten att lämna förslag eller 
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anmäla fel på hemsidan, samma system skulle kunna användas för inrapportering av 
främmande arter. SLU har också en speciell portal för rapportering av främmande arter där 
kommunen kan hämta information.  

Bidrag 
Det finns möjlighet att söka statligt bidrag från den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) för 
inventering av främmande arter och framtagning av åtgärdsprogram. Bidraget täcker 50% av 
den totala kostnaden för projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Kommunen 
behöver därför täcka 50% av kostanden antingen med pengar eller nedlagd tid från befintlig 
personal. Ansökan görs innan 1 december varje år. 

Socialdemokraterna yrkar att: 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska göra en kartläggning av i hur stor omfattning 
det finns invasiva arter i kommunen 

Kommunfullmäktige beslutat att Sotenäs kommun ska tillhandahålla information om invasiva 
arter och hur de ska hanteras. Samt inrättar ett system för medborgarna att anmäla misstänkta 
invasiva arter 

Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs kommun aktivt ska arbeta med bekämpning av 
invasiva arter på kommunens egen mark 

Konsekvensbeskrivning  
Ekonomi  
Det finns möjlighet att söka statliga medel för inventering men kommunen behöver stå för 
halva kostnaden antingen i arbetstid eller pengar. Andra kommunen har sökt pengar för 
liknande projekt i storleksordningen 300 000 kr.  

Om kommunen kartlägger av 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.  

Regelverk  
Har kommunen kännedom om att en invasiva främmande art på EU-förteckningen växer på 
den kommunala marken är kommunen skyldig att bekämpa arten.  

Organisation och personal  
Personalen som ska bekämpa invasiva växer behöver utbildning i hur arter bekämpas på rätt 
sätt för att minska spridningen av växterna och undvika arbetsskador. Bekämpning av vissa 
arter kan vara hälsofarliga till exempel Jätteloka som kan ge brännskador om växtsafter som 
hamnar på huden exponeras för solljus. 

Medborgarperspektiv  
Om kommunmedlemmar förväntas bekämpa invasiva arter på sin mark är det rimligt att 
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kommunen går före och åtgärdar kommunal mark. Det kan även krävas ett samarbete mellan 
kommun och enskilda för att lyckas med bekämpning av vissa arter. 

Slutsats 
Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på 
kommunens mark. 

Förslag till beslut 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att motionen ska bifallas. 

Skäl till det föreslagna beslutet 
Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på 
kommunens mark. I dagsläget utförs inget strukturerat arbete med att kartera och bekämpa 
invasiva främmande arter på kommunal mark.  

Arter som Jätteloka som etablerat sig på en plats kan kräva årlig bekämpning under 6 år och 
växtdelar från Parkslide kan leva i marken i 20 år eller mer. Det är därför viktigt att det finns 
en långsiktig plan och finansiering för att bekämpningen ska ge effekt. 

Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige i Sotenäs via kommunstyrelsen 

Föredragande: 
Magnus Karlsson, Miljöhandläggare, magnus.karlsson@sotenas.se, 0523 - 66 47 26 

mailto:magnus.karlsson@sotenas.se
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KF § 74 Dnr 2022/000150 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
 
1. Motion från Yngve Johansson (MP) om Energiplan. 
2. Medborgarförslag från Jan Brügge om Förtur på Bohus-Malmönleden. 
3. Motion från Gerardo Alas (S), Therése Mancini (S) om invasiva arter. 
4. Motion från Theresé Mancini (S), Jan-Olof Larsson (S), Gerardo Alas (S), Lotta Johansson 

(S), Lars-Erik Knutsson (S) om inrättande av en kultur och fritidsnämnd. 
5. Motion från Therése Mancini (S), Lotta Johansson (S) om ungdomsforum. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 1, 4 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 2 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 3 till Miljönämnden i mellersta Bohuslän för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 5 till Utbildningsnämnden för beredning. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Utbildningsnämnden 

 

  

________________________________
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Motion	om	invasiva	arter			

Förekomsten	av	invasiva	arter	i	kommunen	är	ett	problem	för	invånare,	företag	och	
kommunen	själv.	Invasiva	främmande	arter	är	arter	som	människan	avsiktligt	eller	oavsiktligt	
har	flyttat	till	ett	nytt	område	och	där	de	snabbt	sprider	sig	och	orsakar	skada.	Det	handlar	
om	både	växter	och	djur	men	också	mikroorganismer	och	svampar.	Många	gånger	är	det	
okunskap	som	ligger	bakom	att	invasiva	arter	flyttas.	Det	som	kan	verka	vara	en	harmlös	
växt	för	villaträdgården	kan	i	själva	verket	vara	en	invasiv	växt	som	tränger	ut	andra	växter	
när	den	har	fått	fäste.	Invasiva	arter	är	ett	stort	problem	och	utgör	ett	hot	mot	den	
biologiska	mångfalden	och	riskerar	även	att	skapa	ekonomiska	problem	för	samhället	i	stort,	
enskilda	invånare	och	för	företagare	i	Sotenäs	kommun.		
	
Eftersom	okunskap	är	en	vanlig	faktor	till	spridandet	av	invasiva	arter	är	det	viktigt	att	enkelt	
kunna	göra	rätt	samt	att	arbeta	förebyggande.	Genom	att	ligga	steget	före	och	ha	en	god	
översyn	över	läget	i	kommunen	finns	möjligheten	att	minimera	de	skador	som	kan	uppstå	i	
framtiden.				
	
	

Därför	yrkar	Socialdemokraterna	att:	

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

• Kommunfullmäktige	beslutat	att	Sotenäs	kommun	ska	tillhandahålla	information	om	invasiva	
arter	och	hur	de	ska	hanteras.	Samt	inrättar	ett	system	för	medborgarna	att	anmäla	
misstänkta	invasiva	arter		

• Kommunfullmäktige	beslutar	att	Sotenäs	kommun	aktivt	ska	arbeta	med	bekämpning	av	
invasiva	arter	på	kommunens	egen	mark		
	

Gerardo	Alas	

Therése	Mancini		

Socialdemokraterna	i	Sotenäs		
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-12-07 KA 2021/000956 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund och Maria Strömberg 
 
 

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. 
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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. 
 

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. 
 

Hållbar utveckling 

En omprioritering av budgeten kan få långsiktiga ekonomiska konsekvenser ur ett 
flerårsperspektiv. 
Sociala konsekvenser av att omprioritera i budgeten kan vara att tex minskade satsningar 
på unga och äldre måste göras. 
Miljömässiga konsekvenser kan vara att det tar längre tid att bekämpa invasiva arter om 
man väljer att göra det i befintlig verksamhet i en långsammare takt. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 

Beslutsunderlag 
Motion  
KF protokollsutdrag 2021-11-11 § 124 
Tjänsteutlåtande 2022-10-28 
Miljönämnden 2022-11-29 § 70 

Beslutet skickas till 
Motionären 
 
 
Anna-Lena Höglund    Maria Strömberg 
Administrativ chef    Ekonomichef 
 
 
Anna Liedholm 
Kommundirektör 
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MN § 69  MIMB 2021/2510 

Motion om bekämpning av invasiva arter i Sotenäs kommun 
Miljöpartiet har lämnat en motion som föreslår att Sotenäs kommun ska kartlägga och bekämpa 
invasiva främmande arter. Kommunen är skyldig att bekämpa förbjudna arter inom EU som finns 
på kommunens mark. 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. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
föreslår att motionen ska bifallas. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-11-08 § 43 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-28 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Skäl till beslut 
Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på kommunens 
mark. I dagsläget utförs inget strukturerat arbete med att kartera och bekämpa invasiva främmande 
arter på kommunal mark.  
 
Arter som Jätteloka som etablerat sig på en plats kan kräva årlig bekämpning upp till 6 år, växtdelar 
från Parkslide kan leva i marken i 20 år eller mer. Det är därför viktigt att det finns en långsiktig 
plan och finansiering för att bekämpningen ska ge effekt. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun 
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 Miljönämnden 

 
 
 
Motion om bekämpning av invasiva arter i Sotenäs kommun, Dnr 
KA 2021/142 KF §124 

Sammanfattning 
Miljöpartiet har lämnat en motion som föreslår att Sotenäs kommun ska kartlägga och 
bekämpa invasiva främmande arter. Kommunen är skyldig att bekämpa förbjudna arter inom 
EU som finns på kommunens mark. 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 åtgärsprogram men det går inte att söka pengar för bekämpning. 
Bekämpning av främmande arter behövar vara långsiktig om den ska ge efterkt. Det är viktigt 
att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på kommunens mark. 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att motionen ska bifallas. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har mottagit en motion från Miljöpartiet de gröna 
som föreslår att Sotenäs kommun ska inventera och kartlägga invasiva arter i kommunen samt 
att ta fram ett åtgärdsprogram för bekämpning. 

Bakgrund 
En invasiva främmande art är en art som har flyttats från sin naturliga miljö av människan och 
som i sin nya miljö sprider sig snabbt och får negativ påverkan på biologisk mångfald, 
människor och djurs hälsa eller ekonomin. I EU:s förordning om invasiva främmande arter 
listas 88 arter som är förbjudna att bland annat import, sälja, odla, transportera, släppa ut i 
naturen, hålla levande. I Sverige finns 25 arter som är med på EU:s lista. Det finns även andra 
invasiva arter som inte finns med på EU:s lista t.ex. parkslide där det i dagsläget inte finns 
något lagkrav att bekämpa arten.  

Ansvar 
Myndigheter, kommuner och privata aktörer har alla ett ansvar för att begränsa invasiva 
främmande arter i Sverige. Kommunen är ansvarig för många parker och andra allmänna ytor 
och kan i den rollen förhindra att arter som är eller riskerar att bli invasiva planteras där. 
Kommunen är som markägare ansvarig för att bekämpa invasiva främmande växter som finns 
på den kommunala marken. 

Nuläget 
I dagsläget utförs inget strukturerat arbete med att kartlägga och bekämpa invasiva 
främmande arter på kommunal mark. 
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Bidrag 
Det finns möjlighet att söka statligt bidrag från den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) för 
inventering av främmande arter och framtagning av åtgärdsprogram. Bidraget täcker 50% av 
den totala kostnaden för projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Kommunen 
behöver därför täcka 50% av kostanden antingen med pengar eller nedlagd tid från befintlig 
personal. Ansökan görs innan 1 december varje år. 

Miljöpartiet de gröna i Sotenäs yrkar: 
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. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet  
Ekonomi  
Det finns möjlighet att söka statliga medel för inventering men kommunen behöver stå för 
halva kostnaden antingen i arbetstid eller pengar. Andra kommunen 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.  

Regelverk  
Har kommunen kännedom om att invasiva främmande som är förbjudna finns på kommunägd 
mark är kommunen skyldig att bekämpa arten. 

Organisation och personal  
Personalen som ska bekämpa invasiva växer behöver utbildning i hur arter bekämpas på rätt 
sätt för att minska spridningen av växterna och undvika arbetsskador. Bekämpning av vissa 
arter kan vara hälsofarliga till exempel Jätteloka som kan ge brännskador om växtsafter som 
hamnar på huden exponeras för solljus. 

Medborgarperspektiv  
Om kommunmedlemmar förväntas bekämpa invasiva arter på sin mark är det rimligt att 
kommunen går före och åtgärdar kommunal mark. Det kan även krävas ett samarbete mellan 
kommun och enskilda för att lyckas med bekämpning av vissa arter. 

Slutsats 
Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på 
kommunens mark. 
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Förvaltningens förslag till beslut  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att motionen ska bifallas. 

Skäl till det föreslagna beslutet 
Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på 
kommunens mark. I dagsläget utförs inget strukturerat arbete med att kartera och bekämpa 
invasiva främmande arter på kommunal mark.  

Arter som Jätteloka som etablerat sig på en plats kan kräva årlig bekämpning upp till 6 år, 
växtdelar från Parkslide kan leva i marken i 20 år eller mer. Det är därför viktigt att det finns 
en långsiktig plan och finansiering för att bekämpningen ska ge effekt. 

Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige i Sotenäs via kommunstyrelsen 

Föredragande: 
Magnus Karlsson, Miljöhandläggare, magnus.karlsson@sotenas.se, 0523 - 66 47 26 
 

mailto:magnus.karlsson@sotenas.se
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KF § 124 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) Lös trafiksituationen på Smögen 
2. Medborgarförslag från Maria Bark-Ivarsson, ang. elektrisk cykelpump på Smögen 
3. Medborgarförslag från Göran Engström, ang fastighetsavgift nyproduktion. 
4. Motion från Yngve Johansson (MP) om invasiva växter 
5. Motion från Yngve Johansson (MP) om fria bussresor för unga 
6. Motion från Lotta Johansson (S) om förskolans framtida organisation 
7. Motion från Lotta Johansson (S) om trafiksituationen på Kyrkogatan 
8. Motion från Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S) om aktiv markpolitik i Sotenäs 

kommun 
9. Motion från Sanna Gustafsson (S) om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska 

sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 1 till Byggnadsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 2-3 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 4 till Miljönämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 5 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 6 till Utbildningsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 7 till Byggnadsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 8 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 9 till Omsorgsnämnden för beredning. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden 
 

 

  



Motion till Sotenäs Kommunfullmäktige, om inventering och kartläggning av invasiva växter i Sotenäs 

. 

Det pågår en spridning av växter så kallade invasiva främmande växter, dessa konkurrerar ut andra 

växter och de är i regel mycket svåra att bekämpa. En del av dessa växter riskerar att tränga sig in i 

husgrunder och rörsystem. Ofta krävs endast en millimeter av en växt för att den sa få möjlighet att 

spridas vidare. Den ökade spridningen, den negativa påverkan på biologisk mångfald, samt att dessa 

växter även kan skada rörsystem och husgrunder gör det sammantaget angeläget att komma fram till 

möjligheter att förhindra spridningen.  

Enligt reportage i Bohuslänningen 2021-10-02 har ett arbete påbörjats i Uddevalla, Trollhättan och 

en del andra kommuner för att skapa ett underlag och kunskap om spridningen.  

Pengar går att söka via länsstyrelsen för LONA–projekt, som är statsfinansierade lokala 

naturvårdsprojekt, något som kan vara lämpligt att göra för en inventering/kartläggning.  

Kunskap och underlag behövs för att framöver kunna vidta åtgärder som behövs för att minska och 

förhindra spridning. 

Jord som förflyttas kan innehålla växtdelar av invasiva växter, så om det finns en kartläggning, blir det 

även möjligt att vara försiktig vid grävarbeten och flytt av jord och material.  

Exempel på vilka invasiva växter som finns i Bohuslän, enligt Bohuslänningen 2021-10-02 

Jättebalsamin, Jätteloka, Vresros, Gul Skunkskalla, Parkslide, Blomsterlupin.  

 

Miljöpartiet de gröna i kommunfullmäktige, Sotenäs yrkar: 

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.  

Yngve Johansson 20211106 
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LISTA  
DELEGATIONSBESLUT 

Sida 
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Datum 
2023-03-01 

 

  

 
 

Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
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 

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 



 
  Sida 

2(6) 
 

 

Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
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 

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 



 
  Sida 

3(6) 
 

 

Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
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 

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 



 
  Sida 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
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 

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 

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 



 
  Sida 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
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 

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 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
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 NY 

Kommundirektör 
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LISTA 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Sida 
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Datum 
2023-02-28 

 

  

 
 

Anmälningsärenden 
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 

 



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2023-02-02 | §§ 13-28 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(26)
 

 
 

BN § 18   BN 2022/626 

Remiss - motion om ökade möjligheter till installation av solceller 
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 Hunnebo avloppsreningsverk och Omholmen 
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 Hunnebo och Omholmen 
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.  
 
 



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2023-02-02 | §§ 13-28 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 9(26)
 

 
 

forts. BN § 18  BN 2022/626 

 
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 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2023-01-19 § 7 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2023-01-09 
 

Byggnadsnämndens förslag 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planarkitekt 

Telefon: 0523-66 46 59 
E-post: elinor.palm@sotenas.se 
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Svar på motion till kommunfullmäktige i Sotenäs 
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 Hunnebo avloppsreningsverk 
och Omholmen 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 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planarkitekt 

Telefon: 0523-66 46 59 
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vatten skulle det säkert få plats större solcellsanläggningar än vad ovanstående budgetar 
tillåter, speciellt på Hunnebo och Omholmen 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.  
 
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.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
 

Beslutet skickas till 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 

 

  
Elinor Palm Eveline Karlsson 
Planarkitekt Samhällsbyggnadschef 
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KF § 101 Dnr 2022/000150 

Inkomna motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 

1. Medborgarförslag från Elisabeth Johansson om Hundbadplats i Dövik, Kungshamn 
2. Medborgarförslag från Monica Kjellson om översyn skyddsrum 
3. Medborgarförslag från Monica Kjellson om parkeringsdekal båtplatsägare 
4. Medborgarförslag från Annette Rönnblom QR kod för badtemperatur 
5. Medborgarförslag från Annette Rönnblom Luftpumpstationer för cykel 
6. Medborgarförslag från Agneta Trolle-Lindgren om Västtrafikkort för pensionärer 
7. Medborgarförslag från Elisabeth Johansson angående Greta Mattssons önskan avseende 

Döviks badplats 
8. Medborgarförslag från Gunilla Andreasson, Begränsa trafiken gamla Hunnebostrand 
9. Medborgarförslag från Carl-Johan Starck, Släck gatubelysningen och därmed öka 

säkerheten och spar el 
10. Medborgarförslag från Carl-Johan Starck, skapa förutsättningar för torghandel 
11. Medborgarförslag, från Carl-Johan Starck, behov av riktlinjer för informationsskyltning vid 

infarterna till kommunen och våra samhällen. 
12. Motion från Olof Börjesson (C) och Britt Lindgren (C) förbered platser för vindkraftverk 

och batteripark i Sotenäs. 
13. Motion från Mikael Andersson (-) Utreda förutsättningarna för P-zoner samt P-tillstånd för 

kommuninvånare. 
14. Motion från Mikael Andersson (-) Slopad kommunal avgift för ideella föreningar. 
15. Motion från Eva Abrahamsson (M), Nils Olof Bengtson (M), Ronald Hagbert (M) om ökade 

möjligheter till installation av solceller. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 1-7, 9-11 till Kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 8 till Byggnadsnämnden för beredning och 
beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 12-14 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 15 till Byggnadsnämnden för beredning. 
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
 
  

______________________

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2022-10-03
    Dnr: BN-2022-626/1
_____________________



Till KF i Sotenäs     

 

Motion om ökade möjligheter till installation av solceller 

Den elkris, som nu uppstått i Sverige efter den politiskt orsakade nedläggningen av sex 

kärnkraftverk, har lett till skyhöga elpriser som riskerar att företag går i konkurs och att 

elkonsumenter får mycket svårt att klara sin hushållsekonomi. Krisen kommer att bli flerårig 

tills man har byggt ny planerbar elproduktion i södra Sverige. Därför måste nu även Sotenäs 

dra sitt strå till stacken och försöka lindra krisen. 

En åtgärd är att öka möjligheterna till att kunna installera solceller. Moderaterna i Sotenäs 

vill snabbt underlätta för att detta skall vara möjligt. Vi yrkar därför på att Sotenäs kommun 

snarast vidtar följande åtgärder: 

- Gör en översyn av de begränsningar som finns i gällande Kulturmiljöprogram och krav 

på bygglov så att solceller kan installeras. 

- Öka insatserna för energirådgivning med syftet att installera solceller samt 

energibesparande åtgärder. 

- Utred möjligheterna att installera solceller på fler av kommunens fastigheter 

inklusive kommunens bolag samt planera för detta i kommande budget. 

 

Kungshamn 2022-09-08 

 

 

Eva Abrahamsson (M) Nils Olof Bengtson (M) Ronald Hagbert (M) 

______________________

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2022-10-03
    Dnr: BN-2022-626/1
_____________________
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KSTU § 10   Dnr 2023/155 

 
Förslag om utökad avgiftssäsong p-avgifter 

Sammanfattning 

Ärendet avser ett förslag till ändring av taxan för parkeringsavgift. 
 
Förslag avser utökning av 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 tom 30 september. 
 
I nuläget tas ut parkeringsavgift ut under perioden 1 juni och 31 augusti. 
 
Förslaget är en anpassning till den allt längre besökssäsongen och bedöms innebära ökade intäkter 
från parkeringsverksamheten. 
 
Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift. 

Beskrivning av ärendet 

Koppling till vision, programförklaring och mål 
Förslaget bedöms ha koppling till bland annat följande övergripande utvecklingsmål. 
 
Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög kvalitet som är 
tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja utvecklingen i alla 
kommunens samhällen. 
 
Kostnaderna för parkeringsverksamheten är ökande. Genom att förslaget är intäktsökande bidrar det 
till att kommunen kan driva och utveckla allmänna parkeringsplatser på ett sätt som anges i det 
övergripande målet. 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2023-02-01 

Yrkanden 

Torbjörn Lundh (DemR) yrkar att inte förlänga avgiftssäsongen, utan ha den nu gällande 
avgiftssäsongen, alltså 1 juni till 31 aug. En utvärdering ska ske inför nästa säsong. 
 
Jan-Olof yrkar på att förlänga avgiftssäsongen från 1 maj till 31 augusti. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S) förslag mot Torbjörn Lundhs (DemR) 
förslag och finner att utskottet antar Jan-Olof-Larssons (S) förslag  
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Sid: 18(23)
 

 
 

Forts. KSTU § 10  

Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S) förslag mot förvaltningens förslag och 
finner att utskottet antar Jan-Olof Larssons (S) förslag. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att förlänga avgiftssäsongen på allmänna parkeringsplatser till att 
omfatta perioden 1 maj till och med 31 augusti. 

Reservation 

Torbjörn Lundh (DemR) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-02-01 KA 2023/000155 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tomas Wallin 
Anläggningschef 

 

Förslag om utökad avgiftssäsong p-avgifter 

Sammanfattning 
Ärendet avser ett förslag till ändring av taxan för parkeringsavgift. 
 
Förslag avser utökning av 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 tom 31 september. 
 
I nuläget tas ut parkeringsavgift ut under perioden 1 juni och 31 augusti. 
 
Förslaget är en anpassning till den allt längre besökssäsongen och bedöms innebära 
ökade intäkter från parkeringsverksamheten. 
 
Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift. 
 

Beskrivning av ärendet 

Koppling till vision, programförklaring och mål 

Förslaget bedöms ha koppling till bland annat följande övergripande utvecklingsmål. 
 
Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög kvalitet som 
är tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja utvecklingen i 
alla kommunens samhällen. 
 
Kostnaderna för parkeringsverksamheten är ökande. Genom att förslaget är 
intäktsökande bidrar det till att kommunen kan driva och utveckla allmänna 
parkeringsplatser på ett sätt som anges i det övergripande målet. 
 

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 
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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, så att 
budgeterade intäkter uppnås. 
 

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, m.m. 
 
Byggnadsnämnden beslutar om förordnande av parkeringsvakter, lokala 
trafikföreskrifter samt bygglov för vissa parkeringsplatser. 
 

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) 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om att förlänga avgiftssäsongen på allmänna 
parkeringsplatser till att omfatta perioden 1 maj tom 31 september. 
 

Beslutet skickas till 
Förvaltningen 
Diariet 
Trafikingenjören 

  
Tomas Wallin Eveline Karlsson 
Anläggningschef Samhällsbyggnadschef 
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KSTU § 11   Dnr 2023/158 

 
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 2023-02-0220 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

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. 
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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-02-02 KA 2023/000158 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tomas Wallin 
Anläggningschef 

 

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. 
 

Beskrivning av ärendet 

Koppling till vision, programförklaring och mål 

Förslaget bedöms ha koppling till bland annat följande övergripande utvecklingsmål. 
 
Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring som gör att fler människor vill bo, 
leva och besöka kommunen. 
 
Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög kvalitet som 
är tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja utvecklingen i 
alla kommunens samhällen. 
 
Kostnaderna för parkeringsverksamheten är ökande. Genom att förslaget är 
intäktsökande bidrar det till att kommunen kan driva och utveckla allmänna 
parkeringsplatser på ett sätt som anges i övergripande mål. 
 
De aktuella parkeringarna bör vidare skyltas på så sätt att parkering endast är tillåten för 
personbilar klass 1.  

Konsekvensbeskrivning 
Parkeringsavgiften belastar samtliga fordonsförare som nyttjar dessa parkeringsplatser 
under avgiftsperioden. Så oavsett om man är kommunmedlem, kund eller besökande 
behandlas alla lika.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för parkeringsplatser som har anordnats i anslutning 
till kommunens badplatser vid Sandön, Hästedalen, Tången samt Badholmarna, skall 
avgiftsbelagd tid ska vara kl 08:00 - 18:00 under alla dagar. 
 
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. 
 

Bilagor 
Kartbilaga nr 1 tom 4. 
 

Beslutet skickas till 
Förvaltningen 
Diariet 
Trafikingenjören 
 

  
Tomas Wallin Eveline Karlsson 
Anläggningschef Samhällsbyggnadschef 

 



Smöge, förslag om p-platser gällande införande av parkeringstaxa

20 januari 20215. Kommunala fastigheter

Införande av parkeringstaxa, Smögen. Bilaga kallad nummer 3.50 0 50 [m]

1:1 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



Tången, förslag om ytor gällande införande om parkeringstaxa

januari 20, 20214.1 Kommunalteknisk karta-Behörighetsskyddad Sotenäs

Införande av parkeringstaxa, Tången. Bilaga kallad nummer 4.

1:2 000

o

50 0 50 100 150 [m]



Hunnebostrand, förslag om yta gällande införande av parkeringstaxa

20 januari 20214. Kommunalteknisk karta

Införande av parkeringstaxa, Hunnebostrand. Bilaga kallad nummer 550 0 50 100 150 [m]

1:2 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



Bovallstrand, förslag om ytor gällande införande av parkeringstaxa

20 januari 20215. Kommunala fastigheter

Införande av parkeringstaxa, Bovallstrand. Bilaga kallad nummer 650 0 50 100 [m]

1:1 500

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.
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KSTU § 13   Dnr 2022/1104 

 
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 Skeppet 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 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningen 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, med maxtaxa 200 
kr, samt 
- att ta bort maxtaxan på parkeringarna vid Ica Ankaret och Bäckevik 24:1 och 24:2. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-11-29 KA 2022/001104 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tomas Wallin 
Anläggningschef 

 

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 Skeppet 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. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Förslaget bedöms innebära ökade årliga intäkter. Kostnader för bygglov och skyltning 
är av engångskaraktär och är försumbara. 
 

Regelverk 

Av 6 kap 1 § pkt 8 Plan- och byggförordning (2011:338), följer att det krävs bygglov 
för att anordna, flytta eller väsentligt ändra den avsedda parkeringsplatsen. 
Bygglovsplikt för vissa parkeringsplatser infördes i början av nittiotalet. 
 
Enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering får en markägare som 
upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området under de 
förutsättningar som anges i denna lag ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon 
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parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat (olovlig 
parkering). 
 

Organisation och personal 

Förslaget bedöms inte påverka organisation och personal. 
 

Hållbar utveckling 

Förslaget uppmuntrar besökare med husbilar att i första hand använda ställplatser i 
kommunen. 
 
Förslaget bedöms även vara lämpligt från rättviseperspektiv samt öka rotationen på 
parkeringen på Lännudden så att den blir mer tillgänglig. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningen 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, med 
maxtaxa 200 kr, samt 
- att ta bort maxtaxan på parkeringarna vid Ica Ankaret och Bäckevik 24:1 och 24:2. 
 

Beslutsunderlag 
Anläggningschefens tjänsteutlåtande 
 

Beslutet skickas till 
 

  
Tomas Wallin Eveline Karlsson 
Anläggningschef Samhällsbyggnadschef 

 



29 november 2022Smögenön

Parkering 50 0 50 [m]

1:999

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



16 januari 2023Ica Ankaret

Parkering 30 0 30 [m]

1:617

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



29 november 2022Bäckevik 24:1 och 24:2

Parkering 50 0 50 [m]

1:1 082

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.
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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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Forts. KSAU § 10  

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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-01-23 KA 2022/000819 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johan Fransson 
johan.fransson@sotenas.se 
Mark och exploateringsingenjör 
 

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. 
 
Att förenkla processen när marknadsvärdet ändrar sig är att ge Kommunstyrelsen rätt att 
ändra taxebeloppen när marknadsvärdet ändrar sig.   
   

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. 
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Vad innebär den förändrade taxan för ett köp av 30 kvm på olika platser i kommunen. 
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. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Förfrågningar om marktillköp är en vanlig inkommande fråga till förvaltningen. Den 
översyn och justering som nu görs i detta ärende medför att priserna på marktillköp höjs i 
nästan alla delar av kommunen.  
 
Detta kommer medföra en ökad intäkt till kommunen. Antalet genomförda marktillköp per 
år är i dagsläget inte många eftersom de flesta ansökningar inte uppfyller de krav som 
ställs för att köpa till mark. Förvaltningen ser att ärenden kommer att öka de närmaste åren 
och därför bör taxan vara uppdaterad. 

Regelverk  

En kommunal försäljning av mark till underpris kan anses strida mot kommunallagen 
(2017:725) om kravet på god ekonomisk hushållning enligt11 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.  
 
Försäljning måste ske till ett marknadspris vilket betyder att en uppdaterad 
marktillköpstaxa är viktig för att fortsatt kunna hålla sig till regelverket 

Hållbar utveckling 

Kommunen bör förvalta sin mark ur ett ekonomiskt och hållbart sätt för 
kommunmedlemmarnas bästa över tid. När det gäller marktillköpstaxan bör den spegla 
marknadsvärdet för aktuell mark. Marknadsvärdet skiljer sig inom Sotenäs kommun därför 
bör en taxa även vara olika beroende på var marken är belägen inom kommunen.  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta marktillköpstaxa, enligt bifogad "Bilaga 1 - 
Marktillköpstaxa 2023”, att gälla från den 1 januari 2023 tills vidare.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga Kommunstyrelsen att justera taxan i takt med 
förändring av markens värde. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Marktillköpstaxa 2023 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

  
Johan Fransson Håkan von Dolwitz 
Mark och exploateringsingenjör Plan- och byggchef 

 
 



Taxa Marktillköp år 2023 BILAGA 1

kostnad/m2 KF202x-xx-xx § xx KA 2022/000819
Tabell 1 Tabell 2

Taxa Taxa

Tax.år 2018-2020 Tax.år 2021-2023

Riktvärdeområde Gäller tillsvidare

Nr

Landsbygd Kommundel

1427066 Landsbygd västra 250 250

1427068 Sydöstra kust 250 293

1427070 Sydvästra kust 250 320

1427072 Nordvästra kust 250 427

1427074 Stensjö 250 250

1427900 Landsbygd Nordöstra 250 250

Smögen 

1427002 Centrala 2460 3760

1427004 Mellersta 920 1573

1427006 Norra och Hasselön 720 1213

1427008 Hasselösund 1200 2133

1427010 Kalvbogen 560 1013

Kungshamn

1427012 Centrala 1480 2373

1427014 Bäckevik 620 1027

1427016 Vägga 380 853

1427018 Tången 600 1013

Tången delomr. A

1427020 Valeberget 620 973

Väjern

1427022 Väjern 420 613

Hunnebostrand

1427024 Central 2000 4573

1427026 Kring Kyrkan 870 1493

1427028 Söder Folketspark 260 360

1427030 Hedalen, Hästedalen 290 547

1427032 Hunnebovallen 250 250

Ulebergshamn

1427034 Ulebergshamn 660 880

1427036 Östra 360 560

Östra delomr.A

1427038 Alperna 770 1293

Bovallstrand

1427040 Centrala 1370 2133

1427042 Väster Kyrkan 1060 2053

1427044 Öster Kyrkan 540 773

1427046 Stensnäs 380 680

1427048 Högbergstorp 250 320

Hovenäset

1427050 Hovenäset södra 1170 2253

1427054 Hovenäset norra 520 960

Bohus-Malmön

1427056 Nordöstra 1080 1733

1427058 Sydöstra 760 1280

1427060 Stallen till skolan 290 547

1427062 Myren 860 1440

1427064 Sydvästra 370 587

1427076 Södra 490 933



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elinor Palm, Planarkitekt 
Telefon: 0523-66 46 59 

E-post: elinor.palm@sotenas.se 
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Initiativ till ändring av detaljplan för fastigheten Vägga 2:504, 
Kungshamn  
 

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

   
Aktuell fastighet                                      

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 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elinor Palm, Planarkitekt 
Telefon: 0523-66 46 59 

E-post: elinor.palm@sotenas.se 
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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 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. 
 
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.        



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elinor Palm, Planarkitekt 
Telefon: 0523-66 46 59 

E-post: elinor.palm@sotenas.se 
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Detaljplan 

 

 
Gällande detaljplan P63 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 1427-P63, laga kraft 2005-02-25. 
Genomförandetiden är femton år från den dag planen fick laga kraft, genomförandetiden 
har utgått.  
 
Planbestämmelserna anger bland annat följande. Marken får användas för småindustri 
och hantverk som inte är störande för omgivningen. Prickmark får inte bebyggas. 
Största tillåtna byggnadsarea inom området är 5 000 kvm. Tak skall utformas som 
sadeltak, minsta taklutning är 22 grader och största taklutning är 27 grader. Takpannor i 
matt röd färg. Fasader skall utföras av trä och täckmålas med ljusa kulörer i enlighet 
med ortens traditioner. Högsta byggnadshöjd är 7,5 meter. Högsta nockhöjd i meter 
över grundkartan nollplan är 17 meter i höjdsystem RH70. Sprängning, schaktning och 
utfyllnad är ej tillåtet annat än vad som erfordras för att på ett lämpligt sätt kunna utföra 
grundläggning av byggnader, göra ledningsdragning samt anlägga bilplats och in och 
utfart.  
 
 
   
   
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elinor Palm, Planarkitekt 
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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. 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar att avbryta planarbetet. 

 

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
 
 
 
Elinor Palm                        David Fransson 
Planarkitekt   Plan- och byggchef 
 



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-29 | §§ 103-118 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(25)
 

 
 

BN § 107  BN 2022/264 

Vägga 2:504 - initiativ till ändring av detaljplan 
Ärendet gäller ställningstagande till fortsatt planarbete inom fastigheten Vägga 2:504. 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-09-15 § 195 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-09-06 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att planarbetet ska fortsätta och att planarbetet 
inriktas på att säkerställa ett markreservat för vattenledning. 
 
Robert Yngve (KD), Klaes Mattsson (M), Carl-Johan Starck (M), Gunilla Ohlin (L) Vivianne 
Gustafsson (S) och Sebastian Andersson (SD) yrkar bifall till Britt Walls förslag.  
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Britt Wall m.fl. förslag och finner att 
nämnden antar Britt Wall m.fl. förslag. 
 



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-29 | §§ 103-118 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(25)
 

 
 

forts. BN § 107 BN 2022/264 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att planarbetet ska fortsätta och att 
planarbetet inriktas på att säkerställa ett markreservat för vattenledning. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-15 | §§ 187-212 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 13(36)
 

 
 

BNAU § 195 BN 2022/264 

Vägga 2:504 - initiativ till ändring av detaljplan 
Ärendet gäller ställningstagande till fortsatt planarbete inom fastigheten Vägga 2:504. 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-09-06 
 

Yrkande 

Britt Wall (S), Robert Yngve (KD) och Gunilla Ohlin (L) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att 
planarbetet ska fortsätta och att planarbetet inriktas på att tillåten markanvändningen ska 
överensstämma med de avsikter som framfördes i ansökan 2019-02-22 (uppställningsplats för större 
maskiner och tillbehör samt personalparkering) vilka låg till grund för kommunens beslut att sälja 
marken samt att behovet av markreservat för underjordiska vattenledningar prövas.  
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall, Robert Yngve och Gunilla Ohlins förslag och finner 
att arbetsutskottet antar detta. 
 



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-15 | §§ 187-212 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 14(36)
 

 
 

forts. BNAU § 195 BN 2022/264 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 
Byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att planarbetet ska fortsätta och att 
planarbetet inriktas på att tillåten markanvändningen ska överensstämma med de avsikter som 
framfördes i ansökan 2019-02-22 (uppställningsplats för större maskiner och tillbehör samt 
personalparkering) vilka låg till grund för kommunens beslut att sälja marken samt att behovet av 
markreservat för underjordiska vattenledningar prövas. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 
 
  



 1 (1) 
 

  På uppdrag av  
Sotenäs Vatten AB 

Datum: 2022-02-10 
Dnr: 2022/006 

 
 
 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Nathalie Ejdbring 
0522-63 88 49 
nathalie.ejdbring@vastvatten.se 

Sotenäskommun 
Byggnadsnämnden 
451 80 Kungshamn 

 

Remissvar 

Fastighet: Vägga 2:504   Ert diarienummer: BN-2022-4/1 
 
Sotenäs Vatten AB har av byggnadsnämnden i Sotenäs kommun fått möjligheten att 
yttra sig angående en ansökan om bygglov för nybyggnad av industri och 
handelslokaler.    

Synpunkter 
 
Aktuell fastighet ligger idag utanför, i direkt anslutning till befintligt 
verksamhetsområde för allmänt VA. 
 
Västvatten har efter utredning beslutat att inte ansluta fler fastigheter till spillvatten 
utanför verksamhetsområde. Våra kapacitetsberäkningar visar att vi inte kan ta emot 
fler fastigheter då Lökholmens reningsverk närmar sig sin belastningsgräns. 
Ytterligare påkopplingar är förenat med omfattande åtgärder. 
 
Anslutning kan ske efter det att fastigheten är införlivad i verksamhetsområdet. 
 
Det finns kommunala ledningar inom fastigheten. Västvatten rekommenderar att 
ärendet anmäls på Ledningskollen.se för att erhålla en karta som visar placeringen av 
de kommunala VA-ledningarna så att de inte skadas vid byggnationen.  
 
För frågor angående taxa och anslutning vänligen kontakta anslutning@vastvatten.se 
 
I övrigt har Sotenäs Vatten AB ingen erinran i ärendet. 
 
Med vänlig hälsning 
Västvatten AB på uppdrag av Sotenäs Vatten AB 

 
Nathalie Ejdbring 
Lantmäteriingenjör 

______________________

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2022-07-29
    Dnr: BN-2022-483/4
_____________________

mailto:anslutning@vastvatten.se
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  På uppdrag av  
Sotenäs Vatten AB 

Datum: 2022-02-10 
Dnr: 2022/006 

 
 
 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Nathalie Ejdbring 
0522-63 88 49 
nathalie.ejdbring@vastvatten.se 

Sotenäskommun 
Byggnadsnämnden 
451 80 Kungshamn 

 

Remissvar 

Fastighet: Vägga 2:504   Ert diarienummer: BN-2022-4/1 
 
Sotenäs Vatten AB har av byggnadsnämnden i Sotenäs kommun fått möjligheten att 
yttra sig angående en ansökan om bygglov för nybyggnad av industri och 
handelslokaler.    

Synpunkter 
 
Aktuell fastighet ligger idag utanför, i direkt anslutning till befintligt 
verksamhetsområde för allmänt VA. 
 
Västvatten har efter utredning beslutat att inte ansluta fler fastigheter till spillvatten 
utanför verksamhetsområde. Våra kapacitetsberäkningar visar att vi inte kan ta emot 
fler fastigheter då Lökholmens reningsverk närmar sig sin belastningsgräns. 
Ytterligare påkopplingar är förenat med omfattande åtgärder. 
 
Anslutning kan ske efter det att fastigheten är införlivad i verksamhetsområdet. 
 
Det finns kommunala ledningar inom fastigheten. Västvatten rekommenderar att 
ärendet anmäls på Ledningskollen.se för att erhålla en karta som visar placeringen av 
de kommunala VA-ledningarna så att de inte skadas vid byggnationen.  
 
För frågor angående taxa och anslutning vänligen kontakta anslutning@vastvatten.se 
 
I övrigt har Sotenäs Vatten AB ingen erinran i ärendet. 
 
Med vänlig hälsning 
Västvatten AB på uppdrag av Sotenäs Vatten AB 

 
Nathalie Ejdbring 
Lantmäteriingenjör 

______________________

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2022-02-10
    Dnr: BN-2022-4/2
_____________________

mailto:anslutning@vastvatten.se
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  På uppdrag av  
Sotenäs Vatten AB 

Datum: 2023-02-21 
Dnr: 2023/012 

 
 
 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Nathalie Ejdbring 
0522-63 88 49 
nathalie.ejdbring@vastvatten.se 

Sotenäs kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
451 80 Kungshamn 

 

Remissvar 

Fastighet: Vägga 2:504    
 
Sotenäs Vatten AB har av samhällsbyggnadsförvaltningen i Sotenäs kommun fått 
möjligheten att yttra sig angående skydd för vattenledning.  

Synpunkter 
 
Om detaljplanen skall ändras behövs ett u-område för vattenledningen som går över 
fastigheten. Ledningen i fråga är en viktig ledning för vattenförsörjningen för stora 
delar av Sotenäs. Skall detaljplanen inte ändras anses ledningen skyddad av det 
servitut som finns i dag.  
 
  
Med vänlig hälsning 
Västvatten AB på uppdrag av Sotenäs Vatten AB 

 
Nathalie Ejdbring 
Lantmäteriingenjör 
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