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Hållbarhetsstrategi 2030

Dnr
2020/000871

3.

Äldreomsorgsplan 2021-2025

Dnr
2020/001162
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insamlingssystem 2023 och producentansvar
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5.

Extra yta som upplåtelse för servering utomhus

Dnr
2020/000639

6.

Medborgarförslag - Parkourpark i Hunnebostrand

2018/0974

7.
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2018/1195
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8.
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Maria Josefsson

9.
10.
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13.
14.

Medborgarförslag – En plats att pumpa cyklar och
mopeder
Medborgarförslag - Önskemål om att flytta
återvinningsstationen i Väjern
Information med anledning av COVID-19, ej
handling
Resultat medarbetarundersökning 2020 för Sotenäs
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Svar till Kommunrevisionen om förstudie avseende
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Vision 2032 för Sotenäs kommun

Mats Andresen,
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Maria Ceder Askman
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Maria Josefsson
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Maria Josefsson
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Erika Hassellöv
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KSAU § 4

Dnr 2020/000871

Hållbarhetsstrategi 2030
Sammanfattning

Ett förslag till hållbarhetsstrategi tagits fram. Strategin har på uppdrag av Hållbarhetsrådet
remitterats till nämnder, kommunala bolag och politiska partier med svar senast 20 november 2020.
Hållbarhetsrådet har därefter justerat förslaget.
Hållbarhetsstrategin ska verka för att genomföra Sotenäs vision om hållbar utveckling och
kommunfullmäktiges mål om att Sotenäs ska främja en hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt
och miljömässigt perspektiv. Strategin syftar till att styra nämnder och bolag att utifrån
fokusområdena ta fram mål och handlingsplaner inom hållbarhet som en del i styr- och
ledningssystemet.
Organisation och personal

Alla kommunala förvaltningar och bolag kommer ha en roll i förvekligandet av
Hållbarhetsstrategin. Hållbarhetsstrategin ska integreras i målstyrningsarbetet för att effektivt få
genomslag samt underlätta uppföljningen. Som stödfunktioner finns dels Hållbarhetsrådet som
politiskt och tvärsektoriellt sammansatt forum, dels en folkhälsostrateg och en hållbarhetsstrateg.
Beslutsunderlag

Hållbarhetsstrategi 2030 – reviderat förslag 201126
Remissvar Hållbarhetsstrategi
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2020-11-26
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att
implementera Hållbarhetsstrategin och årligen uppdatera målen.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsens
arbetsutskott antar detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta Hållbarhetsstrategi 2030.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att implementera Hållbarhetsstrategin och
årligen uppdatera målen.
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Tjänsteutlåtande
Datum

2020-11-26

Dnr

KA 2020/000871

Kommunstyrelsens förvaltning
Pia Bergenholtz, pia.bergenholtz@sotenas.se
Hållbarhetsstrateg
Hållbarhetsstrategi 2030
Sammanfattning

Utifrån motion om utveckling av Sotenäs kommuns hållbarhetsarbete så har ett förslag till
hållbarhetsstrategi tagits fram. Strategiförslaget har beretts av Hållbarhetsrådet skickas på
remiss till nämnder, kommunala bolag och politiska partier som har bjudits in att ge
synpunkter på strategiförslaget under perioden 30 september till 20 november 2020.
Hållbarhetsrådet bereder remissvar på sitt möte 2 december 2020, i bifogade dokument
framgår de justeringar som gjorts. Strategin ska verka för att genomföra Sotenäs vision om
hållbar utveckling och kommunfullmäktiges mål om att Sotenäs ska främja en hållbar
utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Strategin syftar till att styra
nämnder och bolag att utifrån fokusområdena ta fram mål och handlingsplaner inom
hållbarhet som en del i styr- och ledningssystemet.
Beskrivning av ärendet

Den 22 februari 2018 biföll kommunfullmäktige en motion angående utveckling av
Sotenäs kommuns hållbarhetsarbete (se dnr 2017/001776, § 14). Motionen innebar
framtagande av förslag till hållbarhetsstrategi. Framtagandet har gjorts med hjälp av en
hållbarhetsworkshop där både politiker och tjänstepersoner inom kommunen deltog.
Strategins fokusområden är valda utifrån de globala mål som identifierades som särskilt
betydelsefulla för Sotenäs på den nämnda workshopen. Kommunstyrelsen beslutade 26
februari 2020, i enlighet med Hållbarhetsrådet rekommendation, att prioritera 4 globala
mål vid framtagandet av hållbarhetsstrategi; Hälsa och välbefinnande, 11. Hållbara städer
och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina
resurser. Strategin ska verka för att genomföra Sotenäs vision om hållbar utveckling och
kommunfullmäktiges mål om att Sotenäs ska främja en hållbar utveckling ur socialt,
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Strategin syftar till att styra nämnder och bolag
att utifrån fokusområdena ta fram mål och handlingsplaner inom hållbarhet som en del i
styr- och ledningssystemet.
Strategiförslaget har beretts i Hållbarhetsrådet 30 september 2020, och därefter har det gått
ut på remiss till nämnderna, bolagen och de politiska partierna. Remissvaren bereds av
Hållbarhetsrådet innan det går vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för
beslut. I bifogat dokument med remissvar har dessa besvarats under kommentarerna och i
bifogad Hållbarhetsstrategi framgår vilka justeringar som gjorts.

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

Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Hållbarhetsstrategin förväntas till största delen kunna förverkligas inom verksamheternas
befintliga verksamhet och budget. Fortsatta investeringar för omställning till ett hållbart
samhälle krävs dock genom allt från energieffektivisering till fysisk planering.
Regelverk

Att det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande
och kommande generationer är inskrivet i Regeringsformen, 1 kap. 2 § 3st.
Hållbarhetsstrategin anknyter till de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030,
Barnkonventionen, de nationella miljömålen och folkhälsomålen.
Organisation och personal

Alla kommunala förvaltningar och bolag kommer ha en roll i förvekligandet av
Hållbarhetsstrategin. Hållbarhetsstrategin kommer integreras i målstyrningsarbetet för att
effektivt få genomslag samt underlätta uppföljningen.
Som stödfunktioner finns dels Hållbarhetsrådet som politiskt och tvärsektoriellt
sammansatt forum, dels en folkhälsostrateg och en hållbarhetsstrateg.
Barnperspektiv

Hållbarhetsstrategin är en del i att nå en hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Genom att
anta strategin bidrar det till omställningen till ett hållbart samhälle, till gagn för barn och
kommande generationers möjligheter att leva och verka i Sotenäs kommun.
Medborgarperspektiv

Hållbarhetsstrategin kopplar olika medborgarperspektiv som exempelvis jämställdhet,
folkhälsa, barnkonvention, näringsliv, klimat och miljö.
Jämställdhetsperspektiv

Jämställdhet är en integrerad del i hållbar utveckling, genom hållbarhetsstrategin ska även
jämställdhetsperspektivet stärkas i kommun.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Hållbarhetsstrategi 2030
Bilagor

Hållbarhetsstrategi 2030 – reviderat förslag 201126
Remissvar Hållbarhetsstrategi
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Beslutet skickas till

Förvaltningschefer; Utbildningsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för kännedom
Chefer; Näringsliv och utveckling, Räddningstjänst, Administration, Personal och Ekonomi,
för kännedom
Chefer; Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Rehabcenter AB, Sotenäs vatten ABRambo AB, för
kännedom
Hållbarhetsstrateg
Folkhälsostrateg

Pia Bergenholtz, Linda Sahlström
Hållbarhetsstrateg, Folkhälsostrateg

Anna-Lena Höglund
Administrativ chef

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

Sotenäs kommun
Hållbarhetsstrategi
2030

Fastställt av: (Kommunfullmäktige), (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Aktualiseras varje mandatperiod. Faktarutor uppdateras årligen.
För aktualisering och uppdatering ansvarar: Kommunstyrelsen
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Inledning
Sotenäs – en hållbar kommun
Världen står inför stora utmaningar som en konsekvens av ohållbart nyttjande av världens
resurser. I Sotenäs vänder vi utmaningar för att se möjligheter i samverkan mellan sektorer,
branscher och aktörer.
I Sotenäs hållbarhetsarbete är cirkulär ekonomi centralt, vi ser sammanhanget och helheten
och strävar efter att finna en balans mellan hållbarhetsdimensionerna. Kommunens ambition
är att hållbarhet ska genomsyra alla kommunens verksamheter där vi även bjuder in till
samverkan med externa aktörer exempelvis företag, föreningar och regionen. Strategin skall
ses som styrande, vägledande och vara en sammanhållande länk för det främjande och
förebyggande hållbarhetsarbetet för samtliga verksamheter inom Sotenäs kommun.
Bakgrund

Att det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande
och kommande generationer är inskrivet i Regeringsformen, 1 kap. 2 § 3st.
Sotenäs kommun utgår från den så kallade Brundtlandskommissionens definition av hållbar
utveckling: ”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Brundtlandskommissionens
definition omfattar hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna ekologisk-, social- och
ekonomisk hållbarhet.
Hållbar utveckling handlar om att balansera de olika dimensionerna, där ekosystemen är den
yttre gränsen för vad planeten klarar av.
-

-

Den ekologiska dimensionen innebär att vi inte ska överexploatera jordens resurser,
utan se till att vi utvecklar samhället i samklang med naturen och nyttjar resurser inom
de gränser som ekosystemen klarar av.
Den sociala dimensionen innebär ett samhälle som tillgodoser människans behov om
välbefinnande, rättvisa, makt och rättigheter.
Den ekonomiska dimensionen innebär att vi ska hushålla med tillgängliga resurser och
att använda dem på ett sätt som är genomtänkt och långsiktigt.

Agenda 2030
Sotenäs kommuns arbete med hållbar utveckling utgår från Agenda 2030 genom vilken
världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra viktiga utmaningar:
-

Avskaffa extrem fattigdom
Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
Främja fred och rättvisa
Lösa klimatkrisen

De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den ekologiska, den sociala- och den ekonomiska hållbarheten.
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Figuren ovan visar hur målen i Agenda 2030 kopplas till de tre hållbarhetsdimensionerna.
Grunden utgörs av de ekologiska målen, sedan de sociala och längst upp de ekonomiska.
Barnkonventionen
Konventionen omfattar 54 artiklar som alla är lika viktiga och tillsammans utgör de en helhet.
Det finns fyra principer som är vägledande och som alltid ska beaktas. Dessa är:
1.
2.
3.
4.

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Konventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Nämnder och bolag ska därmed verka för att
konventionen följs i planer och beslut, så att barn och ungdomars rättigheter ska lyftas fram
och stärkas som en del av arbetet med hållbar utveckling.
Nationella miljömål
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål
inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling,
luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den
ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.
Folkhälsomål
Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är
att folkhälsopolitiken ska ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i
hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.
Eftersom folkhälsopolitiken är tvärsektoriell behövs en palett av åtgärder som skär över flera
olika samhällsområden. De åtta folkhälsopolitiska målområdena ger vägledning för det
statliga folkhälsoarbetet. Inom respektive målområde beskrivs dels de viktigaste faktorerna
som påverkar hälsa och inriktningen på arbete som främjar god och jämlik hälsa.
Syfte

Strategin ska verka för att genomföra Sotenäs vision om hållbar utveckling och
kommunfullmäktiges mål om att Sotenäs ska främja en hållbar utveckling ur socialt,
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Strategin syftar till att vägleda styra nämnder och
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bolag att utifrån fokusområdena ta fram mål och handlingsplaner inom hållbarhet som en del
i styr- och ledningssystemet. Strategin sätter riktningen framåt för hur Sotenäs ska fokusera
sitt hållbarhetsarbete för att göra bäst nytta med begränsade medel inom de områden där
kommunen har störst rådighet.
Hållbarhetsstrategins uppbyggnad och genomförande

Grunden i Sotenäs kommuns målstruktur är kommunfullmäktiges fastställda vision ”Det goda
kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro”. Utifrån
visionen finns det mål som kommunfullmäktige antagit, ett av målen är att Sotenäs ska
främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Hållbarhetsstrategin är indelad i fyra fokusområden för arbetet med hållbar utveckling;





Hälsa och välbefinnande
Hållbara samhällen och landsbygd
Hållbar konsumtion och produktion
Hav och marina resurser

Fokusområdena är valda utifrån de globala mål som identifierats som särskilt betydelsefulla
för Sotenäs. Identifieringen har gjorts med hjälp av en hållbarhetsworkshop och diskussion i
Rådet för hållbarhet och hälsa. Kommunstyrelsen har därefter utsett de valda målen som
områden att fokusera våra insatser inom.
För varje fokusområde finns en beskrivning av kommunens ambitioner/intentioner samt en
faktaruta. Faktarutan visar vilka globala och nationella mål som relaterar till området. I
faktarutan finns även de mål som är antagna på kommunal nivå inom området, och som är en
del av kommunens styr- och ledningssystem. Kommunstyrelsen ansvarar för att årligen
uppdatera faktarutorna med de nya kommunala målen som är antagna av nämnderna.
Inom de fyra fokusområdena finns det dessutom indikatorer och aktiviteter som skapar
handlingsplaner kopplade till kommunfullmäktiges mål om att främja hållbar utveckling, och
nämndernas styrande verksamhetsmål. Respektive chef ansvarar för handlingsplan för såväl
sin enhet som för medarbetarna.
En hållbarhets- och en folkhälsostrateg stöttar kommunens verksamheter strategiskt med
information och kunskap, de fungerar även som facilitatorer och diskussionspartners för att
utveckla kommunens hållbarhetsarbete.
Hållbarhetsrådet utgör ett tvärsektoriellt sammansatt forum för att få ett bättre
resursutnyttjande och större genomslagskraft inom hållbarhetsområdet. Rådet kan inte överta
berörda nämnders ansvar eller besluta i frågor där nämnder har ett ansvar och inflytande, utan
bör ses som en resurs för att lyfta och integrera hållbarhet i kommunen centralt såväl som i de
ingående aktörernas verksamheter.
Uppföljning

Uppföljning av de kommunala målen inom hållbarhetsområdet och förvaltningarnas
handlingsplaner görs löpande under året tillsammans med övriga mål inom Sotenäs styr- och
ledningssystem. Respektive förvaltning har ett övergripande uppföljningsansvar för sitt
hållbarhetsarbete.
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I samband med aktualiseringen av hållbarhetsstrategin som ska ske varje ny mandatperiod,
görs en övergripande uppföljning inom respektive fokusområde där olika aspekter och
insatser följs upp. För den övergripande uppföljningen och aktualisering ansvarar
kommunstyrelsen.
Resurser

Hållbarhetsarbetet ska ske inom ramen för nämnders- och bolags ordinarie budget. I de fall
förstärkning av resurser behövs kan nämnder och bolag ta med aktiviteterna i
budgetprocessen.
Västra Götalandsregionens Norra hälso- och sjukvårdsnämnd och Sotenäs kommun har
upprättat ett samverkansavtal för folkhälsoarbetet i kommunen, som är en del i den sociala
hållbarheten. I enlighet med avtalet är resurser knutna till folkhälsoarbetet i kommunen och
finansieras hälften vardera för Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen. Det finns
därmed möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser utöver befintlig
verksamhetsbudget genom Hållbarhetsrådet.
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Fokusområdet Hälsa och välbefinnande kopplar till:
Globala hållbarhetsmål

6.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett
socialt hållbart samhälle
6.3 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en
minskad klimatpåverkan
6.1 MimB: Miljönämnden ska verka för god
hälsa genom att befolkningens, inte minst
barn och ungas, exponering för hälsofarliga
kemikalier minskar
6.1 UN: Utbildningsnämnden arbetar för ett
hållbart samhälle
6.1 ON: Omsorgsnämnden arbetar för ett
hållbart samhälle
7. KF: Varje individs potential och förmåga
tas tillvara så att alla får förutsättningar för
goda livsvillkor samt har möjlighet att
påverka frågor som rör deras vardag.

Nationella miljökvalitetsmål
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
17. Generationsmålet

Nationella folkhälsomål
1.Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4.Inkomster och försörjningsmöjligheter
5.Boende och närmiljö
6.Levnadsvanor
7.Kontroll, inflytande och delaktighet
8.En jämlik och hälsofrämjande hälso- och
sjukvård

Sotenäs kommuns mål 2021
6. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling
ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv.

7.1 UN: Senast juni 2022 har
utbildningsförvaltningen ett hållbart och
långsiktigt arbete för ökad trygghet för barn
och elever
7.1 ON: Antalet vårddygn ska minska för
barn, unga och vuxna med 2% 2019, med
3% 2020, med 4% 2021, med 5% 2022 till
förmån för alternativa lösningar.
7.2 ON: Kvalitén i hemtjänsten ska vara
bland de 25% bästa i riket.
7.3 ON: Kvalitén i särskilt boende ska vara
bland de 25% bästa i riket
7.4 ON: Individ- och familjeomsorgen ska
placera sig bland de 25% bästa i SKR:s
brukarundersökning.
7.5 ON: Funktionshinderomsorgen ska
placera sig bland de 25% bästa kommunerna
som deltar i SKR:s brukarenkät.
8. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare som skapar goda förutsättningar
för att rekrytera, behålla och utveckla
personal.
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Hälsa och välbefinnande
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors
möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets
utveckling. Det är därmed av vikt att säkerställa hälsosamma liv
och främja välbefinnandet för alla i alla åldrar och något som
eftersträvas av Sotenäs kommun.
Hälsan är dock ojämlikt fördelad i befolkningen, även i Sotenäs. Ju
sämre social position, desto sämre hälsa och större konsekvenser av ohälsa. Med främjande
och förebyggande folkhälsoarbete skapas förutsättningar för att minska skillnader i hälsa. Det
minskar även utmaningarna inom sjukvården genom att fler får vara friska längre och därmed
minskar trycket på sjukvården. Det är även lösningen för att klara utmaningarna med en allt
mer åldrande befolkning där allt fler behöver välfärdstjänster.
Kommuner och regioner ansvarar för merparten av de välfärdstjänster som har betydelse för
befolkningens hälsa genom livet. Folkhälsoarbetet är ett långsiktigt arbete för att stärka och
utveckla livsvillkor som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Arbetet grundas på kunskap om
befolkningens hälsa och livsvillkor samt på sambanden mellan samhällets utformning och
människors hälsa. Folkhälsoperspektivet måste därför finnas med i alla delar av samhällsoch verksamhetsplaneringen.
I Sotenäs rustar vi oss mot klimatförändringarnas effekter i form av bland annat värmeböljor
och skogsbränder, vi minskar gifter i miljön, påverkan från radon och andra miljöfaktorer
som har stor påverkan på människors hälsa. I Sotenäs arbetar vi även för att stärka individen
genom att skapa förutsättningar för människors psykiska hälsa, ökad fysisk aktivitet samt
minska användandet av alkohol, narkotika, doping, tobak och miss- och riskbruk av spel.
Detta kräver att människor känner tillit och förtroende till sig själva och varandra samt är
delaktiga i samhällsutvecklingen.

Bild: De faktorer som har
störst betydelse för hälsan är
hälsans bestämningsfaktorer.
Det kan exempelvis vara
faktorer vi föds med,
strukturella faktorer eller
levnadsvanor.
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Fokusområdet Hållbara samhällen och landsbygd kopplar till:
Globala hållbarhetsmål

Sotenäs kommuns mål 2021
4. KF: Företagare uppfattar Sotenäs som en
attraktiv näringslivskommun
4.2 KS: Kommunstyrelsen ska främja hållbar
turism och vara en attraktiv plats att besöka
året runt
5. KF: Bostadsbyggandet i Sotenäs möter
kravet på en hållbar tillväxt.
6. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling
ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv.
6.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett
socialt hållbart samhälle
6.3 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en
minskad klimatpåverkan

Nationella miljökvalitetsmål
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
15 God bebyggd miljö
16 Ett rikt växt- och djurliv
17 Generationsmålet

Nationella folkhälsomål
1.Det tidiga livets villkor
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet

6.4 KS: Kommunstyrelsen ska värna särskilt
om den marina miljön
6.1 MimB: Miljönämnden ska verka för god
hälsa genom att befolkningens, inte minst
barn och ungas, exponering för hälsofarliga
kemikalier minskar
6.2 MimB: Miljönämnden ska verka för att
Västerhavet ska uppnå god ekologisk status
6.1 UN: Utbildningsnämnden arbetar för ett
hållbart samhälle
6.1 ON: Omsorgsnämnden arbetar för ett
hållbart samhälle
7. KF: Varje individs potential och förmåga
tas tillvara så att alla får förutsättningar för
goda livsvillkor samt har möjlighet att
påverka frågor som rör deras vardag
7.1 KS: Kommunstyrelsen ska öka individers
möjlighet att ta del av och påverka lokala
frågor
7.1 UN: Senast juni 2022 har
utbildningsnämnden ett hållbart och
långsiktigt arbete för ökad trygghet för barn
och elever
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Hållbara samhällen och landsbygd
Med hållbara samhällen och landsbygd menar Sotenäs kommun
ett inkluderande och rättvist samhällsbyggande som bjuder in fler
människor till att bo, leva och verka i kommunen utan att
överutnyttja eller förstöra naturen.
Samhället står inför stora utmaningar; klimatförändringar, psykisk
ohälsa, bostadsbrist och förlust av biologisk mångfald, som gör att
det finns ett stort behov av att ställa om vårt samhälle. Vi behöver bygga så att vi bättre
hushåller med mark och vatten samt minskar behovet av transporter. Men vi behöver också
ställa om för att anpassa oss till ett klimat som redan är i förändring. Psykisk och fysisk
ohälsa är ett växande problem och den byggda miljön behöver därför främja hälsa och
välbefinnande bland annat genom tillgång till tätortsnära friluftsliv.
Grönområden och natur kan hjälpa oss att hantera flera av dessa utmaningar. Ekosystemen är
en resurs som bland annat tar hand om dagvatten, pollinerar våra växter bidrar till rekreation,
ger oss energi, renar luft och vatten. Dessa nyttor – och många därtill – kallas för
ekosystemtjänster och måste inkluderas i all fysisk planering, där naturens nytta framhålls
snarare än bara ett plus i kanten. Sotenäs ska fortsätta att värna om sina speciella och vackra
natur- och kulturmiljöer. Tillsammans hittar vi innovativa lösningar för en hållbar
infrastruktur i samhällena, så att boende och besökare kan uppleva den unika och genuina
miljön.
Genom ett hållbart samhällsbyggande med förändrad samhälls- och infrastrukturplanering,
begränsar vi vår klimatpåverkan och möjliggör för klimatsmarta invånare, vilket även stärker
kommunens attraktivitet. Vi planerar efter en målbild med fossilfria färdsätt. Genom att binda
ihop våra samhällen med cykel- och vandringsvägar samt ett aktivt friluftsliv bidrar vi till
platsens attraktivitet, både för permanent- och deltidsboende. För ett hållbart samhälle krävs
även en utbyggnad av laddinfrastruktur. Att minska trafikens klimatbelastning kan bidra
positivt till flera andra miljömål liksom
till folkhälsomål, såsom ökad rörlighet.
Genom att främja möjligheter att gå och
cykla samt öka möjligheten att åka
kollektivt kan även tillgängligheten
förbättras för många samhällsgrupper,
exempelvis för ungdomar och äldre.
Bild; Koppling mellan ekosystemtjänster
och de globala utvecklingsmålen.
Boverket.
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Fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion kopplar till:
Globala hållbarhetsmål

Sotenäs kommuns mål 2021
4. KF: Företagare uppfattar Sotenäs som en
attraktiv näringslivskommun
4.2 KS: Kommunstyrelsen ska främja hållbar
turism och vara en attraktiv plats att besöka
året runt
6. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling
ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv.
6.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett
socialt hållbart samhälle

Nationella miljökvalitetsmål
1. Begränsad klimatpåverkan
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
9. Grundvatten av god kvalitet
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
17. Generationsmålet

Nationella folkhälsomål
1.Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor

6.2 KS: Effektivisering av administrativa
processer
6.3 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en
minskad klimatpåverkan
6.4 KS: Kommunstyrelsen ska värna särskilt
om den marina miljön
6.1 MimB: Miljönämnden ska verka för god
hälsa genom att befolkningens, inte minst
barn och ungas, exponering för hälsofarliga
kemikalier minskar
6.2 MimB: Miljönämnden ska verka för att
Västerhavet ska uppnå god ekologisk status
6.1 ON: Omsorgsnämnden arbetar för ett
hållbart samhälle
6.1 UN: Utbildningsnämnden arbetar för ett
hållbart samhälle
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Hållbar konsumtion och produktion
En hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska
fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor
och resurser. Sotenäs kommun strävar efter att ställa om till en
cirkulär ekonomi som handlar om att skapa ett samhälle utan
avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process.
I Sotenäs finns Sveriges första Symbioscentrum som arbetar aktivt
med cirkulär ekonomi genom industriell och social symbios.
Symbioscentrum är ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för
omställningen till en cirkulär ekonomi. Genom innovativa lösningar för en hållbar produktion
och konsumtion skapas inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar
såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad
sysselsättning och förbättrad hälsa.
För en cirkulär ekonomi krävs kunskap och förändrade beteenden för hållbara livsstilar. En
del i detta kan vara att uppmuntra och skapa förutsättningar för, såväl permanent- som
deltidsboende, att till exempel återanvända, dela eller hyra produkter. I Sotenäs arbetar vi för
att det ska vara enkelt att leva hållbart. Sotenäs ska även främja hållbar turism, där bland
annat vandring- och cykelområden är strategiskt viktiga frågor.
En hållbar matkonsumtion innebär inte bara en bättre hälsa utan även minskad påverkan på
klimatet. Att se över kommunens inköp för att välja närproducerat, hälsosamt, klimatsmart
och miljövänligt är ett verkningsfullt sätt att bidra till en hållbar utveckling. Kommunen
arbetar dessutom för att minska matsvinnet och därmed ytterligare minska klimatpåverkan.
Genom att välja lokala produkter och tjänster bidrar kommunen till lokala arbetstillfällen och
en stärkt ekonomi.
Kommunen verkar för cirkulära och hållbara krav i sina upphandlingsprocesser. När varor
och tjänster köps in är det viktigt att följa de avtal som kommunen förhandlar fram, för att
säkerställa att de produkter som används införskaffas till bästa pris, kvalitet samt att
leverantören följer de krav som ställts vid upphandlingen. Det handlar också om hur länge de
resurser som köps in används innan de skrivs av och ersätts. Det är viktigt att kommunen
internt visar upp sig som gott exempel och tänker cirkulärt genom att t.ex. återbruka.
Kommunen ska öka förutsättningarna för alla kommunens aktörer att komma uppåt i
avfallstrappan, det vill säga att förebygga och minimera mängden avfall samt att förbättra
möjligheterna till återbruk och återvinning.
En stor andel av våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och
använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och
effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi omvandlar och använder energi kan vi
säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.
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Fokusområdet Havet som utgångspunkt kopplar till:
Globala hållbarhetsmål

Sotenäs kommuns mål 2021
4. KF: Företagare uppfattar Sotenäs som en
attraktiv näringslivskommun
4.2 KS: Kommunstyrelsen ska främja hållbar
turism och vara en attraktiv plats att besöka
året runt
6. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling
ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv.
6.3 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en
minskad klimatpåverkan

Nationella miljökvalitetsmål

6.4 KS: Kommunstyrelsen ska värna särskilt
om den marina miljön

4. Giftfri miljö
7. Ingen övergödning
10. Hav i balans samt levande kust och
skärgård
16. Ett rikt växt- och djurliv
17. Generationsmålet

6.1 MimB: Miljönämnden ska verka för god
hälsa genom att befolkningens, inte minst
barn och ungas, exponering för hälsofarliga
kemikalier minskar

Nationella folkhälsomål

6.1 UN: Utbildningsnämnden arbetar för ett
hållbart samhälle

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor

6.2 MimB: Miljönämnden ska verka för att
Västerhavet ska uppnå god ekologisk status.

6.1 ON: Omsorgsnämnden arbetar för ett
hållbart samhälle
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Havet som utgångspunkt
Världens hav driver globala system som gör jorden beboelig för
mänskligheten. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för
mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av
klimatförändringarna. I Sotenäs är vi beroende av den marina och
kustnära biologiska mångfalden för vår försörjning, både vad
gäller livsmedelsproduktion men även för rekreation och vår
turistnäring.
Sotenäs kommun ska samverka och vara aktiva inom havs- och kustfrågor samt arbeta med
åtgärder inom havs och vattenförvaltningen kopplat till EU:s ramdirektiv för renare
vattenresurser och en bättre havsmiljö.Sotenäs kommun arbetar aktivt med havs- och
kustfrågor för att bidra till en bättre havsmiljö. I kommunen invigdes 2015 Symbioscentrum
med visionen att vara ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för
omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker
Symbioscentrum det lokala näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande
affärsverksamheter.
Genom industriell symbios, där den enes avfall eller restprodukt blir en annans råvara, och
social symbios, där fokus är på mänskliga resurser men nyttan på samma sätt blir större
genom samarbete, skapas både sociala, miljömässiga och ekonomiska vinster. I Sotenäs ser vi
att innovationsförmågan som skapas i samarbetet mellan det offentliga, näringsliv,
högskola/universitet och forskning är avgörande för att få till den samhällsförändring som
Agenda 2030 ger uttryck för.
I anslutning till Sotenäs Symbioscentrum startades 2018 Sveriges första marina
återvinningscentral, tillsammans med fiskarföreningen Norden. Den Marina
Återvinningscentralen syftar till att möta utmaningen med marin nedskräpning samt agera
katalysator för innovativa idéer och företag inom området. Att fortsätta arbetet med
strandstädning och minska plasten i haven är strategiskt viktigt för Sotenäs. Detta handlar
även om att verka för system där fiskeredskap återvinns, eller blir till nya, istället för att gå
till förbränning, hamna på deponi eller i värsta fall i havet och bidra till spökfiske. Sotenäs
ska fortsatt vara en föregångskommun i arbetet med minskning av mikroplaster i havet.
Havet är källan för vår turistnäring men turismen i sig riskerar samtidigt att utgöra ett hot för
havet och den kustnära miljön. Det är därför strategiskt viktigt att kommunen tillsammans
med andra aktörer verkar för att skapa förutsättningar för hållbar turism i samklang med det
marina livet. Det innebär bland annat utveckling av ett hållbart båtliv, med exempelvis
hållbara småbåtshamnar och elektrifiering av hamnarna.
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Hållbarhetsstrategi 2030 – redogörelse för inkomna yttranden
Remissförfarande

Hållbarhetsstrategin har beretts i Rådet för Hållbarhet och Hälsa. Remissperioden har pågått
mellan 30 september och 20 november 2020. Nämnder, kommunala bolag och politiska
partier har bjudits in att ge synpunkter på remissversionen av Hållbarhetsstrategin utifrån
nedan frågor.
•
•
•
•

Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?
Fångar respektive fokusområde upp de insatser som är viktigast framåt?
Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av
strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra?
Kommunala förvaltningar och bolag: Vilket stöd behöver er verksamhet för att
hållbarhetsstrategin ska vara en del i det vardagliga arbetet?

Med anledning av remissen har 10 yttranden inkommit, av dessa är 4 nämnder, 1 kommunalt
bolag och 5 politiska partier.
Remissvaren kommer efter remisstiden att redovisas och beredas av Rådet för Hållbarhet och
Hälsa den 2 december 2020 innan förslaget till Hållbarhetsstrategi går vidare till
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för beslut. I reviderad Hållbarhetsstrategi 2030
framgår vilka justeringar som gjorts utifrån remissvaren. Remissvaren besvaras även under
kommentarerna nedan.
Inkomna synpunkter och kommentarer
1. Västvatten

1. Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?
Ambitiös och bra strategi som visar kommunens intentioner i hållbarhetsarbetet. Mål i
strategin är av visionär karaktär (strategiska mål). Det är viktigt att kommunen konkretiserar
strategin genom att presentera egna operativa mål och handlingsplaner.
De strategiska målen är bra för att olika verksamheter i kommunen själva ska kunna
formulera egna operativa mål som knyter till kommunens strategiska mål.
2. Fångar respektive fokusområde upp de insatser som är viktigast framåt?
De globala hållbarhetsmålen är brett formulerade och många av samhällets utmaningar kan
härledas till flera mål. De hållbarhetsmål som Sotenäs kommun har valt som fokusområden
täcker in de områden som är viktigast för kommunen att arbeta med.
Det man möjligtvis kan fundera kring är om hållbarhetsmål ”13 Bekämpa
klimatförändringarna” ger ett bredare perspektiv än målet ”12 Hållbar konsumtion och
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produktion”. Hållbar konsumtion och produktion ingår som en naturlig strategi för att
bekämpa klimatförändringarna.
Inom vår profession är det alltid viktigt att arbeta mot hållbarhetsmål 6” Rent vatten och
sanitet”. I Sotenäs ryms flera av dessa frågor inom hållbarhetsmål 14 ”Hav och marina
resurser”.
3. Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av
strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra?
För att skapa förutsättningar för gott samarbete och drivkraft i arbetet kring strategin kan en
möjlig väg vara att skapa ett frivilligt dialog-forum där man ställer krav på att deltagarna har
operativa mål kopplade till strategin samt delar kunskaper och erfarenheter med varandra. Ett
bra exempel på denna typ av forum är klimatdialogen som man skulle kunna snegla på för att
få inspiration på upplägg.
Sotenäs kommun och Sotenäs Vatten AB står inför utmaningar vad gäller dimensionering och
utveckling av avloppsreningsverk i kommunen. Frågan är starkt kopplad till hållbarhetsmål
14 ”Hav och marina resurser” och arbete i frågan är påbörjad.
Det är viktigt att beakta hållbarhetsmål 6 ”Rent vatten och sanitet” med anledning av
planerad expansion i kommunen.
Översyn av ledningsnät och pumpstationer bidrar till hållbarhetsmålen 11 ”hållbara städer
och samhällen”, 13 ”Bekämpa klimatförändringarna” och 14 ”Hav och marina resurser”.
Det bästa sättet att förhindra utsläpp av miljögifter och skräp från avloppsreningsverk är att
arbeta proaktivt med uppströmsarbete. Genom att lägga resurser på uppströmsarbete frigörs
även kapacitet för att ansluta fler användare till avloppsnätet.
4. Kommunala förvaltningar och bolag: Vilket stöd behöver er verksamhet för att
hållbarhetsstrategin ska vara en del i det vardagliga arbetet?
För långsiktig planering av verksamheten behövs en tydlig VA-plan (inkl
vattenförsörjningsplan).
Det är viktigt att säkerställa en långsiktig hållbar lösning i frågan om dimensionering och
utveckling av avloppsreningsverk i kommunen.
Kommentar

Tack för synpunkter och idéer framåt. Hållbarhetsstrategin är tänkt att konkretiseras genom
styr- och ledningssystemet utifrån kommunfullmäktiges mål, där verksamheterna tar fram
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styrande verksamhetsmål och indikatorer som sedan förvaltningarna skapar handlingsplaner
för.
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna avses vara en del inom alla fokusområdena med
tydliga mål och åtgärder, inte minst utifrån klimatlöftena som kommunen antagit inför 2021.
Sotenäs kommun arbetar idag mer eller mindre med alla de globala målen inom sina ordinarie
verksamheter, vilket kommer att fortsätta. Globala målen är integrerade och odelbara och
genom att ett mål uppfylls så förenklar det vägen att uppnå ett annat och på så vis visar
faktarutorna hur fokusområdena relaterar till flera av de globala målen.
Första meningen, andra stycket under fokusområde Havet som utgångspunkt justeras till:
Sotenäs kommun ska samverka och vara aktiva inom havs- och kustfrågor samt arbeta med
åtgärder inom havs och vattenförvaltningen kopplat till EU:s ramdirektiv för renare
vattenresurser och en bättre havsmiljö.
Faktarutan för fokusområde Havet som utgångspunkt kompletteras med det globala målet 6
Rent vatten och sanitet.
Tips och idéer om fortsatt dialog och framtida åtgärder kommer att tas i beaktande inför
implementering av hållbarhetsstrategin.
2. Kommunstyrelsen

1.Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?
Ett välformulerat, tydligt och strukturerat dokument som tydligt visar kopplingen mellan de
övergripande målen och kommunens mål.
2.Fångar respektive fokusområde upp de insatser som är viktigast framåt?
Ja absolut
3.Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av
strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra?
I det dagliga arbetet och i planer framåt kan vi arbeta för en implementering av strategin i
samarbete med hållbarhets och folkhälsostrateg. Kommunstyrelsens verksamheter kan bidra
genom att göra strategin känd hos alla medarbetere.
4.Kommunala förvaltningar och bolag: Vilket stöd behöver er verksamhet för att
hållbarhetsstrategin ska vara en del i det vardagliga arbetet?
Stöd av hållbarhets och folkhälsostrateg i hur verksamheten ska ta sig an arbetet med
hållbarhetsstrategin. Föreläsningar, tips och idéer på områden som verksamheterna kan
utveckla.
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Kommentar

Tack för synpunkterna. Tips och idéer om fortsatt kommunikation och framtida åtgärder
kommer att tas i beaktande inför implementering av hållbarhetsstrategin.
3. Moderaterna

1. Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?
Bra och tydlig strategi som medverkar till att lyfta fram de viktigaste områdena för Sotenäs
att profilera sig inom t ex Mål 14 Hav och marina resurser. Strategin underlättar för
kommunstyrelsen att följa hela kommunkoncernens arbete med uppställda mål och dess
genomförande.
2. Fångar respektive fokusområde upp de insatser som är viktigast framåt?
Ja med ett litet tillägg under Havet som utgångspunkt. Avsluta fjärde stycket med: Sotenäs
ska fortsatt vara en föregångskommun i arbetet med minskning av mikroplaster i havet.
3. Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av
strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra?
Som förtroendevald verkar man på olika nivåer i nämnder, styrelser och bolag. Det är då
viktigt att få relevant utbildning för att kunna genomföra strategin, samt att de
förtroendevalda ges möjlighet att delta i nätverk för utbyte av kunskap, idéer och information.
För att underlätta för de förtroendevalda att prioritera resurser och följa upp fattade beslut
behövs ett bra tjänstemannastöd.
De förstorendevalda i Hållbarhetsrådet ska ha en god kännedom om det pågående
hållbarhetsarbetet inom hela koncernen. Rådet består av förtroendevalda från samtliga
nämnder och kommunala bolag vilket underlättar för förståelse och genomförande av
strategin i hela koncernen.
4. Kommunala förvaltningar och bolag: Vilket stöd behöver er verksamhet för att
hållbarhetsstrategin ska vara en del i det vardagliga arbetet.
Förtroendevalda i kommunala bolag behöver ett tydligt ägardirektiv, samt aktiv dialog mellan
styrelsen och ägaren om hållbarhetsfrågorna.
Det är viktigt för förståelsen och genomförandet för hållbarhetsfrågorna att
förvaltningsledningen deltar vid Hållbarhetsrådets sammanträden.
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Kommentar

Tack för synpunkterna. Tips och idéer om fortsatt utbildning och stöd kommer att tas i
beaktande inför implementering av hållbarhetsstrategin. Strategiförslaget kompletteras med
tillägg i Fokusområdet Havet som utgångspunkt.
4. Vänsterpartiet

Som så många andra dokument riskerar detta att bli bara ord. Fina formuleringar som man
upprepar gång efter annan. Om man inte med kraft ser till att det förverkligas. Och det är här
utmaningen ligger.
Det är ett välskrivet dokument, författarna kan sina saker. Men det är också lätt att ”surfa
med” och säga det som alla vill höra. Men sedan är svårigheten att förklara hur det skall
förverkligas.
Reflektioner inom de fyra fokusområdena
3. Hälsa och välbefinnande
Många vackra ord om vad man vill – men allt måste ju komma till verkstad, dvs. få något
gjort.
Bra vård till behövande får man genom att ge tillräckligt med resurser (ekonomi/personal)
inom omsorgssektorn. Vi ser det som förvånande att ON inte har något mål inom denna
punkt. Här har ON en självskriven plats.
11. Hållbara samhällen och landsbygd
Tonvikten måste läggas på hyreslägenheter. Bostadsbyggandet måste styras till att det byggs
lägenheter som alla skall ha råd med. Det är inte inom bostadsrättsmarknaden som det råder
brist.
Ett minskat resande förutsätter vi menas med det enskilda bilåkandet. Men då måste
kommunen agera för att kollektivtrafiken kan byggas ut. Och att det till 100% också satsas på
cykelleder. Härigenom kan vi verkligen verka för att få ett hållbart samhälle även på
landsbygden.
12. Hållbar konsumtion och produktion
Det är den permanenta befolkningen som är viktigaste resursen och förutsättningen för att
deltidsboende (turister) kan få den service/det stöd som krävs. De permanentboende skall
uppmärksammas och ges fördelar (?) för att uppmuntra till boende året runt så att de kan, och
vill, verka inom kommunen. Kommunens viktigaste resurs är dess medarbetare.
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Ett självklart mål som borde läggas till är:
• Kompostering av hushållsavfall
Här har kommunen i all tydlighet dragit denna fråga i ”långbänk” och är ett klart bevis på att
åtgärder inte kommer till förverkligande.
Ett viktigt påpekande som också kan göras är att kommunen skall underlätta för att införa
cirkulär matproduktion. Kommunen kan inte besluta att företag skall införa cirkulär
matproduktion.
14. Hav och marina resurser
Kommunens särart och dess positiva framtoning finns inom detta område. Och, som det
gäller för hela dokumentet, det måste komma till handling.
Kommentar

Tack för synpunkterna. Hållbarhetsstrategin är avsedd att konkretiseras och förverkligas
genom styr- och ledningssystemet utifrån kommunfullmäktiges mål, där verksamheterna tar
fram styrande verksamhetsmål och indikatorer som sedan förvaltningarna skapar
handlingsplaner för.
Genom framtagandet av hållbarhetsstrategin ger kommunen en tydlig signal om att
hållbarhetsmålen ska genomsyra alla verksamheter, vilket förhoppningsvis kommer synas i
målarbetet de kommande åren.
Byggnadsnämnden har mål om att verka för varierat bostadsutbud. Strategin anger att ”vi
planerar efter en målbild med fossilfria färdsätt” och ”att binda ihop våra samhällen med
cykel- och vandringsvägar…”. Mål om hushållsavfall får behandlas i samband med
målarbetet, hållbarhetsstrategin anger att ”kommunen ska öka förutsättningarna för alla
kommunens aktörer att komma uppåt i avfallstrappan, det vill säga att förebygga och
minimera mängden avfall”. Målet om cirkulär matproduktion avser livsmedelskonsumtion
och matsvinn inom kommunens verksamheter, därutöver pågår projekt i samarbete med
näringsliv för en mer cirkulär matproduktion.
5. Miljöpartiet de gröna

Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?
Vi har stora utmaningar inom miljö och klimat. Vi behöver ställa om samhället snabbt, ju
längre vi väntar desto svårare blir det att klara de gränser som naturen sätter. Vi behöver
agera nu, ju längre vi väntar desto svårare blir omställningen.
De mål som är föreslagna är bra men de kommer inte att räcka till för att möta utmaningarna.
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Miljöpartiet de Gröna har utgått från de Globala målen och dess delmål när vi har gjort vår
bedömning av Hållbarhetsstrategin
Fångar respektive fokusområde upp de insatser som är viktigast framåt?
Vi saknar De Globala målens delmål inom ett antal områden, se nedan.
Vi anser dessutom att det är viktigt att arbeta med mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.
Det behöver inte betyda att Sotenäs kommun inte gör något inom dessa områden men det
behöver synliggöras och mätas. Målen behöver vara specifika, mätbara, accepterade,
realistiska och tidsatta, (SMART)
Hälsa och välbefinnande
Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa
Tillgängliggör sjukvård för alla
Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken
Minska antalet sjukdoms och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar
Hållbara samhällen och landsbygd
Säkra bostäder till överkomlig kostnad
Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
Skydda världens kultur och naturarv
Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
Hållbar konsumtion och produktion
Halvera matsvinnet
Minska mängden avfall markant
Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
Utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism
Hav och marina resurser
Skydda och återställ ekosystem
Främja hållbart fiske
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Bevara kust och havsområden
Stöd småskalig fiskenäring
Bekämpa klimatförändringarna
Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer
Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering
Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av
strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras?
Medarbetarna har en avgörande roll, miljöutbildning behöver genomföras i verksamheterna.
Näringsliv, föreningar och allmänhet behöver involveras i miljöarbetet. Samarbete med stat,
region och EU är av stor vikt, vi löser inte det här ensamma.
Hur kan er organisation bidra?
Miljöpartiet de gröna bidrar mycket aktivt inom miljöområdet både i det politiska arbetet i
nämnder och styrelser samt genom folkbildning. Vi har tex fått igenom fria bussresor för
pensionärer +75, tömningsmöjligheter för fritidsbåtar mm. Vi bidrar aktivt i arbetet med ny
översiktsplan för ökad hållbarhet. Vi bidrar aktivt i de forum som vi tillåts medverka i.
Kommentar

Tack för synpunkterna. Genom framtagandet av hållbarhetsstrategin ger kommunen en tydlig
signal om att hållbarhetsmålen ska genomsyra alla verksamheter, vilket förhoppningsvis
kommer synas i målarbetet de kommande åren.
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna avses vara en del inom alla fokusområdena med
tydliga mål och åtgärder, inte minst utifrån klimatlöftena som kommunen antagit inför 2021.
Globala målen är integrerade och odelbara och genom att ett mål uppfylls så förenklar det
vägen att uppnå ett annat och på så vis visar faktarutorna hur fokusområdena relaterar till
flera av de globala målen.
Hållbarhetsstrategin är avsedd att synliggöras och konkretiseras genom styr- och
ledningssystemet utifrån kommunfullmäktiges mål, där verksamheterna tar fram styrande
verksamhetsmål och indikatorer som sedan förvaltningarna skapar handlingsplaner för.
Genom indikatorerna är målen mätbara.
I den strategiska texten för vart och ett av fokusområdena har de globala målens delmål tagits
i beaktande. För att införliva dem i kommunens och nämndernas styrande verksamhetsmål får
de behandlas i samband med målarbetet, vilket förhoppningsvis Hållbarhetsstrategin kan
bidra till.
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Tips och idéer om fortsatt utbildning och stöd kommer att tas i beaktande inför
implementering av hållbarhetsstrategin.
6. Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden avser att arbeta på följande sätt med de fokusområden som närmast berör
förvaltningens verksamhetsområden:
Hälsa och välbefinnande:
Förebyggande arbete. Nämnden kommer framöver att fokusera mer på förebyggande insatser
för att fånga upp de behov som finns och för att arbeta med åtgärder som leder till förbättrad
upplevelse av hälsa och välbefinnande. Verksamheten har ett etablerat samarbete med
utbildningsförvaltningen kring barn och unga. Arbetet kring äldre är under uppstart, men här
finns viktiga aktörer att göra tydligare kopplingar till: regionen och verksamheten Måltid&
service som exempel. I allt förebyggande arbete som utförs, vill förvaltningen också
samarbeta med de engagerade volontärorganisationer som finns i kommunen.
Hållbara städer och samhällen:
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en viktig aktör att samarbeta med för att få ett anpassat
bostadsbestånd som främjar självständighet och delaktighet i samhället. I verksamhet främja
fysisk aktivitet i stället för färdmedel. Använda fossilfria färdmedel i tjänsteresor.
Hållbar konsumtion och produktion:
Välja lokala produkter och tjänster när det är möjligt och säkerställa att upphandling följer
kravställan. Detta sker i samarbete med ekonomienheten.
Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?
Strategiförslaget ligger i linje med redan påbörjat arbete i Omsorgsnämnden och arbetet kan
således integreras på ett bra sätt i ordinarie verksamhet
Fångar respektive fokusområde upp de insatser som är viktigast framåt?
Ja det är Omsorgsnämnden bedömning
Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av
strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra?
Etablera nya samarbetsformer och arbeta mer med de som redan finns. Skapa mätbara
aktiviteter för att följa upp att åtgärder får effekt. Det är viktigt att kommunens
hållbarhetsstrateg håller ihop frågan och driver den.
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Kommunala förvaltningar och bolag: Vilket stöd behöver er verksamhet för att
hållbarhetsstrategin ska vara en del i det vardagliga arbetet?
Återkommande träffar med alla chefer i förvaltningen och kommunens hållbarhetsstrateg för
att hålla liv i frågan och konkretisera varje åtgärd.
Kommentar

Tack för synpunkterna. Tips och idéer om fortsatta samarbeten, stöd och utbildning kommer
att tas i beaktande inför implementering av hållbarhetsstrategin.
7. Centerpartiet

En mycket omfattande och bred Hållbarhetsstrategi som ger en bra förklaring för att förstå
nödvändigheten av ett strukturerat miljöledningsarbete. Miljöarbetet är viktig och nödvändig
för att säkra ett hållbart samhälle, men det tveksamt största problemet är vår belastning på
klimatet av växthusgaser. Utav den anledningen finns det ett värde i att även lokalt visa på
vilka åtgärder man vidtar för att begränsa användningen av främst fossila bränslen.
Centerpartiet tycker att mål 13 skall ingå i strategiplanen eftersom klimatfrågan är överordnat
övriga miljöfrågor. Kommunen kan då mer påtagligt synliggöra de insatser som görs för
klimatet genom exempelvis konvertering av fordonsflottan, installationer av solceller och
installationer av värmepumpar.
Som vi förstår så är det inte i remissvaren man kan påverka vilka globala miljömål som
kommunen skall prioritera utan där tas besluten i KF, KS och berörda nämnder men
centerpartiets åsikt om vikten att lägga större focus på klimatfrågan kvarstår.
•
•
•

•

I inledningen kan man läsa att strategin dvs strategiplanen skall vara styrande och
vägledande. Vi tycker att vägledande kan tas bort vilket skulle ge en större tyngd åt
miljöarbetet.
Under ”Kommunens mål 2020” så är det lite otydligt och kan tydas till att punkterna
som redovisas hänvisar bara till Nationella folkhälsomålen och inte till Nationella
miljökvalitetsmålen.
Sid 7 4:e stycket (Hälsa och Välbefinnande) I Sotenäs rustar vi oss mot
klimatförändringarnas effekter……. Här är texten missvisande. Vi borde rusta oss för
att begränsa klimateffekterna och inte bara rusta oss mot effekterna av
klimatförändringar. Här borde våra satsningar för klimatet som utbyte av bilar,
solceller, värmepumpar, el-cyklar beskrivas.
Sid 13 Hav och marina resurser skriver ni i sista stycket om Hållbar turism, båtliv,
småbåtshamnar och elektrifiering av hamnarna. Vad innebär elektrifiering av
hamnarna? Miljöeffekterna av nöjesbåtsturismen har i särklass den största miljö och
klimatpåverkan på vår skärgård. Här saknas ambitioner att utifrån vad som är möjligt
från kommunen sida styra turismen mot en mer hållbar båtturism.
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• Saknas sidnummer.
Som vi sade inledningsvis så är det en bra Hållbarhetsstrategi förutom det vi påpekat ovan
och att vi saknar ett större engagemang när det gäller klimatet.
Kommentar

Tack för synpunkterna. Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna avses vara en del inom alla
fokusområdena med tydliga mål och åtgärder, inte minst utifrån klimatlöftena som
kommunen antagit inför 2021. Globala målen är integrerade och odelbara och genom att ett
mål uppfylls så förenklar det vägen att uppnå ett annat och på så vis visar faktarutorna hur
fokusområdena relaterar till flera av de globala målen.
Strategiförslaget justeras så att det i inledning står att ”Strategin skall ses som styrande och
vara en sammanhållande länk…”. Utifrån denna synpunkt justeras även ordvalet i syftet från
”…vägleda nämnder och bolag…” till ”…styra nämnder och bolag…”.
I faktarutorna är de olika målen på olika nivåer endast kopplade till respektive fokusområde,
de är inte kopplade sinsemellan. I första meningen i fjärde stycket i fokusområdet Hälsa och
välbefinnande avses klimatanpassningsåtgärder, vilket inte motsäger att kommunen dessutom
även ska göra åtgärder för att begränsa klimateffekterna. Sotenäs kommun ska jobba med
båda delarna. Med elektrifiering av hamnarna avses en omställning till eldrift och därmed
minska koldioxidutsläppen. Hållbarhetsstrategin anger att kommunen ska skapa
förutsättningar för hållbar turism och bland annat utveckla ett hållbart båtliv, utifrån detta kan
vi skapa mål för att förvekliga detta. Strategiförslaget kompletteras med sidnummer.
8. Kristdemokraterna

KD ställer sig bakom strategiförslaget, vi ser det som ett komplement till Vision 2030.
De 4 globala målen som strategin är uppbyggd kring är i och för sig en självklarhet i dagens
samhälle. Så ur den synvinkeln behövs ingen strategi men vill vi ha en hållbarhetsstrategi så
fungerar den som ett komplement till Vision 2030.
Kommentar

Tack för synpunkterna.
9. Utbildningsnämnden

Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?
Hållbarhetsstrategin följer Sotenäs kommuns ambition att arbeta hållbart och långsiktigt.
Fokusområdet Hälsa och välbefinnande kopplar till Utbildningsprioriterade verksamhetsmål
på ett tydligt och adekvat sätt. Förslaget har även relevans i nämndens arbete med
hållbarhetsarbete. Utbildningsnämndens ambition är att hållbarhet ska genomsyra
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utbildningsförvaltningens verksamheter.
Fångar respektive fokusområde upp de insatser som är viktigast framåt?
Fokusområdet Hälsa och välbefinnande
Prioriterat verksamhetsmål 6.1 UN: Kultur och fritid ska ge förutsättningar till aktiviteter
och upplevelser utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
• Fokusområdet fångar upp de insatser som är viktigast framåt. Verksamheten Fritid och
kultur ska ge förutsättningar till aktiviteter och upplevelser utifrån ett socialt, ekonomiskt
och miljömässigt perspektiv. Fritid och kultur kan komma att behöva ändra aktiviteter för
att anpassa sig till samtiden.
Prioriterat verksamhetsmål 7.1 UN: Senast juni 2022 har utbildningsförvaltningen ett hållbart
och långsiktigt arbete för ökad trygghet för barn och elever.
• Fokusområdet fångar upp de insatser som är viktigast framåt. Fokusområdet tar ett tydligt
avstamp i det främjande och förebyggande folkhälsoarbetet som pågår i
utbildningsförvaltningen.
Prioriterade verksamhetsmål 7.2 UN: Senast juni 2022 har utbildningsförvaltningen ett
hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete.
• Fokusområdet fångar upp de insatser som är viktigast framåt. Fokusområdet tar ett tydligt
avstamp i att folkhälsoarbetet och ett långsiktigt arbete som stärker och utvecklar goda
livsvillkor som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Detta står helt i enlighet med
utbildningsförvaltningens arbete.
Utbildningsförvaltningen kommer att fortsätta arbetet med förebyggande och främjande
insatser för att fånga upp de behov som finns. Utbildningsförvaltningen arbetar med åtgärder
som leder till förbättrad upplevelse av hälsa och välbefinnande. Verksamheten har ett
etablerat samarbete med omsorgsförvaltningen kring barn och unga.
Fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion kopplar till:
Prioriterade verksamhetsmål 6.1 UN: Kultur och fritid ska ge förutsättningar till aktiviteter
och upplevelser utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
• Svårt att se kopplingen mellan Utbildningsnämndens verksamhetsmål och fokusområdet.
En tydligare koppling mellan fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion och det
prioriterade verksamhetsmålet 6.1 måste skrivas fram eller så plockas målet bort från
fokusområdet.
Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av
strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra?
Ett gemensamt arbete mellan utbildningsförvaltningen och socialtjänsten är redan upparbetad,
men kan komma att behöva anpassas mer efter att hållbarhetsstrategin antas. Det är viktigt att
Hållbarhetsstrategin fungerar som ett levande dokument med löpande uppföljningar.
Kommunala förvaltningar och bolag: Vilket stöd behöver er verksamhet för att
hållbarhetsstrategin ska vara en del i det vardagliga arbetet?
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Vägledning i specifika frågor som rör det hälsofrämjande arbetet.
Kommentar

Tack för synpunkterna. Strategiförslaget anger att ”För en cirkulär ekonomi krävs kunskap
och förändrade beteenden för hållbara livsstilar.” Detta kan ses som en del i
Utbildningsförvaltningens mål 6.1 Kultur och Fritid ska ge förutsättningar till aktiviteter och
upplevelser utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, vilket även kan
utvecklas i målarbetet.
Tips och idéer om fortsatta samarbeten, stöd och utbildning kommer att tas i beaktande inför
implementering av hållbarhetsstrategin.
10. Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Förslaget till hållbarhetsstrategi binder ihop kommunens befintliga miljö- och folkhälsomål
med dom globala hållbarhetsmålen på ett bra och tydligt sätt.
Miljöenheten saknar dock de mål som kommunen är ansvarig för i havs och vattenförvaltning
som är kopplade till EU´s ramdirektiv för vatten. Kommunala nämnder och bolag gör mycket
arbete redan idag kopplat till havs och vattenförvaltning och de globala målen kan enkelt
kopplas till havs- och vattenförvaltning. Hållbarhetsstrategin är ett naturligt dokument där
dessa kopplingar kan illustreras. Det kan dock vara svårt att få till en så stor förändring av
strategin i detta skede. Ett alternativ skulle vara att bifoga en lista med de
handlingsplaner/strategier som kommunen borde jobba med i det framtida arbetet med
hållbarhetsstrategin.
Det är jätteviktigt att arbetet med att utveckla hållbarhetsstrategin så att dokumentet inte blir
en hyllvärmare.
Miljöenheten skulle välkomna årliga arbetsmöten/workshops där politiken, bolag och
handläggare kan diskutera kommunens hållbarhetsarbete. Det är även bra med gemensamma
arbetsytor t.ex. i Teams där en mer löpande diskussion kan ske.
Kommentar

Tack för synpunkterna. Första meningen, andra stycket under fokusområde Havet som
utgångspunkt justeras till: Sotenäs kommun ska samverka och vara aktiva inom havs- och
kustfrågor samt arbeta med åtgärder inom havs och vattenförvaltningen kopplat till EU:s
ramdirektiv för renare vattenresurser och en bättre havsmiljö.
Faktarutan för fokusområde Havet som utgångspunkt kompletteras med det globala målet 6
Rent vatten och sanitet.
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Tips och idéer om fortsatta samarbeten och utbildning kommer att tas i beaktande inför
implementering av hållbarhetsstrategin.
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Plats och tid

Digitalt via Teams och K-hus Hållö
Kungshamn, kl. 09.00–12.00

Beslutande

Eva Abrahamsson (M) MiMB Ordförande
Mikael Andersson (-) BN (deltar på distans)
Jeanette Loy (M) KS (deltar på distans)
Ragnhild Selstam (M) UN (deltar på distans)
Britt Lindgren (C) ON (deltar på distans)
Hans-Joachim Isenheim HSNN
Ida Jakobsson HSNN (deltar på distans)
Mikael Sternemar (L) SReh (deltar på distans)

Närvarande ersättare

Lena Linke (MP) ON (deltar på distans)
Vivian Gustavsson (S) BN (deltar på distans)
Ewa Ryberg (V) UN (deltar på distans)
Birgitta Albertsson (S) KS (deltar på distans)
Stellan Welin (S) MiMB (deltar på distans)

Övriga deltagare

Linda Sahlström, Folkhälsostrateg
Pia Bergenholtz, Hållbarhetsstrateg (deltar på
distans)
Anita Amandusson, AME (deltar på distans) §55
Eva Stranne, AME (deltar på distans) §55
Patrik Rasmusson, chef SReh (deltar på distans)
§55

Justering
Sekreterare

Protokollet justerat 2020-12-08

Linda Sahlström

Ordförande
Eva Abrahamsson (M) Ordförande

Justerare
Hans-Joachim Isenheim (MP) Vice ordförande

Anslagsbevis
.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.
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§57
Hållbarhetsstrategin

Utifrån motion om utveckling av Sotenäs kommuns hållbarhetsarbete så har ett förslag till
hållbarhetsstrategi tagits fram. Strategiförslaget har beretts av Hållbarhetsrådet skickas på
remiss till nämnder, kommunala bolag och politiska partier som har bjudits in att ge
synpunkter på strategiförslaget under perioden 30 september till 20 november 2020.
Hållbarhetsrådet bereder remissvar på sitt möte 2 december 2020, i bifogade dokument
framgår de justeringar som gjorts. Strategin ska verka för att genomföra Sotenäs vision om
hållbar utveckling och kommunfullmäktiges mål om att Sotenäs ska främja en hållbar
utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Strategin syftar till att styra
nämnder och bolag att utifrån fokusområdena ta fram mål och handlingsplaner inom
hållbarhet som en del i styr- och ledningssystemet.
Liberalernas remissvar har inte inkommit till registrator, strategerna utreder frågan.
Beslut

Rådet för hållbarhet och hälsa beslutar att
- Ställa sig bakom Hållbarhetsstrategin 2030 och skicka vidare till Kommunfullmäktige
för beslut
- Uppdatera faktarutorna med målen för 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2020-12-16 §§ 259-274

KSAU § 260

Dnr 2020/001162

Information om äldreomsorgsplan 2021-2025
Sammanfattning

Information lämnas om äldreomsorgsplan 2021-2025.
Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg.
Planen ska vara vägledande i politiska och verksamhetsmässiga beslut.
Planen är framtagen i samarbete med äldreomsorgens chefer, omsorgsnämnden, kommunala
pensionärsrådet samt en referensgrupp med representanter från seniororganisationer i kommunen.
Planen redovisar de förutsättningar som finns för en äldreomsorgsplan; nationella samt lokala mål
och styrmedel, äldreomsorgens målgrupper, nuvarande kommunala insatser samt
befolkningsprognoser.
Planen förordar, utifrån ovan nämnda förutsättningar, fem utvecklingsområden; förebyggande
insatser, funktionella boendelösningar, digitalisering och välfärdsteknik, personal- och
kompetensförsörjning samt systematisk kvalitetsförbättring.
Att anta äldreomsorgsplanen innebär inga kostnader. Planen beskriver dock ett projekt kring
förebyggande insatser som, under två år, kommer att finansieras av statliga medel. Om detta projekt
uppfyller sina mål har omsorgsförvaltningen för avsikt att begära utökad ram för att det
förebyggande arbetet ska bli en del av ordinarie verksamhet.
Äldreomsorgsplan 2021-2025 har gått ut på remiss till de politiska partierna. De politiska partiernas
remissvar är inarbetade i äldreomsorgsplanen.
Beslutsunderlag

Omsorgsnämndens protokoll 2020-11-19 § 145
Utredarens tjänsteutlåtande 2020-11-12
Äldreomsorgsplan 2002-11-12
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår att man förtydligar att äldreomsorgsplanen innebär två
äldrecentrum i enlighet med Vision 2032.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamsson (M) förslag och finner att Kommunstyrelsens
arbetsutskott antar detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta Äldreomsorgsplan 2021–2025, planen innebär två
äldrecentrum i enlighet med Vision 2032.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 4(28)
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Forts. KSAU § 260

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 5(28)

Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2020-11-19| §§ 134-154

ON § 145

Dnr 2020/000065

Äldreomsorgsplan 2021-2025
Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg.
Planen ska vara vägledande i politiska och verksamhetsmässiga beslut.
Planen är framtagen i samarbete med äldreomsorgens chefer, omsorgsnämnden, kommunala
pensionärsrådet samt en referensgrupp med representanter från seniororganisationer i kommunen.
Planen redovisar de förutsättningar som finns för en äldreomsorgsplan; nationella samt lokala mål
och styrmedel, äldreomsorgens målgrupper, nuvarande kommunala insatser samt
befolkningsprognoser.
Planen förordar, utifrån ovan nämnda förutsättningar, fem utvecklingsområden; förebyggande
insatser, funktionella boendelösningar, digitalisering och välfärdsteknik, personal- och
kompetensförsörjning samt systematisk kvalitetsförbättring.
Att anta äldreomsorgsplanen innebär inga kostnader. Planen beskriver dock ett projekt kring
förebyggande insatser som, under två år, kommer att finansieras av statliga medel. Om detta projekt
uppfyller sina mål har omsorgsförvaltningen för avsikt att begära utökad ram för att det
förebyggande arbetet ska bli en del av ordinarie verksamhet.
Äldreomsorgsplan 2021-2025 har gått ut på remiss till de politiska partierna. De politiska partiernas
remissvar är inarbetade i äldreomsorgsplanen.
Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2020-10-01.
Äldreomsorgsplan 2021-2025.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Äldreomsorgsplan 2021–2025.
Omsorgsnämnden godkänner justering av Äldreomsorgsplan 2021-2025 utifrån inkomna remissvar.

Skickas till

Kommunfullmäktige
Omsorgsförvaltningen

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF
ON_PR_KA\ONPROT\ON\2020\ON protokoll 2020-11-19
sekretess.docx

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:17(27)

Tjänsteutlåtande
Datum

Dnr

2020-11-12

ON 2020/65

Omsorgsförvaltningen
Anna Jansson
Utredare

Äldreomsorgsplan 2021–2025
Sammanfattning

Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens
äldreomsorg. Planen ska vara vägledande i politiska och verksamhetsmässiga beslut.
Planen är framtagen i samarbete med äldreomsorgens chefer och medarbetare,
omsorgsnämnden, kommunala pensionärsrådet samt en referensgrupp med
representanter från seniororganisationer i kommunen.
Planen redovisar de förutsättningar som finns för en äldreomsorgsplan; nationella samt
lokala mål och styrmedel, äldreomsorgens målgrupper, nuvarande kommunala insatser
samt befolkningsprognoser.
Planen förordar, utifrån ovan nämnda förutsättningar, fem utvecklingsområden;
förebyggande insatser, funktionella boendelösningar, digitalisering och välfärdsteknik,
personal- och kompetensförsörjning samt systematisk kvalitetsförbättring.
Planen beskriver ett projekt kring förebyggande insatser som, under två år, kommer att
finansieras av statliga medel. Om detta projekt uppfyller sina mål har omsorgsförvaltningen för avsikt att begära utökad ram för att det förebyggande arbetet ska bli en
del av ordinarie verksamhet.
Planen beskriver också ett parallellt pågående arbete med planering av till- och
ombyggnation av Hunnebohemmet. Separata handlingar där kostnader och
planbeskrivningar redovisas kommer under vintern 2020–2021 att presenteras för
Kommunstyrelsen för beslut i det särskilda ärendet.
De övriga utvecklingsområdena som föreslås i planen kan hanteras inom existerande
budgetram och, i förekommande fall, med hjälp av riktade statliga medel.
Förvaltningens förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Äldreomsorgsplan 2021–2025.
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Äldreomsorgsplan 2021–2025
Beslutet skickas till
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Omsorgsförvaltningen

Anna Jansson
Utredare

Madeleine Leijon
Avdelningschef
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Förord
Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens
äldreomsorg. Planen ska vara vägledande i politiska och verksamhetsmässiga beslut.
Under planperioden kommer revideringar av planen att behöva göras, på grund av
förändringar som påverkar planens innehåll. Socialtjänstlagen har till exempel varit under
översyn och ett slutbetänkande presenterades i september 2020 (SOU 2020:47).
Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst,
planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser
utan föregående behovsprövning. Vid en förändring av socialtjänstlagen kommer eventuellt
nya förutsättningar för att bedriva äldreomsorg att uppstå. Ny kommunal programförklaring
och nya politiska verksamhetsmål kommer också att tas under planperioden och generera
behov av revidering av planen.
Allt utvecklingsarbete behöver ske med utgångspunkt i de ekonomiska förutsättningarna.
Planen är framtagen i samarbete med omsorgsförvaltningens chefer och medarbetare,
omsorgsnämnden, kommunala pensionärsrådet samt en referensgrupp med representanter
från seniororganisationer.
Dispositionen är upplagd enligt följande. Först redovisas de förutsättningar som föreligger
för en framtida äldreomsorg; nationella samt lokala mål och styrmedel, äldreomsorgens
målgrupper, nuvarande insatser samt befolkningsprognoser. Slutligen beskrivs de fem
utvecklingsområden som har identifierats samt planer för dessa.

Målgrupper
Stöd och hjälp för
äldre

Lokala styrmedel

Lagstiftning och
nationella
styrmedel

Äldreomsorgens
framtid

Brukarprognoser
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Lagstiftning och nationella styrdokument
Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhetslagen (2010:659)
samt Patientlagen (2014:821) är de lagar som främst styr äldreomsorgens verksamheter.
I socialtjänstlagens 5 kapitel 4 § återfinns den nationella värdegrunden. I den står att
”socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande”. Omsorgen ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap
med andra. Äldre människor ska få goda bostäder och därutöver få stöd och hjälp i hemmet
och annan lättåtkomlig service vid behov. Socialnämnden ska även erbjuda stöd för att
underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller
som stödjer en närstående som har funktionshinder.
Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälsooch sjukvård. Patientsäkerhetslagen syftar till att trygga patientsäkerheten inom hälso- och
sjukvården. Patientlagens syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
Nationella mål och riktlinjer

Regeringen har upprättat nationella mål för äldreomsorgen:
• äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
• äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
• äldre ska bemötas med respekt
• äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg.
Inom hälso- och sjukvårdsområdet finns nationella riktlinjer som ska ge stöd och vägledning
om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter inom vård och omsorg bör satsa
sina resurser på för att patienter ska få god vård.
Riktlinjerna för arbetet med personer med demenssjukdom lyfter fram områden som tidig
medicinsk utredning, läkemedelsbehandling, dagverksamhet anpassad för gruppen, särskilt
boende anpassad för gruppen, stöd till närstående samt personcentrerad vård och omsorg.
Riktlinjerna för palliativ vård beskriver att vården i livets slutskede ska vara god och
oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Syftet med den
palliativa vården ska framför allt vara att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet
genom att lindra symtom och ge existentiellt stöd i livets slutskede.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete reglerar både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Ledningssystemet ska
användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
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Lokala styrmedel
Äldreomsorgsplanen utgår ifrån kommunens antagna gemensamma värdegrund med
ledorden Helhetssyn - Öppenhet – Delaktighet.
Programförklaring för mandatperioden 2019 – 2022

Programförklaringen för Sotenäs kommun 2019–2022 lyder:
Hela Sotenäs skall leva. Sotenäs skall vara ett hållbart och levande samhälle där fler
människor från olika generationer kan bo, leva, arbeta och besöka kommunen året om. En
förutsättning för detta är en fortsatt ansvarsfull styrning av kommunens ekonomi.
Vård och Omsorg
Vi erbjuder en trygg och respektfull omvårdnad med individen i fokus. Vi värnar den
enskildes möjlighet till valfrihet avseende både utförare och insatser. I Sotenäs kommun
utgör de ideella insatserna en viktig del av omsorgen.
Omsorgsnämndens mål för äldreomsorgen för perioden 2019 – 2022
Område
Kvalitet Hemtjänst

Mål
I rankingen placering bland de 25
procent bästa kommunerna i riket

Kostnader
Hemtjänst

Kostnad per brukare ska ligga på
medianvärdet i förhållande till
jämförbara kommuner i riket.

Kvalitet Särskilt
boende

I rankingen placering bland de 25
procent bästa kommunerna i riket

Socialstyrelsens brukarundersökning, vad
tycker de äldre om äldreomsorg ”Särskilt
boende i helhet”

Kostnader Särskilt
boende

Kostnad per brukare ska ligga på
medianvärdet i förhållande till
jämförbara kommuner i riket.
Minst 90 procent av de som arbetar
inom omsorgsförvaltningen skall ha
adekvat kompetens

Kolada Vad kostar verksamheten i din
kommun ”Kostnad per brukare”

Personalens
kompetens

Mätning
Socialstyrelsens brukarundersökning, vad
tycker de äldre om äldreomsorg
”Hemtjänst i helhet”.
Kolada Vad kostar verksamheten i din
kommun ”Kostnad per brukare”.

Uppföljning av förvaltningen i samarbete
med personalavdelningen.

Kvalitets- och värdighetsgarantier

Inom äldreomsorgsområdet finns antagna kvalitets- och värdighetsgarantier för
dagverksamhet, hemtjänst, myndighetsutövning, hälso- och sjukvård samt särskilt boende.
Dessa finns att läsa på kommunens hemsida.
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Personalförsörjningsplan

Ungefär en tredjedel av de som arbetar i välfärden i riket uppnår pensionsålder den närmaste
tioårsperioden. Samtidigt ökar andelen äldre i befolkningen, vilket gör att behovet av
personal inom vård och omsorg växer. Detta leder till stora rekryteringsbehov.
Sotenäs kommuns Kommunstyrelse har gett i uppdrag att varje förvaltning ska ta fram en
personalförsörjningsplan. Förvaltningarna har ansvar att aktivt arbeta med dessa planer.
Med personalförsörjning menas alla de åtgärder på kort och lång sikt som görs för att klara
av att rekrytera personal. Det bygger på en aktiv omvärldsbevakning, regelbundna analyser
av framtida behov och en medveten plan för medarbetarnas kompetensutveckling samt ett
fortsatt och strategiskt arbete för en bra personalpolitik.
Handlingsplanen innehåller statistik och personalprognoser, nulägesrapport samt Sotenäs
kommuns rekryterings- och kompetensstrategier som är vägval för att nå en god personalförsörjning.
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Målgrupper för kommunens äldreomsorg
Äldreomsorgen är främst riktad mot äldre människor i behov av stöd och hjälp för att klara
sin vardag. Hjälpbehovet kan ha uppkommit av sjukdom, funktionsnedsättningar eller
försämrat allmäntillstånd till följd av ålder. Behovet ser olika ut och förutsätter olika former
av insatser från kommunen.
Figur 1. Målgrupper för kommunens äldreomsorg

Personer i behov av
förebyggande insatser

Personer i behov av
stöd- och hjälpinsatser

•Äldre personer utan behov
av biståndsbedömda
insatser
•Anhöriga

•Somatiska sjukdomar
•Demenssjukdomar
•Psykiska sjukdomar
•Multisjuka

Personer i livets
slutskede

Äldre personer utan behov av biståndsbedömda insatser

Andelen äldre i befolkningen ökar. Enligt Region Västra Götaland kommer antalet personer
över 65 år i Sotenäs kommun att ha ökat med ca 200 personer om tio år.
Folkhälsomyndigheten (2018) konstaterar att ensamhet i form av social isolering ökar med
åldern och är ett problem för många äldre. Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning
(2020) besvärades 60 procent av hemtjänsttagarna i Sotenäs kommun av ensamhet.
Motsvarande siffra för riket i helhet var 53 procent.
Äldre personer är en grupp som blir friskare men det är också en sårbar grupp. Enligt 1177
Vårdguiden (2019) är äldre personer överrepresenterade i nästan alla slags olyckor, däribland
fallolyckor.
Det finns ett flertal livsstilsfaktorer som har betydelse för ett hälsosamt åldrande, bland annat
social gemenskap, kulturell aktivitet, fysisk aktivitet och matvanor. Vikten av förebyggande
och hälsofrämjande insatser för äldres fysiska och psykiska hälsa är stor.
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I utredningen ”Förstärkta trygghetsskapande aktiviteter i det befintliga bostadsbeståndet”
som gjordes av omsorgsförvaltningen 2017 framgår att det erbjuds sociala aktiviteter för
äldre i kommunen, men att tillgängligheten till viss del brister, både i form av information
om aktiviteterna och transport till och från aktiviteterna.

Anhöriga

Anhörig är en person som vårdar eller stödjer en närstående som behöver detta på grund av
långvarig sjukdom/funktionsnedsättning i kombination med hög ålder. Med närstående
menas en person i familjen, som till exempel en partner eller nära släkting. Det kan också
vara en nära vän eller en granne. Enligt Riksrevisionen (2014) utfördes mer än hälften av all
vård och omsorg i hemmet av anhöriga. Rollen som anhörigvårdare är mest vanlig i åldrarna
45–64 år men det är troligt att alla kommer att vara anhöriga någon gång i livet. Några av
dessa tvingas gå ner i arbetstid eller säga upp sig för att klara livssituationen.
Omsorgsnämnden ska, enligt Socialtjänstlagen, erbjuda stöd för att underlätta för personer
som vårdar en närstående. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning.
För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående behöver, för
andra handlar det om att de själva behöver få information eller utbildning av kommunen.
Andra exempel på stöd till anhöriga kan vara samtal (enskilt eller i grupp, hjälpmedel, hjälp i
hemmet, avlösning i olika former och ekonomisk ersättning.
Sotenäs kommun hade tidigare en halvtidstjänst för anhörigstöd, denna togs bort 2018.
Ansvaret för anhörigstöd tillföll då samtliga medarbetare inom förvaltningen.
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Äldre med somatiska sjukdomar

Personer med fysiska sjukdomar eller som till följd av åldrande behöver stöd för att klara
vardagen.
Personer med demenssjukdom

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av
hjärnskador. Sammantaget leder symptomen till att personen har svårt att klara sin tillvaro
utan stöd från omgivningen.
De allra flesta som insjuknar i demens är äldre. Var femte person över 80 år är drabbad. Det
totala antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 150 000 personer, en siffra som
kommer att stiga i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal. Idag saknas botande
behandling men det finns symptomlindrande mediciner för vissa demenssjukdomar.
Äldre med psykiska sjukdomar

Äldre med psykisk ohälsa är en grupp inom äldreomsorgen som särskilt bör beaktas. Detta är
en grupp som både återfinns i och utanför våra biståndsbedömda verksamheter. I
kommunens ”Handlingsplan för psykisk hälsa” fastslås att åldrandet i sig innebär en ökad
risk för psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre personer och cirka en
femtedel av den äldre befolkningen lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det
som ett folkhälsoproblem.
Psykisk ohälsa kan även yttra sig i form av missbruk, våld i nära relation och suicid.
Samtliga medarbetare i förvaltningen förväntas uppmärksamma och agera kring äldre med
psykisk ohälsa. Det finns antagna rutiner i kommunen för att bemöta psykisk ohälsa som
yttrar sig på ett eller flera av dessa vid. Medarbetarna behöver dock mer vana och kunskap
för att få möjlighet att känna sig trygga i att bemöta dessa utmaningar.
I Sotenäs kommun har drygt en fjärdedel av brukarna över 75 år i särskilt boende tre eller fler
psykofarmaka utskrivna till sig. Det gör att kommunen placerar sig i topp tio i landet
gällande förskrivning av läkemedel till äldre i särskilt boende.
Äldre med intellektuella funktionsnedsättningar

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har generellt sett en högre sjuklighet och
lägre medellivslängd än befolkningen i övrigt. Hos en del startar åldrandet tidigare än
normalt, det gäller främst personer med Downs syndrom. Syn- och hörselnedsättning ökar
markant med stigande ålder. En del kan ha nedsatt immunförsvar och bli extra utsatta för
infektioner. Långtidsanvändning av vissa läkemedel är vanligare hos äldre med intellektuell
funktionsnedsättning än hos befolkningen i övrigt (Äldre i centrum, 2020).
Personer med intellektuell funktionsnedsättning återfinns ofta inom verksamheter för
personer som har rätt till insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). För medarbetaren som arbetar med funktionsnedsatta kan det vara svårt att
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uppmärksamma tecken på åldrande, såsom demens. Både medarbetare inom funktionshinderområdet och medarbetare inom särskilt boende behöver ha kompetens inom varandras
områden för att kunna möta den enskildes funktionsnedsättning oavsett uppkomst. En
bedömning behöver också alltid göras av vilken form av boende som är bäst för den enskilde
vid stigande ålder.
Multisjuka

En brukare med tre eller fler diagnoser definieras som multisjuk. Mer än 50 procent av
befolkningen i landet som är 77 år eller äldre har två eller fler kroniska sjukdomar. Samtidigt
har vårdgivaransvaret förändrats vilket har inneburit att förvaltningens verksamheter idag
bedriver avancerad sjukhusvård både i det egna hemmet och på särskilt boende. Ett gott
arbete kring multisjuka individer kräver kompetenta medarbetare och god samverkan mellan
de verksamheter som är inblandade.
Personer i livets slutskede

Vård i livets slut är centralt i palliativ vård och innebär lindrande vård för de svårast sjuka
och döende. Vid livets slutskede är målet för kommunens vård och omsorg att tillgodose den
enskildes och anhörigas behov. Den enskilde har möjlighet att få vård- och omsorgsinsatser i
sitt hem. Även anhöriga kan få stöd och avlastning. Omsorgsnämnden har antagit en riktlinje
för förvaltningens arbete med vård i livets slut.
Allmän palliativ vård bedrivs inom alla vårdformer som sjukhus, primärvård, hemsjukvård
och vård- och omsorgsboende av medarbetare med grundläggande kunskap och kompetens i
palliativ vård. I Vårdhandboken (2019) konstateras att Riksdagen har från en etisk plattform
bestämt vad som ska prioriteras i vården. Människovärde, behov och solidaritet samt
kostnadseffektivitet är etiska principer som styr prioriteringarna. Vård i livets slut är högt
prioriterad vård.
Stöd och hjälp för äldre i Sotenäs kommun
Hemtjänst i ordinärt boende

Ordinärt boende är egna boenden i olika former. Personer som har svårt att sköta hemmet
eller sin egen omvårdnad på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning kan få
hemtjänst. I hemtjänsten ingår en servicedel och en omvårdnadsdel. Service innebär praktisk
hjälp med hemmets skötsel såsom städning, tvätt, inköp, matdistribution samt
varuhemssändning. Insatser inom området ”omvårdnad” innefattar hjälp för att kunna äta, klä
sig, förflytta sig och sköta personlig hygien. Dessutom utförs insatser för att bryta social
isolering och känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet.
I Sotenäs kommun utförs hemtjänsten både av kommunens egen hemtjänst samt av två
företag. LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes år 2011 för kommunens hemtjänst. Detta
innebär att den enskilde som har beviljats hemtjänst själv kan välja om denne önskar
kommunen eller ett företag som utförare av insatserna. År 2019 beställdes 83 procent av
hemtjänstinsatserna med kommunens hemtjänst som utförare.
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Andel av personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda
med hemtjänsten i Sotenäs kommun var 93 procent år 2020. Detta kan jämföras med
riksgenomsnittet på 88 procent. Målet från Sotenäs kommuns omsorgsnämnd är att
kommunen ska vara bland de 25 procent i landet med högst andel nöjda brukare.
Det andra målet som Omsorgsnämnden har antagit gäller kostnader per hemtjänsttagare.
Kommunen ska ligga på medianvärdet för kostnaden i jämförelse med kommuner med
motsvarande förutsättningar gällande äldreomsorgen. 2019 tangerade Sotenäs detta värde.
Diagram 1. Kostnad kr/hemtjänsttagare/år. Sotenäs och jämförbara kommuner
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Bostadsanpassning

En person som på grund av bestående funktionsnedsättning behöver få sin bostad anpassad
eller ombyggd kan söka bostadsanpassningsbidrag för att ha möjlighet till ett självständigt liv
i sitt eget hem. Den enskilde kan få bidrag för att anpassa bostadens för att till exempel ta sig
in och ur bostaden, förflytta sig i bostaden, laga mat och sköta sin hygien.
Ett samverkansavtal finns mellan Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun, som har en
gemensam handläggare anställd. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar för
bostadsanpassningen i kommunen.
Seniorboende

Seniorboende är ett samlingsbegrepp för olika former av eget boende i flerfamiljshus som
utmärks av god tillgänglighet och tillgång till gemensamhetslokaler. Viss uppnådd ålder kan
krävas för att få flytta in. De ingår i ett breddat utbud av bostäder och tjänster inom den
ordinarie bostadsmarknaden och ligger inom kommunens ansvar för bostadsförsörjningen.
Sotenäsbostäder AB tillhandahåller drygt hundra lägenheter i boende som kan definieras som
seniorbostäder. Dessa finns i Kungshamn, Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand och
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Malmön. 2016 byggdes det senaste seniorboendet, i Hunnebostrand, som är det enda boende
som är ett 70+ boende. De övriga har en åldersgräns på 55 år vid inflytt.
I ”Äldreomsorgsplan 2016–2020” togs riktningen att avveckla Bankeberg som särskilt
boende och istället skapa ett seniorboende. 2018 köpte Sotenäsbostäder fastigheten för att
skapa 25–30 nya hyresrätter som ska vara anpassade för äldre. Projekteringen av
ombyggnationen pågår med planerad inflyttning under 2022/2023.
Dagverksamhet

Dagverksamhet är en biståndsbedömd träffpunkt som erbjuder stimulans och förströelse
genom olika aktiviteter. Den är till för personer som har svårt att delta i det allmänna
aktivitetsutbudet och behöver bryta ensamhet samt finna meningsfullhet i vardagen.

Resor

Färdtjänst är en kommunalt subventionerad trafikservice för funktionsnedsatta. Färdtjänsten
ska kompensera att den enskilde till följd av ett varaktigt funktionshinder inte kan förflytta
sig på egen hand och/eller nyttja allmänna kommunikationer. Trafiken regleras utifrån avtal
mellan kommunen och Västtrafik.
Resor som görs utanför kommunens färdtjänstområde men inom Sverige kallas Riksfärdtjänst. Den enskilde kan vid behov av detta göra en ansökan hos färdtjänsthandläggare
som prövar varje enskilt ärende mot gällande lagstiftning.
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Om den enskilde beviljas dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen, kan omsorgsresor till och
från dagverksamheterna beviljas av dagverksamhetens enhetschef, om den enskilde inte på
egen hand kan ombesörja resan.
Särskilt boende

Särskilt boende är en biståndsbedömd boendeform för äldre som har omfattande behov av
vård och omsorg. Personal finns därför tillgänglig dygnet runt.
I Sotenäs kommun finns två särskilda boenden, båda drivna av kommunen. Ett är beläget i
norra kommundelen i Hunnebostrand och heter Hunnebohemmet. Här finns idag 30
boendeplatser. Det andra boendet är beläget i den södra kommundelen i Kungshamn och
heter Kvarnbergets äldreboende. Här finns 90 platser att tillgå. Totalt har kommunen således
120 platser på särskilt boende.
I Sotenäs kommun svarade 91 procent av de boende på särskilt boende att de var mycket
eller ganska nöjda med sitt boende (2020). Detta placerar kommunen bland de 25 procent
bästa i landet, vilket är ett mål för omsorgsnämnden under planperioden.
Det andra mål Sotenäs omsorgsnämnd har för särskilt boende gäller kostnaderna för
verksamheterna. Sotenäs rapporterade 2019 in siffror som innebar att kommunens kostnader
låg över medianvärdet i förhållande till jämförbara kommuner i riket. Att ligga på
medianvärdet är omsorgsnämndens mål.
Diagram 2. Kostnad särskilt boende, kr/brukare. Sotenäs och jämförbara kommuner
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Korttidsboende

På Hunnebohemmets äldreboende finns kommunens korttidsenhet med 14 platser (2020).
Detta är ett biståndsbedömt boende utanför det egna hemmet, avsett för tillfällig vård och
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omsorg. Vistelse sker under kortare period och kan erbjudas som rehabilitering, växelboende,
väntan på annat boende och vård i livets slutskede.
Hälso- och sjukvård

Den som bor på ett äldreboende eller gruppbostad har hemsjukvård från kommunen. Den
enskilde kan även ha rätt till hemsjukvård i sin bostad om det uppstår ett varaktigt behov av
vård och omsorg i hemmet. Hemsjukvården i kommunen utförs av sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster) samt genom delegering till
omvårdnadspersonal i hemtjänsten eller på boendet. De sjukvårdsuppgifter som delegeras
kan till exempel vara att ge läkemedel eller träna efter en skada. Läkarinsatsen i
hemsjukvården utförs av läkare från vårdcentral.
Förskrivning av hjälpmedel är också ett område som är reglerat via avtal med Region Västra
Götaland. En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och
sjukvårdsansvaret ska kunna följas inom hjälpmedelsområdet. I kommunen förskrivs
hjälpmedel av arbetsterapeut, sjuksköterska och fysioterapeut (sjukgymnast) utifrån
behovsbedömning.
Kommunerna i Västra Götaland och Region Västra Götaland reglerar ansvarsfördelning och
samverkan för hälso- och sjukvård genom ett gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal. Avtalet
ska säkra ett gott, säkert och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och regionen.
Sotenäs är, utöver hälso- och sjukvårdsavtalet, en del av samverkande sjukvård. Det är en
samverkansmodell som består av fyra olika uppdragsformer. Vilken form som väljs beror på
när, var och vilket vårdbehov som uppstår samt vilka resurser som finns tillgängliga.
• 1177-uppdrag
När 1177 vårdguiden får ett samtal där ytterligare information behövs för att kunna göra en
säker bedömning finns möjlighet att kontakta kommunal hälso- och sjukvård som då kam
göra en bedömning hemma hos patienten.
• IVPA-uppdrag
När SOS Alarm får ett samtal om ett akut tillstånd och ambulansen har lång framkörningstid
kan den kommunala hälso- och sjukvården åka och göra en första insats.
• Assistansuppdrag
Sjuksköterskor inom de olika vårdorganisationerna kan be varandra om hjälp vid
bedömningar eller vid stor arbetsbelastning. När en brukare som inte är inskriven i
hemsjukvården visar tecken på försämring kan den kommunala hälso- och sjukvården också
göra en bedömning av hälsotillstånd och vårdbehov.
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Brukarprognoser
Ett viktigt redskap för att kunna möta invånarnas behov av äldreomsorg är att kunna
uppskatta framtida behov. Alla befolkningsprognoser tyder på en ökande äldre befolkning.
Brukarprognos Särskilt boende

I diagram 3 åskådliggörs prognosen för Sotenäs kommuns behov av platser på särskilt
boende. Beräkningen är gjord utifrån Region Västra Götalands befolkningsprognos.
Prognosen baseras på erfarenheter från tidigare brukarprognos. Den behovsprognos som
gjordes i föregående äldreomsorgsplan var för hög i relation till utfallet. Orsaken till att
utfallet blev lägre berodde på att en lägre andel av de äldre ansökte om särskilt boende än vad
som var beräknat. Antalet äldre ökade dock i samma omfattning som beräknat. I den prognos
som nu har tagits fram har därför antagandet gjorts att antalet äldre kommer att öka i den
omfattning som Region Västra Götaland prognostiserat men att andelen äldre som söker
särskilt boende fortsatt kommer att minska.
Diagram 3. Prognos för behov av SäBo-platser 2022–2030, Sotenäs kommun
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Brukarprognos Hemtjänst

En brukarprognos är baserad på Region Västra Götalands befolkningsprognos visar att
antalet hemtjänsttagare kommer att öka med nitton personer i kommunen fram till 2028.
Denna prognos baseras på att personer över 65 år i kommunen blir beviljade hemtjänst i
samma utsträckning som idag. Hemtjänsten som verksamhet har lättare att möta ett ökat
antal brukare än verksamheterna för särskilt boende.
Äldreomsorgens framtid
Omsorgsförvaltningen är i en period som präglas av effektiviseringar och åtgärder för att få
en ekonomi i balans med budget. Kommunen ser samtidigt en ökande äldre befolkning med
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mer komplexa behov i kombination med ett minskat rekryteringsunderlag till våra
personalgrupper. Äldreomsorgens framtid behöver därför präglas av att hitta nya, effektiva
och kvalitetshöjande sätt att bedriva verksamhet på.
Fokus för kommande planperiod bör vara att förbättra möjligheterna för äldre att bo kvar
hemma med bibehållen livskvalitet. Detta görs bäst genom att möta de äldre tidigare och på
så vis kunna sätta in rätt resurser i rätt tid oavsett om det handlar om att avhjälpa fysiska
begräsningar eller möta psykisk ohälsa. När vi möter de äldre kan vi också bättre se
boendebehoven och därmed på ett bättre sätt kunna delta i utformandet av nya boendeformer.
Planen föreslår fem utvecklingsområden under planperioden för att möta de utmaningar
äldreomsorgen står inför; Förebyggande arbete, funktionella boendelösningar, digitalisering,
personal- och kompetensförsörjning och kvalitetssäkring.
Utvecklingsområde 1 – Förebyggande arbete

I Socialtjänstlagen framgår att nämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att
leva under trygga förhållanden och ha en tillvaro i gemenskap med andra. Socialtjänstlagen
har varit under utredning och i denna framställs det förebyggande perspektivet som än mer
prioriterat. Föreslaget är att kommunen, i den nya lagen, vid planering av insatser till grupper
och enskilda, särskilt ska beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser.
Ett förebyggande arbete bör fokuseras på att minska upplevelsen av ensamhet hos äldre då
detta uppmärksammas som ett problem i riket överlag och som särskilt utbrett i kommunen.
Upplevelsen av social gemenskap, gärna i kombination med fysisk aktivitet, tycks dessutom
ha en positiv inverkan på hälsan i stort.
I det förebyggande arbetet behöver samarbete med frivilligsektorn ske på ett tydligare sätt än
vad som görs idag. Det finns många engagerade personer i kommunen, resurser som behöver
tas tillvara på ett bättre sätt. Att de ideella insatserna ska vara en viktig del av omsorgen
framgår i kommunens programförklaring.
Anhöriga gör en stor del av arbetet med de äldre i hemmen. För att de anhöriga fortsatt ska
orka detta behövs stöd och hjälp, något som kommunen är skyldig att ge. Idag åligger detta
arbete var och en av förvaltningens medarbetare att ta ansvar för. Ett mer strukturerat och
samlat anhörigstöd hade kunnat skapa nya, och mer effektiva, former för stöd och
avlastning för anhöriga i kommunen.
Socialtjänstlagutredningen förordar en socialtjänst som väljer sina insatser utifrån
vetenskap och beprövad erfarenhet. I brist på forskning gällande förebyggande insatser i
allmänhet och förebyggande insatser riktade mot äldre i synnerhet krävs en tydlig
uppföljning från kommunens sida av tänkta insatser för att försäkras om att önskad effekt
uppnås. Planen förordar ett projekt på två år som finansieras av statliga medel och som
kontinuerligt utvärderas.
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Om projektet får planerad effekt har förvaltningen för avsikt att begära ramhöjning med
motsvarande summa med start 2023 så att det förebyggande arbetet kan införlivas i
ordinarie verksamhet.
Plan för kommande period
Införa uppsökande verksamhet till personer över 75 år
Öka tillgängligheten till sociala aktiviteter för äldre i ordinärt boende
genom att
Inrätta en frivilligsamordnare med ansvar för
- kontinuerlig kontakt med frivilliga
- sammanställning och informationsspridning om
existerande aktiviteter
- se över möjligheten att tillgodose behovet av transport
till och från aktiviteter
- kontinuerlig uppföljning
Behålla, och eventuellt utveckla, de icke lagstadgade förebyggande
verksamheterna som redan finns i kommunen, såsom Dagverksamhet
Se över möjligheten att erbjuda ett mer utvecklat anhörigstöd
Ansöka om statliga medel för att utveckla förebyggande arbete

Ekonomisk effekt
- 250 000 kr / år
- 250 000 kr / år

- 150 000 kr / år
- 150 000 kr / år
800 000 kr / år
(2021–2022)

Utvecklingsområde 2 – Funktionella boendelösningar

I Socialtjänstlagen framgår att nämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder.
Kvarboendeprincipen är vägledande inom äldrepolitiken i Sverige och innebär att den
enskilde ska kunna bo kvar hemma så länge som denne önskar. De äldre i kommunen ska ha
tillgång till den boendeform som möter deras behov. Det innebär både utformning av
bostaden, tillräckligt med stöd och hjälp för att kunna leva ett skäligt liv, möjligheten till
sociala möten och upplevd känsla av trygghet i sitt hem.
Seniorboende kan vara en boendelösning för den som inte har så omfattande omsorgsbehov
som krävs för särskilt boende. Att enbart de individer med de mest omfattande behoven
återfinns på Särskilt boende ger bättre möjlighet att samla kompetens och skapa former för
att erbjuda den dygnet runt vård och omsorg som ska erbjudas där. Varje individ kan på så
vis leva ett gott liv utan mer intrång i den personliga tillvaron än vad som är nödvändigt.
För att kunna bo kvar hemma längre tillsammans med en anhörig kan det behövas större
möjlighet att bli erbjuden växelvård. Växelvård kan också fungera som ett anhörigstöd och
ger utökade möjligheter för dem som vill kunna leva längre tillsammans i sitt hem.
Enligt brukarprognosen kommer behovet av platser på särskilt boende att öka. Kommunen
planerar för en tillbyggnation av Hunnebohemmet samt en renovering av existerande
lägenheter för att uppnå högre funktionalitet. Planering för denna byggnation pågår 2020 och
förväntas presenteras för separat beslut under 2020–2021.
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Plan för kommande period
Kartlägga boendebehoven hos de äldre
Följa, och aktivt delta i planering av, seniorboende
Se över kostnads – och kvalitetseffekter av att utöka växelvården
Utöka antalet platser för särskilt boende
Utvecklingsområde 3 - Digitalisering och välfärdsteknik

Digitala verktyg kan bidra till trygghet och tillgänglighet för äldre. Dessutom kan
digitalisering bidra till att resurser används på ett smartare sätt. En del i att kunna möta
behoven hos den ökande äldre befolkningen är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
Välfungerande digitala lösningar effektiviserar inte bara förvaltningens arbete utan värnar
även den enskildes integritet, oberoende och möjlighet till självbestämmandet.
Exempel på digitala lösningar som kan ha en underlättande effekt för de enskilda är digitala
trygghetslarm, mathandling via internet och GPS-klockor. Digitala lösningarna kan fungera
som en trygghet både för den enskilde och för dess anhöriga.
Digitaliseringen kan vara ett sätt att kvalitetssäkra arbetet med och kring brukarna, såsom
digitala processer för avvikelsehantering och digitala hjälpmedel för medicinhantering.
Processkartläggningar behöver göras för att avgöra vad som bäst gynnas av digitalisering.
Plan för kommande period
Se över möjlighet att utöka E-tillsyn i ordinärt och särskilt boende
Utreda möjligheter och effekter ur kostnads- och kvalitetsperspektiv med införande av digitala
lösningar i verksamheten såsom:
- e-handel av mat i ordinärt boende
- digitala medicinskåp i ordinärt boende
- ”hotellås” på särskilt boende
- GPS-klockor
Följa den digitala utvecklingen inom välfärdsområdet
Utvecklingsområde 4 - Personal- och kompetensförsörjning

Befolkningsprognoserna pekar på färre invånare i yrkesverksam ålder under de kommande
åren, samtidigt som de i behov av äldrevård och -omsorg blir fler. Kommunen har som
ambition att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsmiljö för nuvarande och
blivande medarbetare. Att ha möjlighet att utvecklas på sin arbetsplats är ett sätt att öka
trivseln på arbetsplatsen.
Omsorgsnämnden har som mål att 90 procent av medarbetarna ska ha adekvat utbildning för
sina arbetsuppgifter. Att medarbetare har tillräcklig kompetens för att känna sig trygg med att
utföra sitt uppdrag bidrar också till möjligheten att nå nämndens mål om ökad nöjdhet hos
brukare i Hemtjänst och Särskilt boende.
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Omsorgsarbetet blir alltmer komplext, bland annat till följd av hög förekomst av multisjuka.
Att bemöta och hantera missförhållanden som våld i nära relation och missbruk är annat som
förväntas av alla medarbetare som möter äldre. Ytterligare en utmaning är införandet av nya
digitala lösningar i verksamheten som ska hanteras parallellt med övriga arbetsuppgifter. Nya
digitala lösningar kräver att medarbetare får den kunskap som behövs för att digitaliseringen
blir underlättande och inte försvårande i verksamheten. Fortbildning är en del i detta arbete.
Kontinuerliga samtal och medlärande i arbetsgrupperna är en annan del.
Plan för kommande period
Kontinuerligt revidera och prioritera arbetet med personalförsörjningsplanen
Arbeta utifrån en långsiktig utbildningsplan för att öka trygghet och trivsel hos medarbetare samt
kvalitet för brukare. Planen ska, utöver legitimerande utbildning, bland annat innefatta utbildning
inom områdena BPSD, Senior Alert, Palliativ vård, förflyttningsteknik, specialistutbildningar samt
utbildning i specifika sjukdomar.
Söka statliga medel för att delvis finansiera utbildning av medarbetare
Utvecklingsområde 5 - Systematisk kvalitetsförbättring

Enligt lag måste omsorgsnämnden ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Omsorgsförvaltningen har utarbetat ett sådant system som uppdateras regelbundet. Det har
dock identifierats brister i tillämpningen av ledningssystemet, både gällande implementering
av antagna rutiner samt att finna en systematik i uppföljning och utveckling av de
gemensamma processerna och rutinerna. Framförallt i tider av effektiviseringar och
anpassningar är det viktigt att behålla fokus på kvaliteten i verksamheterna.
Kommer de krav som framställs i utredningen av socialtjänstlagen gällande kunskapsbaserad
verksamhet att bli gällande blir det än tydligare att verksamheten förväntas bedrivas på ett
systematiskt och säkert vis.
Plan för kommande period
Utveckla välfungerande och effektiva former för att implementera antagna rutiner i
verksamheterna
Skapa former för, samt prioritera, uppföljning och utveckling av verksamhet på enhetsnivå
Verkställande av planen

Efter att äldreomsorgsplanen har antagits ska konkreta handlingsplaner utformas och
prioriteringar göras utifrån ovan angivna utvecklingsområden. Både planering och
implementering ska ske i nära samverkan med invånare och deras organisationer.
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Källor
•

Folkhälsomyndigheten (2018) Digital teknik kan minska ensamhet bland äldre

•

Folkhälsomyndigheten (2019) Psykisk ohälsa vanligt bland äldre personer

•

Kolada, verktyg från RKA

Region Västra Götaland (2019), Befolkningsprognos 2019–2030 kommuner med
basår 2018 by region, tid, kön and ålder
http://pxwebb2017.vgregion.se/PXWeb/pxweb/sv/Befolkningsprognos/?rxid=c852f07a0b5f-4940-9dfc-9decfb4b52c3/pxweb/pxweb/sv/Befolkningsprognos/
•

•

SCB (2019), Fyra procent är socialt isolerade
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/fyra-procent-ar-socialt-isolerade/

• Socialstyrelsen (2019) Våga tala om psykisk ohälsa!
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/20196-27.pdf
•

Socialstyrelsen (2020) Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

•

Statens offentliga utredningar (2020) Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag,
SOU 2020:47

•

Sotenäs kommun (2017) Utredning om förstärkta trygghetsskapande aktiviteter i det
befintliga bostadsbeståndet DNR: 2017/29

• Vårdguiden 1177 (2019) Att undvika fallolyckor hos äldre
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/trygg-och-saker-miljo/att-undvikafallolyckor-hos-aldre/
•

Vårdhandboken (2019) Vård i livets slutskede och dödsfall – Översikt

• Äldre i centrum (2020) Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning
https://aldreicentrum.se/teman/aldras-med-diagnos/att-bli-aldre-med-intellektuellfunktionsnedsattning/

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se

Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-01-19 | §§ 01-07

KSTU § 4

Dnr 2020/639

Extra yta som upplåtelse för servering utomhus
Beskrivning av ärendet

Under 2020 inkom önskan från krögare att få disponera extra yta av offentlig mark för att kunna
sprida sina gäster under Covid-19 pandemin så att avstånd mellan gäster säkras enligt restriktioner
från Folkhälsomyndigheten. Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet och i
Kommunstyrelsen 2020-06-11, §128, beslutades följande:
Kommunstyrelsen beslutar att under 2020 inte debitera för extra yta för uteservering som
kommunen upplåtit, efter tillstånd från Polismyndigheten, med anledning av Covid-19.
Verksamheterna skall efterleva de restriktioner som Folkhälsomyndigheten sätter som regel för
restaurangverksamhet. Vid ingripande från Miljönämnden skall debitering ändå ske.
Beslutet gällde t o m 2020-12-31.
Önskan om att få fortsätta disponera en extra yta utan debitering kvarstår från krögarna inför
säsongen 2021.
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut

Eftersom restriktioner från Folkhälsomyndigheten gällande Covid-19 kvarstår beslutar
Kommunstyrelsen att beslutet 2020-06-11, § 128, om att inte debitera för extra yta ska gälla t o m
2021-12-31, förutsatt att verksamheten följer Folkhälsomyndighetens restriktioner på ett sådant sätt
att ingripande från Miljönämnden i mellersta Bohuslän inte behöver ske.

Skickas till

Sökanden
Samhällsbyggnadsförvaltningen

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\SAMMANTRÄDEN\KS\20 Justerares signatur:
21\KS 2021-02-03\TJU\KSTU Protokoll 2021-01-19.docx
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Remiss - Extra yta som upplåtelse för servering utomhus
Beskrivning av ärendet

Under 2020 inkom önskan från krögare att få disponera extra yta av offentlig mark för
att kunna sprida sina gäster under Covid-19 pandemin så att avstånd mellan gäster
säkras enligt restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Kommunstyrelsens tekniska
utskott behandlade ärendet och i Kommunstyrelsen 2020-06-11, §128, beslutades
följande:
Kommunstyrelsen beslutar att under 2020 inte debitera för extra yta för uteservering
som kommunen upplåtit, efter tillstånd från Polismyndigheten, med anledning av
Covid-19.
Verksamheterna skall efterleva de restriktioner som Folkhälsomyndigheten sätter som
regel för restaurangverksamhet. Vid ingripande från Miljönämnden skall debitering
ändå ske.
Beslutet gällde t o m 2020-12-31.
Önskan om att få fortsätta disponera en extra yta utan debitering kvarstår från krögarna
inför säsongen 2021.
Förvaltningens förslag till beslut
Eftersom restriktioner från Folkhälsomyndigheten gällande Covid-19 kvarstår beslutar
Kommunstyrelsen att beslutet 2020-06-11, § 128, om att inte debitera för extra yta ska
gälla t o m 2021-12-31, förutsatt att verksamheten följer Folkhälsomyndighetens
restriktioner på ett sådant sätt att ingripande från Miljönämnden i mellersta Bohuslän
inte behöver ske.

Skickas till

Sökanden
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Eveline Savik
Samhällsbyggnadschef

Maria Ceder Askman
Nämndsekreterare
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anläggningsingenjör
Telefon: 0523-66 46 95
E-post: maria.josefsson@sotenas.se
2020-12-04
| Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr 2018/000974
| Sida 1(1)

Medborgarförslag om en Parkourpark i Hunnebostrand
Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag där en Parkourpark i Hunnebostrand önskas.
Bakgrund

Förslagsställarna önskar en Parkourpark. Man anser att det behövs en sådan park för att
det inte finns så mycket roliga saker för äldre barn i Hunnebostrand. Man menar vidare
att barnens föräldrar har kanske varken bil eller möjlighet att åka till Tanumstrands
Parkourpark. Man anser också att det inte är särskilt miljövänligt att åka bil till en
Parkourpark och menar också att fler barn går ut och rör på sig om den här parken
kommer finnas.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningens bedömning är att det är viktigt att barnen har en aktiv utomhusmiljö där
olika val av aktiviteter är möjliga. Förvaltningen delar också förslagsställarnas
uppfattning att fler barn går ut och rör på sig om fler möjligheter ges.
2018 färdigställdes en spontanidrottsplats i Kungshamn med flera olika möjligheter till
aktiviteter bland annat Parkour.
Slutsats

En Parkourpark så som förslagsställarna önskar sig är kostsam att anlägga och dom
medlen ryms inte i förvaltningens budget.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma.
Skickas till
Förslagsställaren
Diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fredrik Torstensson
Avdelningschef Drift och Projekt

Maria Josefsson
Anläggningsingenjör
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Hunnebostrand 12/9 - 18

MEDBORGARFÖRSLAG
Hej!
Vi heter Hampus, Wilma, Mohammed och Stina. Vi är 10 - 11 år gamla och går
på Hunnebostrand skola, klass 4.
Vi önskar oss en parkourpark. Vi anser att vi behöver en sådan park för att vi
har inte så mycket roliga saker för äldre barn här i Hunnebostrand. Vi menar
att barnens föräldrar har kanske varken bil eller möjlighet att åka till
Tanumstrands parkourpark. Vi tycker också att det inte är särskilt miljövänligt
att åka bil till en parkourpark. Vi menar också att fler barn och ungdomar går ut
och rör på sig om den här parken kommer finnas. Vi vet också att barn och
ungdomar mår mycket bättre och att de jobbar bättre i skolan om de rör på sig
ofta.
Vi föreslår att den kan byggas i Folkets park här i Hunnebostrand eftersom vi
vet att den inte används till någon aktivitet. Då kan vi ha två skolgårdar och vi
kan ha den till elevens val, lekar och på idrotten.
Vi skickar med bilder som förslag på hur det kan se ut.
Vi hoppas att ni tycker om vårt förslag.
Med vänliga hälsningar
Hampus, Wilma, Stina och Mohammed
Hunnebostrands skola
XXXXgatan X
xxxxxx Hunnebostrand
xxx-xxx xx xx
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KSTU § 87

Dnr 2018/1195

Medborgarförslag gällande containers för trädgårdsavfall.
Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag om önskemål om att kommunen ska ställa ut containers för
trädgårdsavfall i samhällena.
Bakgrund

Förslagsställaren har brevledes blivit uppmanad att lämna sitt trädgårdsavfall på
återvinningscentralen i Hogenäs och anser att detta är en mindre bra lösning. Förslagsställaren
föreslår att kommunen ställer upp containrar under vår och höst i samhällena där fastighetsägare
kan lämna sitt trädgårdsavfall.
Ärendet

Till skillnad från det material som samlas in vid återvinningstationerna krävs öppna containrar för
att kunna hantera trädgårdsavfall. För att uppnå förslagsställarens intentioner om tillgänglighet
skulle detta kräva ett flertal containrar i varje samhälle som två gånger per år skulle ställas ut och
hanteras inom förvaltningens driftbudget vilket är en icke försumbar kostnad som skulle ta resurser
från annat. Dessutom visar erfarenheten att när öppna containrar ställs ut att det slängs en hel del
ovidkommande och emellanåt miljöfarligt avfall i dessa vilket orsakar stora kostnader.
Slutsats

Borttransport av privata fastighetsägares trädgårdsavfall ligger utanför kommunens uppdrag. Det
finns också risk för missbruk med dumpning av ovidkommande och ibland miljöfarligt avfall som
medför stora kostnader utöver dom kostnader som uppstår vid hanteringen av containrarna.
Beslutsunderlag

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma.
Skickas till

Förslagsställaren
Drift- och projektenheten
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anläggningsingenjör
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E-post: maria.josefsson@sotenas.se
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Medborgarförslag gällande containers för trädgårdsavfall.
Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag om önskemål om att kommunen ska ställa ut
containers för trädgårdsavfall i samhällena.
Bakgrund

Förslagsställaren har brevledes blivit uppmanad att lämna sitt trädgårdsavfall på
återvinningscentralen i Hogenäs och anser att detta är en mindre bra lösning.
Förslagsställaren föreslår att kommunen ställer upp containrar under vår och höst i
samhällena där fastighetsägare kan lämna sitt trädgårdsavfall.
Ärendet

Till skillnad från det material som samlas in vid återvinningstationerna krävs öppna
containrar för att kunna hantera trädgårdsavfall. För att uppnå förslagsställarens
intentioner om tillgänglighet skulle detta kräva ett flertal containrar i varje samhälle som
två gånger per år skulle ställas ut och hanteras inom förvaltningens driftbudget vilket är
en icke försumbar kostnad som skulle ta resurser från annat. Dessutom visar
erfarenheten att när öppna containrar ställs ut att det slängs en hel del ovidkommande
och emellanåt miljöfarligt avfall i dessa vilket orsakar stora kostnader.
Slutsats

Borttransport av privata fastighetsägares trädgårdsavfall ligger utanför kommunens
uppdrag. Det finns också risk för missbruk med dumpning av ovidkommande och
ibland miljöfarligt avfall som medför stora kostnader utöver dom kostnader som uppstår
vid hanteringen av containrarna.
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma.
Skickas till

Förslagsställaren
Diariet
Avdelningen för Drift och Projekt

Fredrik Torstensson
Drift och projektchef

Maria Josefsson
Anläggningsingenjör

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Info
den 5 december 2018 14:57
REGISTRATOR KOMMUN
VB: Medborgarförslag

Från:
Skickat: den 5 december 2018 14:56
Till: Info <Info@sotenas.se>
Ämne: Medborgarförslag
Hej
Med anledning av att jag fått ett personligt brev om att köra små mängder av trädgårdsavfall till
Hogenäs, ca 2x5km. Helt befängt!
Mitt förslag
Sätt upp containers för trädgårdsavfall på lämpliga ställen i våra samhällen.
De behöver nog bara vara uppställda någon månad på våren och någon månad på hösten.
Hälsningar
Xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxKUNGSHAMN
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Dnr 2019/998

Medborgarförslag gällande hundrastgård i Bäckeviksparken
Sammanfattning

Det har inkommit med ett medborgarförslag om önskemål om att anlägga en hundrastgård i
Bäckeviksparken, Kungshamn.
Bakgrund

Förslagsställaren anser att det skulle vara av stort värde för hundägare om man kunde avsätta västra
delen av Bäckeviksparken och göra en hundrastgård. Vidare menar man att i den delen av parken
vistas inte så många besökare och då skulle övriga parkdelar bli hundfria.
Ärendet

Bäckeviksparken är i skedet av en lättare upprustning med att placera fler soffor och anlägga
rabatter med rosor och perenner. Då parken har begränsad yta med trafik runtom finns det begränsat
med plats i parken för en hundrastgård.
Beslutsunderlag

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma.
Skickas till

Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2020\KSTU
Protokoll 2020-12-15.docx

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 6(21)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anläggningsingenjör
Telefon: 0523-66 46 95
E-post: maria.josefsson@sotenas.se
2020-12-04 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr 2019/000998
| Sida 1(1)

Medborgarförslag gällande hundrastgård i Bäckeviksparken.
Sammanfattning

Det har inkommit med ett medborgarförslag om önskemål om att anlägga en
hundrastgård i Bäckeviksparken, Kungshamn.
Bakgrund

Förslagsställaren anser att det skulle vara av stort värde för hundägare om man kunde
avsätta västra delen av Bäckeviksparken och göra en hundrastgård. Vidare menar man
att i den delen av parken vistas inte så många besökare och då skulle övriga parkdelar
bli hundfria.
Ärendet

Bäckeviksparken är i skedet av en lättare upprustning med att placera fler soffor och
anlägga rabatter med rosor och perenner. Då parken har begränsad yta med trafik
runtom finns det begränsat med plats i parken för en hundrastgård.
Slutsats

Förvaltningen delar inte förslagsställarens åsikt om platsens lämplighet.
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma.
Skickas till

Förslagsställaren
Diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fredrik Torstensson
Drift och projektchef

Maria Josefsson
Anläggningsingenjör

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Info
den 7 augusti 2019 07:39
REGISTRATOR KOMMUN
VB: Medborgarförslag till berörda.

Från: xxxxxxxx <xxxxxxxxx
Skickat: den 6 augusti 2019 22:16
Till: Info <Info@sotenas.se>
Ämne: Medborgarförslag till berörda.
Hej.
Det skulle vara av stort värde för oss hundägare om man kunde avsätta västra delen av bäckeviksparken
och göra en hundrastplats. I den delen av parken vistas inte så många besökare och då skulle övriga
parkdelar bli hunfria. Tack hör gärna av er om det skulle vara möjligt. Mvh xxxxxxxxxxxxxxx
Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.
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Dnr 2019/1368

Medborgarförslag gällande en plats att pumpa cyklar och mopeder
Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag om önskemål om att anlägga en plats för att pumpa cyklar
och mopeder, förslagsvis vid kommunhuset i Kungshamn.
Bakgrund

Förslagsställaren önskar en plats där man kan pumpa cyklar och mopeder förslagsvis vid
kommunhuset. Det som föreslås är en anläggning med en elektiskt driven kompressor, man ger
även exempel på att en sådan finns vid resecentrum i Trollhättan.
Ärendet

En sådan anläggning som föreslås är inte enbart kostsam att anlägga utan kräver även kontinuerlig
drift och underhåll.
Slutsats

Förvaltningens bedömning av förslaget är att såväl kostanden för att anlägga en dylik anläggning
samt kostanden för kontinuerlig drift och underhåll ej kan motiveras av nyttan.
Beslutsunderlag

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter för
cykelpumpning på platser i alla våra samhällen i anslutning till cykelvägar och planerade
cykelleder. Att även kontakta aktörer så som bensinstationer för ett möjligt samarbete för
cykelpumpning i anslutning till bensinstationen.
Med det anser vi medborgarförslaget besvarat.
Skickas till

Förslagsställaren
Drift- och projektenheten

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2020\KSTU
Protokoll 2020-12-15.docx

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 7(21)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anläggningsingenjör
Telefon: 0523-66 46 95
E-post: maria.josefsson@sotenas.se
2020-12-04 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr 2019/001368
| Sida 1(1)

Medborgarförslag gällande en plats att pumpa cyklar och
mopeder
Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag om önskemål om att anlägga en plats för att
pumpa cyklar och mopeder, förslagsvis vid kommunhuset i Kungshamn.
Bakgrund

Förslagsställaren önskar en plats där man kan pumpa cyklar och mopeder förslagsvis
vid kommunhuset. Det som föreslås är en anläggning med en elektiskt driven
kompressor, man ger även exempel på att en sådan finns vid resecentrum i Trollhättan.
Ärendet

En sådan anläggning som föreslås är inte enbart kostsam att anlägga utan kräver även
kontinuerlig drift och underhåll.
Slutsats

Förvaltningens bedömning av förslaget är att såväl kostanden för att anlägga en dylik
anläggning samt kostanden för kontinuerlig drift och underhåll ej kan motiveras av
nyttan.
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma.
Skickas till

Förslagsställaren
Diariet
Avdelningen för Drift och Projekt

Fredrik Torstensson
Drift och projektchef

Maria Josefsson
Anläggningsingenjör

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se
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kornmun

MEDBORGARFöNSUC
Sida 1 äv 2

rö nsuncslÄnarlRE *
Samtllga fält mecl

kortfattade uppgifter tiil kommunfuilmäkti ge
år obliqatoriska uppgifter för att ditt förslag ska kunna behandlas.

I Förnamn'*

I Efternamn*

FöRSIAGET

iamtliga fält med x är obligatoriska uppgifter för att ditt förslag ska kunna behandlas

Separat liUfrler bifogas med förslag€t
Typ av

I

fil/tiler som bifogas

I Förslag med motivering

*

I

Har en önsken om ett sEllle dår man kan pumoa cyklar och mopeder.

I

I Trollhåttan finns dei en såcian vici Resecenrum.

I

På utsidan står d6t Pump med stora bokstrlver. iämpiio olacerino kuncie vara vid kommunhuset

detdr en nåoon form av komoressor med en J"ng.

V.J god ulnd ->

Hur behandlar Sotenä* kommun dinc penronuppgifter?
Det finner du svar på genom att besöka vår hemslda u,ww.sotenas.selkommunpolitik/arendenochhandlingar/dinapersonuppgifter

Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2020-12-15 | §§ 85-98

KSTU § 90

Dnr 2020/1050

Medborgarförslag gällande Väjerns återvinningscentral
Sammanfattning

Det har inkommit med ett medborgarförslag om önskemål om att flytta återvinningsstationen i
Väjern.
Bakgrund

Förslagsställaren anser att placering och utformningen utgör stor nedskräpning i naturen och
samhället, samt att besökare möts av denna station när det kommer till ”porten mot havet” när de
skall besöka Kungshamn – Smögen. Stationen ligger med öppningen i öster, vilket gör att när det
blåser från väster blåser avfall ut ur stationen.
Vidare anser förslagsställaren att en lämplig placering kan vara ovanför det nya lägenhetshuset där
Sotenäsbostäder byggt sitt nyaste hyreshus vid Lindalskogen.
Slutsats

Förvaltningen delar förslagsställarens åsikter om att en annan placering av återvinningsstationen
kan ha sina fördelar. Dock är det inte aktuellt med en flytt av denna i nuläget. Regeringen har fattat
ett beslut om förändringar i insamlingssystemet som ursprungligen skulle sättas i bruk under 2021,
dock stötte man på problem med detta då kraven på dom aktörer som ska sköta detta var sådana att
ingen aktör på marknaden kunde godkännas. Beslutet är under omarbetning och införande har
skjutits upp. I väntan på att detaljerna i det nya systemet skall falla på plats så att vi vet hur dom nya
stationerna skall utformas görs ingen förändring på dom befintliga.
Beslutsunderlag

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut

Nya insamlingssystem är på gång år 2022. Området kring Väjern är under förändring och ska
skrivas in i ÖP. Av den anledningen skjut en flytt av återvinningscentralen upp för tillfället. Med
det anser vi medborgarförslaget besvarat.
Skickas till

Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2020\KSTU
Protokoll 2020-12-15.docx

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 8(21)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anläggningsingenjör
Telefon: 0523-66 46 95
E-post: maria.josefsson@sotenas.se
2020-12-06 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr 2020/001050
| Sida 1(1)

Medborgarförslag gällande Väjerns ÄVS
Sammanfattning

Det har inkommit med ett medborgarförslag om önskemål om att flytta
återvinningsstationen i Väjern.
Bakgrund

Förslagsställaren anser att placering och utformningen utgör stor nedskräpning i naturen
och samhället, samt att besökare möts av denna station när det kommer till ”porten mot
havet” när de skall besöka Kungshamn – Smögen. Stationen ligger med öppningen i
öster, vilket gör att när det blåser från väster blåser avfall ut ur stationen.
Vidare anser förslagsställaren att en lämplig placering kan vara ovanför det nya
lägenhetshuset där Sotenäsbostäder byggt sitt nyaste hyreshus vid Lindalskogen.
Slutsats

Förvaltningen delar förslagsställarens åsikter om att en annan placering av
återvinningsstationen kan ha sina fördelar. Dock är det inte aktuellt med en flytt av
denna i nuläget. Regeringen har fattat ett beslut om förändringar i insamlingssystemet
som ursprungligen skulle sättas i bruk under 2021, dock stötte man på problem med
detta då kraven på dom aktörer som ska sköta detta var sådana att ingen aktör på
marknaden kunde godkännas. Beslutet är under omarbetning och införande har skjutits
upp. I väntan på att detaljerna i det nya systemet skall falla på plats så att vi vet hur dom
nya stationerna skall utformas görs ingen förändring på dom befintliga.
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma.
Skickas till

Förslagsställaren
Diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fredrik Torstensson
Drift och projektchef

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se

Väjerns Miljöstation
Placering och utformningen utgör stor nedskräpning i naturen och samhället, samt att besökare möts
av denna station när det kommer till ”porten mot havet” när de skall besöka Kungshamn – Smögen.
Utformningen ligger med öppningen i öster, vilket gör att när det blåser från väster (som det gör i
90% här ute) och man tömmer containrarna, samt sker nerskräpning i miljöstationen när personer
ställer saker på utsidan, i båda fallen blåser allt ut ur stationen. Se bifogad film/bilder
En lämplig placering kan vara ovanför det nya lägenhetshuset där Sotenäsbostäder byggt sitt nyaste
hyreshus vid Lindalskogen (tjärskogen).
Det är tillgängligt för hela samhället och lätt att komma till både med lastbil för tömning och även en
central placering då det byggs mycket ovanför placeringen.
Vi har vi flertalet tillfällen samlatupp skräp och dokumenterat detta. Normalt får vi ihop några
sopsäckar med plast och papper under 1 månads tid. Vilket är alldeles förmycket som kommer ut i
naturen.
Jag tror att om jag tömmer en sopsäck med plast på utsidan i naturen/samhället så räknas det som
nedskräpning. Så om man tittar på att det under året hamnar 10-20 säckar plast/papper/metall ifrån
stationen i naturen så är det att beakta som grovnedskräpning.

Lämplig placering
Bifogar
Fil och bild på nedskräpning vid detta tillfälle fick vi ihop ca 1,5 sopsäckar med plast.
Michael Stensson
Väjern
0707440571

Flygande skräp från tömning. Bild 1

Bild 2

Bild 3
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Dnr 2020/001243

Resultat medarbetarundersökning 2020 för Sotenäs kommun
Sammanfattning

Sotenäs kommun genomför vartannat år en medarbetarundersökning för samtliga medarbetare för
att på så vis få en bild av hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation, kommunen som
arbetsgivare och ledarskapet på olika nivåer inom organisationen.
Medarbetarundersökningen har flera syften där det främsta är att bilda underlag till arbetsmiljö- och
utvecklingsarbete på enhetsnivå. Enkäten är en undersökningsmetod kopplat till social, psykisk och
organisatorisk hälsa och en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Under de tre senaste åren har det totala resultatet för Sotenäs kommun ökat inom samtliga delar i
undersökningen.
Varje ansvarig chef får i uppdrag att presentera resultatet i sin arbetsgrupp och arbeta fram en
handlingsplan utifrån styrkor och svagheter med resultatet. Dessa handlingsplaner redovisas till
överordnad chef och följs löpande upp vid arbetsplatsträffar med gruppen.
Resultatet av medarbetarundersökningen ska vara en del av underlaget för inriktningsbeslut inom
enheten, förvaltningen och kommunen för att stärka de delar som visar ett lägre resultat och behålla
de delar som visar ett högt resultat. En organisation med bra resultat visar på en verksamhet med
goda arbetsförutsättningar, ett bra ledarskap, en hög förståelse för mål och inriktning samt
engagemang och delaktighet vilket i sin tur leder till goda prestationer och hög måluppfyllelse.
Beslutsunderlag

Presentation av resultatet av medarbetarundersökning 2020
Personalchefens tjänsteutlåtande 2020-12-22
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 23(30)

Tjänsteutlåtande
Datum

2020-12-22

Dnr

KS 2020/1243

kommunstyrelsen
Erika Hassellöv
Personalchef

Resultat medarbetarundersökning 2020 för Sotenäs kommun
Sammanfattning

Sotenäs kommun genomför vartannat år en medarbetarundersökning för samtliga
medarbetare för att på så vis få en bild av hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation,
kommunen som arbetsgivare och ledarskapet på olika nivåer inom organisationen.
Medarbetarundersökningen har flera syften där det främsta är att bilda underlag till
arbetsmiljö- och utvecklingsarbete på enhetsnivå. Enkäten är en undersökningsmetod
kopplat till social, psykisk och organisatorisk hälsa och en del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Under de tre senaste åren har det totala resultatet för Sotenäs kommun ökat inom
samtliga delar i undersökningen.
Varje ansvarig chef får i uppdrag att presentera resultatet i sin arbetsgrupp och arbeta
fram en handlingsplan utifrån styrkor och svagheter med resultatet. Dessa
handlingsplaner redovisas till överordnad chef och följs löpande upp vid
arbetsplatsträffar med gruppen.
Resultatet av medarbetarundersökningen ska vara en del av underlaget för
inriktningsbeslut inom enheten, förvaltningen och kommunen för att stärka de delar som
visar ett lägre resultat och behålla de delar som visar ett högt resultat. En organisation
med bra resultat visar på en verksamhet med goda arbetsförutsättningar, ett bra
ledarskap, en hög förståelse för mål och inriktning samt engagemang och delaktighet
vilket i sin tur leder till goda prestationer och hög måluppfyllelse.
Beskrivning av ärendet

Sotenäs kommun genomför vartannat år en medarbetarundersökning för samtliga
medarbetare för att på så vis få en bild av hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation,
kommunen som arbetsgivare och ledarskapet på olika nivåer inom organisationen. Det
finns naturligtvis fler viktiga områden relaterat till arbetsmiljö och hälsa som inte
omfattas av den här enkäten och det är viktigt att resultatet ses som en del av det
systematiska arbetsmiljöarbetet likt skyddsrond, medarbetarsamtal och riskbedömningar
bland annat.
Sida 1 av 2
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Vid undersökningarna år 2016, 2018 och nu 2020 har kommunen anlitat ett företag som
heter Zondera för att genomföra undersökningen. Att använda en extern utförare
garanterar anonymitet och en säker hantering av samtliga svar. Svarsfrekvensen i år var
något lägre än år 2018, 73 procent jämfört med 76 procent.
Medarbetarundersökningen har flera syften där det främsta är att bilda underlag till
arbetsmiljö- och utvecklingsarbete på enhetsnivå. Enkäten är en undersökningsmetod
kopplat till social, psykisk och organisatorisk hälsa och en del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Den handlingsplan som arbetas fram ska omfatta konkreta aktiviteter
som chefer och verksamheter ska följa upp.
Rapporter skapas på enhetsnivå samt på förvaltnings- och kommunnivå.
Medarbetarundersökningen är uppdelad på sju huvudområden med underfrågor:
Allmänt
Medarbetarskap
Information och kunskap
Kommunledning
Ledarskap
Utveckling
Arbetsförutsättningar
Under de tre senaste åren har det totala resultatet för Sotenäs kommun ökat inom
samtliga delar i undersökningen.

Utveckling av resultat
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En del av frågorna som används i medarbetarundersökningen har SKL (Sveriges
kommuner och landsting) tagit fram. De formar nyckeltal benämnt ”Hållbart
medarbetarengagemang”, HME, och ger möjlighet till jämförelse med andra kommuner
i Kolada inom följande områden:
Motivation
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Ledarskap
Styrning
Sotenäs kommun har även inom detta område haft en positiv utveckling och placerar sig
över medel i jämförelse med andra kommuner i Sverige.

Vid en jämförelse inom kommunen skiljer sig resultatet mellan de olika förvaltningarna.
Varje förvaltning och respektive nämnd får ta del av förvaltningens resultat samt
hantera handlingsplan och åtgärder.
Metod för uppföljning

Kommunens totala resultat för medarbetarundersökningen presenteras för
kommunledningen, för centrala samverkansgruppen och för kommunstyrelsens
arbetsutskott samt kommunstyrelsen. Därefter får varje förvaltningschef ta del av
resultat för sin förvaltning i jämförelse med kommunens totala resultat. Detta
presenteras för respektive ledningsgrupp samt nämnd.
I början av januari förmedlas resultatet ut till respektive enhetschef.
Varje ansvarig chef får sedan i uppdrag att presentera resultatet i sin arbetsgrupp och
arbeta fram en handlingsplan utifrån styrkor och svagheter med resultatet. Dessa
handlingsplaner redovisas till överordnad chef och följs löpande upp vid
arbetsplatsträffar med gruppen.
Kommunens ledningsgrupp sänder även ut tre övergripande frågor som samtliga enheter
ska reflektera över. Vad beror resultatet på i denna fråga och hur kan det förbättras?
Vid medarbetarundersökningen 2018 var det nedan frågor. Inom parantes visas
resultatet av samma fråga vid årets undersökning:
Fråga 1) Samarbetet fungerar bra mellan avdelningarna/enheterna – resultat -55 %
(58%)
Fråga 2) Jag känner till förvaltningens övergripande mål för verksamheten – resultat 58 % (59%)
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Fråga 3) De förslag som förs fram hanteras på ett bra sätt – resultat 47 % (53%)
Resultatet visar på en liten förbättring inom samtliga tre frågor mellan åren 2018 och
2020.
En del av uppföljningen av kommunfullmäktiges mål om attraktiv arbetsgivare var att
andelen som skulle rekommendera Sotenäs kommun som arbetsgivare skulle öka med
10 procent från 56%. Årets resultat på samma fråga blev 64% vilket är en ökning på 8
procent.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Resultatet av medarbetarundersökningen ska vara en del av underlaget för
inriktningsbeslut inom enheten, förvaltningen och kommunen för att stärka de delar som
visar ett lägre resultat och behålla de delar som visar ett högt resultat. En organisation
med bra resultat visar på en verksamhet med goda arbetsförutsättningar, ett bra
ledarskap, en hög förståelse för mål och inriktning samt engagemang och delaktighet
vilket i sin tur leder till goda prestationer och hög måluppfyllelse.
Regelverk

Medarbetarundersökningen följer de uppsatta regelverk som finns kring anonymitet vid
deltagandet. Medarbetarundersökningen undersöker även arbetsförhållanden som
organisationen enligt arbetsmiljölagen ska undersöka, utreda, åtgärda och följa upp.
Organisation och personal

Samtliga medarbetare med tillsvidareanställning samt längre anställningar erbjuds att
delta i undersökningen.
Jämställdhetsperspektiv

I undersökningen tas frågor kring jämställdhet upp och årets resultat visar att det finns
en stor skillnad i hur män och kvinnor upplever sina möjligheter hos kommunen som
arbetsgivare. Endast 64 procent av kvinnorna anser att män och kvinnor har samma
möjligheter inom kommunen. Bland männen anser 89 procent att män och kvinnor har
samma möjligheter. Även på denna fråga har det dock skett en förbättring från år 2018
då resultatet var 55 procent hos kvinnor och 83 procent hos män.
Undersökning tar även upp frågor kring trakasserier och kränkningar och det är färre
som anser sig blivit utsatta av kollegor eller chef år 2020 än år 2018 men att
kränkningar från brukare/allmänhet har ökat.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Bilaga/Bilagor

Presentation av resultatet av medarbetarundersökning 2020.
Beslutet skickas till

Personalchef
Förvaltningschefer för kännedom
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Medarbetarundersökning 2020

”Alla ska kunna gå med lätta steg till jobbet!”

Sammanfattning
Svarsfrekvens: 73%

Medarbetarindex (MI):

(76%)

72

(69)

Andel positiva svar, alla frågor
Kan vara ett värde mellan 0-100, snitt kommuner = 68
Speglar arbetstillfredsställelse
43 resultatgrupper, spann mellan 37 och 97

Ledarskapsindex (LI):

74

(73)

Andel positiva svar, ledarskapsfrågor
Kan vara ett värde mellan 0-100, snitt jämförelse = 73
Speglar utövande ledarskap i roll
43 resultatgrupper, spann mellan 14 och 100

Ej för spridning
Största förändringarna
No

Positiva förändringar

2020

2018

44

Framtiden för Sotenäs Kommun ser positiv ut

54% (+13)

41%

41

Våra chefer uppmuntrar till kompetensutveckling

64% (+11)

53%

51

Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner
kontinuerligt

72% (+9)

63%

58

När jag anställdes fick jag bra introduktion till Sotenäs Kommun

62% (+8)

54%

2

Jag skulle rekommendera Sotenäs Kommun som arbetsgivare

64% (+8)

56%

Negativa förändringar
33

Jag tycker att min närmaste chef gör mig delaktig genom att t ex lyssna
på mina synpunkter vid framtagning av förslag och förändringar

76% (-3)

79%

4

Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde

78% (-2)

80%

37

Jag tycker att min närmaste chef underlättar genom att ta bort onödiga
hinder i arbetet som jag eller vi i vår arbetsgrupp har påtalat

61% (-2)

63%

38

Jag tycker att min närmaste chef ger mig det stöd jag behöver

75% (-1)

76%

39

Jag tycker att min närmaste chef ger mig konstruktiv återkoppling på hur
jag utför mitt arbete

66% (-1)

67%

Generellt

Genomfördes

Frågeformulär

12 oktober - 8 november

Antal frågor 70
Utgångspunkt i formulär från 2018

Kommunicerat syfte: … att
mäta medarbetarnas
engagemang, välmående och
uppfattning i olika frågor för att
kunna utveckla Sotenäs
Kommun till att bli en ännu
bättre arbetsplats.

Positiva svar

Redovisning av resultat

Skala 1-5:
instämmer inte alls - instämmer helt,
Kan ej ta ställning
Positiva, neutrala och negativa svar

Neutrala svar

Årets resultat
Förra året
Jämförelse

Negativa svar

Medelvärde

Minst 5 svar för att redovisa
resultatet på gruppnivå
Andel positiva svar; dvs % andel
4:or och 5:or

Antal i % som har svarat på
undersökningen.

Svarsstatistik
2020

2018

Totalt

73%

568 (783)

76%

598 (786)

Kommunstyrelseförvaltningen

76%

69 (91)

78%

47 (60)

Omsorgsförvaltningen

61%

204 (333)

72%

254 (354)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

82%

97 (119)

81%

101 (125)

Utbildningsförvaltningen

83%

198 (240)

79%

196 (247)

Medarbetarindex - MI
Sammanfattande resultat på enkäten
Andel positiva svar alla frågor ingår
• Viktade mot nyckelfrågorna
 Mitt arbete engagerar mig (1)
 Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation (2)

Totalt

2020

2018

2016

72

69

64

Medarbetarindex – MI:
Viktad andel positiva svar (4 eller 5) av totalt antal
svar.
Varje fråga är viktad beroende av deras påverkan
på nyckelfrågorna.
Om alla deltagare svarat positivt (4 eller 5) på
samtliga frågor blir MI = 100.
Om ingen deltagare svarat positivt på någon fråga
blir MI = 0.
Not: Jämförelse, medianvärde för kmmuner: 68
(Jämförelser utgår från Zonderas databas.)

MI - Avdelningar/Enheter
2020

Antal svar

2018

Totalt

72

568 (783)

69

Kommunstyrelseförvaltningen

82

69 (91)

79

Omsorgsförvaltningen

62

204 (333)

63

Samhällsbyggnadsförvaltningen

72

97 (119)

62

Utbildningsförvaltningen

80

198 (240)

79

MI - Bakgrundsfaktorer
2020

Antal

2018

Kvinnor

72

(464)

70

Män

73

(104)

68

Chef

69

(34)

76

Medarbetare

73

(534)

69

Kön

Yrkesroll

Hållbart medarbetarengagemang - HME

2020

2018

2016

Kolada
2019

HME

81

80

78

79

Motivation

81

80

79

79

Ledarskap

82

80

76

78

Styrning

80

79

78

78

 HME över Kolada jämförelse på alla
delindex och totalt

Följande har högst påverkan på MI
Nyckelfrågor:
Mitt arbete engagerar mig (1)
Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation (2)
Nr.

Pos svar

7

Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt

92%

2

Jag skulle rekommendera Sotenäs Kommun som arbetsgivare

64%

8

Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete

79%

11

Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete

61%

15

Det är en bra stämning på min arbetsplats

78%

43

De förslag som förs fram hanteras på ett bra sätt

53%

42

Förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas

62%

44

Framtiden för Sotenäs Kommun ser positiv ut

54%

33

Jag tycker att min närmaste chef gör mig delaktig genom att t ex lyssna på mina
synpunkter vid framtagning av förslag och förändringar

76%

35

Jag tycker att min närmaste chef behandlar mig med respekt

87%

Förklaring av påverkan:
En person som ger ett högt betyg på ovanstående frågor tenderar även att ge ett högt betyg på nyckelfrågorna.
På samma sätt tenderar en person som ger ett lågt betyg på dessa frågor att ge ett lägre betyg på nyckelfrågorna.
Att arbeta med ovanstående frågor påverkar således MI mest effektivt. Påverkan tas fram med en statistisk beräkningsmodell

Resultat per frågeområde
Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

100
90
80
70

74

71

77

75

71

60

74

66

63
48

50

45

40
30
20
10
0

2020

76

73

2018

56

72

Allmänt
Frågeområde: 74

(71)

Nr

2020

2018

Ext. jmf

1

Mitt arbete engagerar mig

93%

92%

89%

3

Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation

66%

64%

65%

2

Jag skulle rekommendera Sotenäs Kommun som
arbetsgivare

64% *

56%

63%

* = fråga med hög påverkan på MI
Bilden visar andelen positive svar (4:or och 5:or)
Externa jämförelser med Zonderas databas
Färgkodning baseras på jämförelser med förra året samt med extern databas
Speciellt focus på frågor med hög påverkan på MI
Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

Allmänt
Frågeområde: 74

(71)

Motivation

4, 5

Fråga 1
Engagerad i sitt arbete

1, 2, 3

Svarsskala 1-5

Frustrerade

Motiverade

28%

65%

2018: 29%

2018: 63%

Extern jmf: 22%

Extern jmf 62 %

Omotiverade

”Nöjda”

5%

2%

2018: 7%

2018 : 1%

Extern jmf 12 %

Extern jmf 4 %

1, 2, 3

4, 5

Fråga 2
Nöjd med sin arbetssituation

Medarbetarskap
Frågeområde: 77

(75)

Nr

2020

2018

Ext. jmf

6

I mitt arbete har jag nytta av mina kunskaper och färdigheter

93%

93%

86%

9

Mina arbetskamrater behandlar mig med respekt

92%

88%

90%

7

Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt

92% *

92%

89%

10

Jag får uppskattning från mina arbetskamrater när jag gör ett bra arbete

85%

80%

78%

8

Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete

79% *

79%

78%

15

Det är en bra stämning på min arbetsplats

78% *

72%

73%

5

Jag förstår hur jag bidrar till Sotenäs Kommuns övergripande mål

76%

76%

72%

4

Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde

78%

80%

79%

13

Jag har en bra balans mellan arbete och fritid

67%

65%

65%

14

Arbetet är organiserat på ett effektivt sätt så att jag vet vem som gör vad

63%

63%

62%

12

Jag hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid

57%

51%

56%

11

Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt
arbete

61% *

56%

63%

Medarbetarskap
Frågeområde: 77

(75)

Information & Kunskap
Frågeområde: 71

(66)

Nr

2020

2018

Ext. jmf

16

Jag har tillgång till den information som behövs för att kunna utföra mitt
arbete

81%

79%

76%

17

Jag har tillgång till de instruktioner och/eller mallar jag behöver i mitt
arbete

79%

75%

73%

19

Samarbetet fungerar bra inom min avdelning / enhet

77%

73%

73%

18

På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper
och erfarenheter

65%

57%

64%

21

Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mitt
arbete på ett bra sätt

61%

53%

-

20

Samarbetet fungerar bra mellan avdelningarna / enheterna

58%

55%

52%

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

Information & Kunskap
Frågeområde: 71

(66)

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

Kommunledningen
Frågeområde: 48

(45)

Nr

2020

2018

Ext. jmf

26

Jag känner till förvaltningens övergripande mål för verksamheten

59%

58%

58%

22

Jag har förtroende för kommunchefens ledningsgrupp (ej politiken)

44%

42%

45%

25

Det finns en tydlig målsättning inom Sotenäs Kommun

50%

47%

56%

23

Jag har förtroende för förvaltningschefens ledningsgrupp (ej politiken) 44%

43%

52%

24

Kommunledningen är öppen och ärlig i sin kommunikation

34%

40%

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

38%

Kommunledningen
Frågeområde: 48

(45)

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

Kommunledningen
Frågeområde: 48

(45)

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

Ledarskap
Frågeområde: 74

(73)

Nr

Min närmaste chef…

2020

2018

Ext. jmf

35

behandlar mig med respekt

87% *

86%

84%

36

har ett beteende som överensstämmer med våra värderingar

82%

81%

79%

28

är öppen och ärlig i sin kommunikation

79%

75%

77%

32

gör det tydligt vad som förväntas av mig

77%

75%

72%

38

Jag tycker att min närmaste chef ger mig det stöd jag behöver

75%

76%

-

27

inger förtroende

74%

74%

75%

29

kommunicerar nyheter och händelser på ett tydligt sätt

74%

72%

72%

31

är tillgänglig

71%

67%

69%

30

kommunicerar mål och strategier på ett tydligt sätt

70%

69%

70%

34

bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat i arbetsgruppen

70%

67%

69%

39

ger mig konstruktiv återkoppling på hur jag utför mitt arbete

66%

67%

65%

33

gör mig delaktig genom att t ex lyssna på mina synpunkter vid framtagning av
förslag och förändringar

76% *

79%

77%

37

underlättar genom att ta bort onödiga hinder i arbetet som jag eller vi i vår
arbetsgrupp har påtalat

61%

63%

67%

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

Ledarskap
Frågeområde: 74

(73)

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

Utveckling
Frågeområde: 63

(56)

Nr

2020

2018

Ext. jmf

41

Våra chefer uppmuntrar till kompetensutveckling

64%

53%

62%

44

Framtiden för Sotenäs Kommun ser positiv ut

54% *

41%

56%

42

Förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas

62% *

55%

70%

40

Inom Sotenäs Kommun uppmuntras nya idéer

54%

47%

59%

43

De förslag som förs fram hanteras på ett bra sätt

53% *

47%

62%

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

Utveckling
Frågeområde: 63

(56)

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

Utveckling
Frågeområde: 63
•
•
•

(56)

82% har haft utvecklingssamtal = 465 personer
12% har det inte = 67 personer
4% har ännu inte varit anställda i 12 månader = 25 personer

Nr

I mitt senaste medarbetarsamtal…

2020

2018

Ext. jmf

48

fick jag tydlig återkoppling på hur jag utfört mitt arbete

74%

70%

71%

46

utformade vi konkreta mål

73%

68%

67%

47

följde vi tydligt upp de mål som vi kom överens om vid föregående
samtal

70%

66%

67%

49

planerade vi gemensamt min kompetensutveckling

61%

57%

60%

Arbetsförutsättningar
Frågeområde: 76

(72)

Nr

2020

2018

Ext. jmf

53

På min arbetsplats tar vi ansvar så att arbetet blir utfört

91%

90%

76%

52

Jag har tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta enligt våra rutiner

90%

88%

88%

51

Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner
kontinuerligt

72%

63%

69%

50

Vi har effektiva arbetsrutiner på min avdelning/enhet

70%

68%

67%

54

Min fysiska arbetsmiljö är tillfredsställande

69%

65%

60%

59

När jag anställdes fick jag bra introduktion till mitt arbete

64%

60%

60%

58

När jag anställdes fick jag bra introduktion till Sotenäs Kommun

62%

54%

48%

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

Arbetsförutsättningar
Frågeområde: 76

(72)

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

Jämställdhet och rättvis behandling

•

10 personer (2%) upplever att de utsatts för trakasserier /kränkande särbehandling från
chef/kollega t senaste 12 månaderna 2018 var det 16 st (3%)
– Kränkning från: Chef: 3 personer (2018: 6), Kollega: 7personer (2018: 11)
– 2 personer har anmält händelsen inom kommunen (2018: 5)
– 1 personer har fått det stöd och den hjälp de behöver (2018: 3)

•

21 personer (4%) upplever att de utsatts för trakasserier /kränkande särbehandling
från brukare/allmänhet de senaste 12 månaderna 2018 var det 15 st (3%)
– Kränkning från: Brukare: 20 personer (2018: 8), Kollega: 3 personer (2018: 4)
– 7 personer har anmält händelsen inom kommunen (2018: 4)
– 5 personer har fått det stöd och den hjälp de behöver (2018: 3)

Hot och våld
•

53 personer (10%) upplever att de utsatts för våld eller hot om våld på sin arbetsplats. År
2018 var det 48 pers (9%)

•

40 st (77%) personer har fått det stöd och den hjälp de behöver. 2018 var det 32 st (74%)

Slutsatser – Goda områden

Motiverade medarbetare
•

•
•

Nöjda och engagerade, meningsfullt arbete, rekommenderar kommun, kan påverka,
ser hur man bidrar till mål nytta av kompetens
HME starkare än kommunsnittet (81 jämfört med 79)
Stärkta värden för framtidstro och rekommendera kommunen

Dagligt arbete
•

•
•
•
•

Kollegial stämning: uppskattning och respekt mellan kollegor, man tar ett gemensamt
ansvar, samarbete inom och mellan avdelning
Chefer uppmuntrar kompetensutveckling, får önskad kompetensutveckling,
kunskapsdelning
Tillgång till nödvändig information, instruktioner,
Effektiva arbetsrutiner som ser över och förbättras
Fysisk arbetsmiljö

Ledarskap
•
•
•

Respekt, kommunikation, beteende enligt värderingar, tydliga förväntningar,
Medarbetarsamtal
Introduktion

Slutsatser – Utvecklingsområden

Utveckling
•
•
•

Möjligheter att utvecklas
Tydlig målsättning inom kommunen
Innovativt klimat: Uppmuntran och hantering av förslag,

Ledning och ledarskap
•
•
•

•

Svagare förtroende för förvaltningschefens ledningsgrupp
Öppen och ärlig kommunikation från kommunledning
Stort glapp mellan chefer och medarbetare gällande upplevelser av kommunens ledning
(förtroende, kommunikation och målsättningar)
Chef: hantera påtalade hinder, skapa delaktighet

Relativa sett svagare värden för Omsorgsförvaltningen
•

Motivation, Information och kunskap, Kommunledning, Ledarskap

Chefers MI har gått ned markant
Stort negativt glapp mellan kvinnors och mäns upplevelse av lika möjligheter

Frågeställningar och utvecklingsområden

2018
Samarbete fungerar bra mellan avdelningarna/enheterna(55%)- år 2020 – 58%
Jag känner till förvaltningens mål för verksamheten(58%)- år 2020 - 59%
De förslag som förs fram hanteras på ett bra sätt(47%) – år 2020 – 53%
Jag skulle rekommendera Sotenäs kommun som arbetsgivare (56%) år 2020 – 64%
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Svar till Kommunrevisionen om förstudie avseende arbetet med att
stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare
Sammanfattning

SKR prognostiserar att Sverige går in i en lågkonjunktur 2020 - 2021. Det i samband med vikande
skatteunderlag, och starkt demografiskt tryck gör att de närmaste åren kommer innebära stora
utmaningar för kommunernas ekonomi. För kommunerna blir det därmed allt viktigare att ses som
en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa kompetensförsörjningen och sänka sjukfrånvaron.
Kommunrevisionen i Orust kommun, Tanums kommun, Strömstads kommun och Sotenäs kommun
har mot bakgrund av ovanstående anledning antagit en förstudie avseende arbetet med att stärka
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Förstudien har genomförts av Ernst & Young på uppdrag av
de förtroendevalda revisorerna.
Förstudiens övergripande syfte har varit att kartlägga arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare i
kommunen. Utifrån förstudiens resultat har ett antal risker identifierats inom Sotenäs kommun.
•
•
•
•

Risk för otydlig uppföljning av kompetensförsörjningsplanen
Risk för att det förebyggande arbetet avseende sjukfrånvaron inte följs upp systematiskt
Risk för att arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare inte är tillräckligt
organiserat
Risk för bristande samsyn kring arbetssätt avseende attraktiv arbetsgivare

Utifrån ovan risker föreslås åtgärder per område för att minimera eller eliminera risken och stärka
Sotenäs kommuns arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsförutsättningar och en
låg sjukfrånvaro.
Beslutsunderlag

Svar till kommunrevisionen gällande förstudie avseende arbetet med att stärka kommunen som
attraktiv arbetsgivare
Personalchefens tjänsteutlåtande 2020-12-28
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen antar de föreslagna åtgärderna för att eliminera eller minimera de risker som
kommunrevisionen lyfter fram i sin förstudie.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 24(30)

Tjänsteutlåtande
Datum

2020-12-28

Dnr

KS 2020/1151

Kommunstyrelsen
Erika Hassellöv
Personalchef

Förstudie avseende arbetet med att stärka kommunen som
attraktiv arbetsgivare
Sammanfattning

SKR prognostiserar att Sverige går in i en lågkonjunktur 2020 - 2021. Det i samband
med vikande skatteunderlag, och starkt demografiskt tryck gör att de närmaste åren
kommer innebära stora utmaningar för kommunernas ekonomi. För kommunerna blir
det därmed allt viktigare att ses som en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa
kompetensförsörjningen och sänka sjukfrånvaron.
Kommunrevisionen i Orust kommun, Tanums kommun, Strömstads kommun och
Sotenäs kommun har mot bakgrund av ovanstående anledning antagit en förstudie
avseende arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare. Förstudien har
genomförts av Ernst & Young på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna.
Förstudiens övergripande syfte har varit att kartlägga arbete för att vara en attraktiv
arbetsgivare i kommunen. Utifrån förstudiens resultat har ett antal risker identifierats
inom Sotenäs kommun.
•
•
•
•

Risk för otydlig uppföljning av kompetensförsörjningsplanen
Risk för att det förebyggande arbetet avseende sjukfrånvaron inte följs upp
systematiskt
Risk för att arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare inte är
tillräckligt organiserat
Risk för bristande samsyn kring arbetssätt avseende attraktiv arbetsgivare

Utifrån ovan risker föreslås åtgärder per område för att minimera eller eliminera risken
och stärka Sotenäs kommuns arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare med goda
arbetsförutsättningar och en låg sjukfrånvaro.
Beskrivning av ärendet

SKR prognostiserar att Sverige går in i en lågkonjunktur 2020 - 2021. Det i samband
med vikande skatteunderlag, och starkt demografiskt tryck gör att de närmaste åren
kommer innebära stora utmaningar för kommunernas ekonomi. För kommunerna blir
det därmed allt viktigare att ses som en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa
kompetensförsörjningen och sänka sjukfrånvaron.
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Kommunrevisionen i Orust kommun, Tanums kommun, Strömstads kommun och
Sotenäs kommun har mot bakgrund av ovanstående anledning antagit en förstudie
avseende arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare. Förstudien har
genomförts av Ernst & Young på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna.
Förstudiens övergripande syfte har varit att kartlägga arbete för att vara en attraktiv
arbetsgivare i kommunen. Utifrån förstudiens resultat har ett antal risker identifierats
inom Sotenäs kommun.
•
•
•
•

Risk för otydlig uppföljning av kompetensförsörjningsplanen
Risk för att det förebyggande arbetet avseende sjukfrånvaron inte följs upp
systematiskt
Risk för att arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare inte är
tillräckligt organiserat
Risk för bristande samsyn kring arbetssätt avseende attraktiv arbetsgivare

Utifrån ovan risker föreslås åtgärder per område för att minimera eller eliminera risken
och stärka Sotenäs kommuns arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare med goda
arbetsförutsättningar och en låg sjukfrånvaro.
Åtgärder per område för att minimera eller eliminera risken

Kompetensförsörjningsplanen (kallad Personalförsörjningsplan i Sotenäs
kommun)
Kommunstyrelsen har gett uppdrag till kommunledningen att ta fram en gemensam
personalförsörjningsplan. Uppdraget har tilldelats varje förvaltning. Förvaltningarna har
ansvar att ta fram och aktivt arbeta med sina egna personalförsörjningsplaner. Planen är
kopplad till kompetensbehov och ska kunna härleda kostnader. Personalavdelningens
ansvar är att ta fram en nulägesbeskrivning utifrån ett HR-perspektiv och ta fram stöd/styrdokument.
Med personalförsörjning menas alla de åtgärder på kort och lång sikt som görs för att
klara av att rekrytera och utveckla personal till kommunens olika förvaltningar. En god
personalförsörjning kräver en långsiktig och medveten personalplanering på alla nivåer.
Kompetensförsörjningsplanen läggs in i uppföljningssystemet hypergene med tilldelat
ansvar och genererar en plan för övergripande prioriteringsområden, aktiviteter,
samlade kompetensbehov inom 1-3 år samt kostnad för planerade aktiviteter per
förvaltning. Kompetensförsörjningsplanen har legat till grund för kommunens
fördelning av Omställningsfondens medel de 3 senaste åren. Planen återkopplas årligen
till Kommunstyrelsen av personalchef.
Förebyggande arbete kring sjukfrånvaron
Sotenäs kommun har en tydlig och väl kommunicerad riktlinje för rehabilitering och
arbetsanpassning där det framgår vilken roll och ansvar både chef, medarbetare, och
personalavdelning.
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Syftet med riktlinjen är att:
• Förebygga sjukskrivningar och ohälsa bland medarbetarna
• Underlätta för den sjukskrivne att tidigt återgå i arbete
• Beskriva vad arbetsanpassning och rehabilitering innebär för de olika parterna
• Vara ett stöd för chefer i deras arbete med att minska sjukfrånvaron
Sotenäs kommun har en väl utarbetad rutin för att arbeta med rehabilitering men arbetet
med att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron måste ske mer systematiskt och mer
främjande och förebyggande både på organisation, grupp och individnivå. Det måste
finnas aktiviteter inom samtliga rutor i nedan modell.

Modell för arbetet på samtliga nivåer
En åtgärd för att arbeta med ovan utmaningar är att anställa en hälsoutvecklare - till en
början på 3 år för att därefter utvärdera effekten. Om effekten är god arbetas tjänsten in i
kommunens budget för åren som kommer. En styrgrupp för hälsa och god arbetsmiljö
bildas med förvaltningschef för bildning, omsorg och samhällsbyggnad. Gruppen leds
av personalchefen. Gruppen tar fram gemensamma styr principer som redovisas årligen
i delårsbokslut och årsbokslut samt följs upp regelbundet inom respektive nämnd.
Stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare
Sotenäs kommun har de senaste 3 åren haft som mål att vara en attraktiv arbetsgivare
som ska skapa goda förutsättningar för att kunna rekrytera, behålla, och utveckla
personal. Aktiviteter för att uppfylla målen har bland annat varit att ta fram en
personalförsörjningsplan, erbjuda samtliga chefer ett ledarskapsprogram,
arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud, förbättra och systematisera
rekryteringsprocessen, strukturella satsningar etc.
Sotenäs kommun har genomfört medarbetarundersökning vartannat år med start 2016.
Under dessa år har resultatet för de medarbetar som kan rekommendera Sotenäs
kommun som arbetsgivare förbättrats med 8 procentenheter. Ledarskapsindex har höjts
från 71 till 74 och medarbetarindex som speglar arbetstillfredsställelse från 64 till 72.
Under år 2020 har 87 annonser publicerats med totalt 228 tjänster. Endast 3 av dessa
rekryteringar har avbrutits på grund av att önskad kompetens eller sökande inte har
hittats.
Sotenäs kommun har ett tydligt arbete med många aktiviteter för att bli en attraktivare
arbetsgivare. För att ytterligare organisera och förstärka samsynen kring arbetet med att
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vara en attraktiv arbetsgivare ska en strategi tas fram som tydligare beskriver vad
Sotenäs kommun menar med att vara en attraktiv arbetsgivare då det finns lika många
svar som det finns medarbetare. Denna strategi tillsammans med kommunens
värdegrund och syn på medarbetar- och ledarskap ska vara vägledande i
marknadsföring, rekrytering, och introduktion av nya medarbetare. Strategin tas fram av
personalavdelningen i samverkan med övriga förvaltningar och fackliga parter under
2021.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Kostnaden är för en hälsoutvecklare är beräknad till 680 000 kr per år. En minskning av
sjukfrånvaron med 1,3 procent, motsvarar 15 900 timmar och minskad sjuklön om 1,5
mkr.
Organisation och personal

Ett tydligt, strategiskt arbete med sjukfrånvaro och attraktiv arbetsgivare gynnar
befintligt anställda, nya medarbetare och därmed verksamheten och organisationen i
stort.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar de föreslagna åtgärderna för att eliminera eller minimera de
risker som kommunrevisionen lyfter fram i sin förstudie.
Beslutet skickas till

Personalavdelningen

Erika Hassellöv
Personalchef

Maria Vikingsson
Kommundirektör

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

Sida 4 av 4

KA 2020/1151 - Datum: 2021-01-11 - Sida 1 av 3

Svar till kommunrevisionen gällande förstudie avseende
arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare
Kommunrevisionen i Orust kommun, Tanums kommun, Strömstads kommun och
Sotenäs kommun har antagit en förstudie avseende arbetet med att stärka kommunen
som attraktiv arbetsgivare. Förstudien har genomförts av Ernst & Young på uppdrag av
de förtroendevalda revisorerna.
Revisionsrapporten har översänts till Kommunstyrelsen med önskemål att, senast 23
februari 2021, erhålla svar på vilka eventuella åtgärder kommunstyrelsen planerar för att
hantera riskerna som framkom i revisionens bedömningar vilka redovisas i rapporten.
Förstudiens övergripande syfte har varit att kartlägga arbete för att vara en attraktiv
arbetsgivare i kommunen. Utifrån förstudiens resultat har ett antal risker identifierats
inom Sotenäs kommun:
− Risk för otydlig uppföljning av kompetensförsörjningsplanen
− Risk för att det förebyggande arbetet avseende sjukfrånvaron inte följs upp
systematiskt
− Risk för att arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare inte är
tillräckligt organiserat
− Risk för bristande samsyn kring arbetssätt avseende attraktiv arbetsgivare
Utifrån angivna risker föreslår personalavdelningen åtgärder per område för att
minimera eller eliminera risken och stärka Sotenäs kommuns arbete för att vara en
attraktiv arbetsgivare med goda arbetsförutsättningar och en låg sjukfrånvaro.
Föreslagna åtgärder per område för att minimera eller eliminera risken

Risk för otydlig uppföljning av kompetensförsörjningsplanen
Svar:
Kommunstyrelsen har gett uppdrag till kommunledningen att ta fram en gemensam
personalförsörjningsplan. Uppdraget har tilldelats varje förvaltning. Förvaltningarna har
ansvar att ta fram och aktivt arbeta med sina egna personalförsörjningsplaner. Planen är
kopplad till kompetensbehov och ska kunna härleda kostnader. Personalavdelningens
ansvar är att ta fram en nulägesbeskrivning utifrån ett HR-perspektiv och ta fram stöd/styrdokument.
Med personalförsörjning menas alla de åtgärder på kort och lång sikt som görs för att
klara av att rekrytera och utveckla personal till kommunens olika förvaltningar. En god
personalförsörjning kräver en långsiktig och medveten personalplanering på alla nivåer.
Kompetensförsörjningsplanen läggs in i uppföljningssystemet hypergene med tilldelat
ansvar och genererar en plan för övergripande prioriteringsområden, aktiviteter,
samlade kompetensbehov inom 1-3 år samt kostnad för planerade aktiviteter per
förvaltning. Kompetensförsörjningsplanen ligger till grund för kommunens fördelning
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av Omställningsfondens medel. Planen ska återkopplas årligen till Kommunstyrelsen av
personalchef.
Risk för att det förebyggande arbetet avseende sjukfrånvaron inte följs upp
systematiskt
Svar:
Sotenäs kommun har en tydlig och väl kommunicerad riktlinje för rehabilitering och
arbetsanpassning där det framgår vilken roll och ansvar både chef, medarbetare, och
personalavdelning.
Syftet med riktlinjen är att:
− Förebygga sjukskrivningar och ohälsa bland medarbetarna
− Underlätta för den sjukskrivne att tidigt återgå i arbete
− Beskriva vad arbetsanpassning och rehabilitering innebär för de olika parterna
− Vara ett stöd för chefer i deras arbete med att minska sjukfrånvaron
Sotenäs kommun har en väl utarbetad rutin för att arbeta med rehabilitering men arbetet
med att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron måste ske mer systematiskt och mer
främjande och förebyggande både på organisation, grupp och individnivå. Det måste
finnas aktiviteter inom samtliga rutor i nedan modell.

Modell för arbetet på samtliga nivåer
En åtgärd för att arbeta med ovan utmaningar är att anställa en hälsoutvecklare - till en
början på 3 år för att därefter utvärdera effekten. Om effekten är god arbetas tjänsten in i
kommunens budget för åren som kommer. En styrgrupp för hälsa och god arbetsmiljö
bildas med förvaltningschef för bildning, omsorg och samhällsbyggnad. Gruppen leds
av personalchefen. Gruppen tar fram gemensamma styr principer som redovisas årligen
i delårsbokslut och årsbokslut samt följs upp regelbundet inom respektive nämnd.
Risk för att arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare inte är
tillräckligt organiserat
Risk för bristande samsyn kring arbetssätt avseende attraktiv arbetsgivare
Svar:
Sotenäs kommun har ett tydligt arbete med många aktiviteter för att bli en attraktivare
arbetsgivare. Kommunen har de senaste 3 åren haft som mål att vara en attraktiv
arbetsgivare som ska skapa goda förutsättningar för att kunna rekrytera, behålla, och
utveckla personal. Aktiviteter för att uppfylla målen har bland annat varit att ta fram en
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personalförsörjningsplan, erbjuda samtliga chefer ett ledarskapsprogram,
arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud, förbättra och systematisera
rekryteringsprocessen, strukturella lönesatsningar etc.
Sotenäs kommun har genomfört medarbetarundersökning vartannat år med start 2016.
Under dessa år har resultatet för de medarbetar som kan rekommendera Sotenäs
kommun som arbetsgivare förbättrats med 8 procentenheter. Ledarskapsindex har höjts
från 71 till 74 och medarbetarindex som speglar arbetstillfredsställelse från 64 till 72.
Under år 2020 har 87 annonser publicerats med totalt 228 tjänster. Endast 3 av dessa
rekryteringar har avbrutits på grund av att önskad kompetens eller sökande inte har
hittats.
För att ytterligare organisera och förstärka samsynen kring arbetet med att vara en
attraktiv arbetsgivare ska en strategi tas fram som tydligare beskriver vad Sotenäs
kommun menar med att vara en attraktiv arbetsgivare. Denna strategi tillsammans med
kommunens värdegrund och syn på medarbetar- och ledarskap ska vara vägledande i
marknadsföring, rekrytering, och introduktion av nya medarbetare. Strategin tas fram av
personalavdelningen i samverkan med övriga förvaltningar och fackliga parter under
2021.
Förstudien överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för svar till kommunrevisionen.
Erika Hassellöv
Personalchef
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Dnr 2020/000583

Vision 2032 för Sotenäs kommun
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 10 december 2020 om ny vision. Visionen sträcker sig till 2032 och
börjar att gälla från och med budget 2022. Då visionen (tillsammans med programförklaringen) är
utgångspunkten för kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning bör en
översyn/uppdatering av dessa mål genomföras under våren 2021. För att säkerställa att visionen
uppfylls och att skapa den röda tråden från vision till mål för god ekonomisk hushållning och vidare
till styrande verksamhetsmål samt handlingsplan/aktiviteter.
Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt Kommunstyrelsen att arbeta fram ett förslag till en tidoch implementationsplan för kommunkoncernen. Kommunfullmäktige beslutade vidare att uppdra
åt Kommunstyrelsen att formge Vision 2032 i enlighet med kommunens grafiska profil
Förslag till tids- och implementeringsplan är framtagen. Ett antal arbetsgrupper föreslås att bildas
samt att en styrgrupp utses. Till styrgrupp förslås bolagsstyrningsgruppen, vilken också framöver
kallas för koncernstyrningsgrupp. Styrgruppen ska senast 23/4-21 lägga fram förslag på
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning samt formgivning av Vision 2032.
Bilaga/Bilagor

Tidsplan
Vision 2032
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-01-11
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår att alla partier i fullmäktige ska representeras i grupperna.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsens
arbetsutskott antar detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat tids- och implementeringsplan för Vision 2032.
Kommunstyrelsen beslutar att utse ”bolagstyrningsgruppen” till styrgrupp och att namnbyte av
gruppen sker till ”koncernstyrningsgrupp”.
Kommunstyrelsen godkänner arbetsgrupper enligt förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott,
med representation av alla partier i fullmäktige i grupperna.
Skickas till

Kommunstyrelsen
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 15(30)

Tjänsteutlåtande
Datum

2021-01-11

Dnr

KA 2020/000583

Kommunstyrelsens förvaltning
Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se
Ekonomichef
Vision 2032 för Sotenäs kommun
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 10 december om ny vision. Visionen sträcker sig till 2032
och börjar att gälla från och med budget 2022. Då visionen (tillsammans med
programförklaringen) är utgångspunkten för kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning bör en översyn/uppdatering av dessa mål genomföras under våren 2021. För
att säkerställa att visionen uppfylls och att skapa den röda tråden från vision till mål för
god ekonomisk hushållning och vidare till styrande verksamhetsmål samt
handlingsplan/aktiviteter.
Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt Kommunstyrelsen att arbeta fram ett förslag
till en tid- och implementationsplan för kommunkoncernen. Kommunfullmäktige beslutade
vidare att uppdra åt Kommunstyrelsen att formge Vision 2032 i enlighet med kommunens
grafiska profil
Förslag till tids- och implementeringsplan är framtagen. Ett antal arbetsgrupper föreslås att
bildas samt att en styrgrupp utses. Till styrgrupp förslås bolagsstyrningsgruppen, vilken
också framöver kallas för koncernstyrningsgrupp. Styrgruppen ska senast 23/4-20 lägga
fram förslag på verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning samt formgivning av
Vision 2032.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat tids- och implementeringsplan
Kommunstyrelsen beslutar att utse bolagstyrningsgruppen till styrgrupp och att namnbyte
av gruppen sker till koncernstyrningsgrupp
Kommunstyrelsen godkänner arbetsgrupper enligt förslag från kommunstyrelsens
arbetsutskott
Bilaga/Bilagor

Tidsplan
Vision 2032
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Beslutet skickas till

Kommundirektör
Ekonomichef
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Revison

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Maria Vikingsson
Kommundirektör
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Tids- och implementeringsplan av Vision 2032
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 10 december om ny vision. Visionen sträcker sig till
2032 och börjar att gälla från och med budget 2022. Då visionen (tillsammans med
programförklaringen) är utgångspunkten för kommunfullmäktiges mål för god
ekonomisk hushållning bör en översyn/uppdatering av dessa mål genomföras under
våren 2021. För att säkerställa att visionen uppfylls och att skapa den röda tråden från
vision till mål för god ekonomisk hushållning och vidare till styrande verksamhetsmål
samt handlingsplan/aktiviteter.
Beslut i kommunfullmäktige

•
•
•
•

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom Vision 2032.
Kommunfullmäktige beslutar att Vision 2032 gäller för hela kommunkoncernen
(inklusive samtliga helägda bolag) från och med 2022.
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Kommunstyrelsen att arbeta fram ett
förslag till en tid- och implementationsplan för kommunkoncernen.
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Kommunstyrelsen att formge Vision
2032 i enlighet med kommunens grafiska profil.

Syfte

Implementeringen av visionen, sker först genom att uppdatering av
kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. Målen ska omfatta
verksamhet som bedrivs både i förvaltningsform och bolagsform.
När kommunfullmäktiges mål är beslutade fortsätter nämnderna med uppdatering av de
styrande verksamhetsmålen. Se tidsplan.
Mål/uppdrag

Utsedd styrgrupp får i uppdrag att hålla ihop arbetet med uppdatering av
kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Utsedda arbetsgrupper får i uppdrag att arbeta fram förslag på uppdatering av
kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning inför budget
2022.
Kommundirektören får i uppdrag att formge Vision 2032 med kommunens grafiska
profil.
Styrgrupp
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Bolagsstyrningsgrupp/koncernstyrningsgrupp

Till styrgrupp föreslås bolagsstyrningsgruppen.
I arbetet med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning utses
bolagsstyrningsgruppen till styrgrupp. Gruppen föreslås byta namn till
koncernstyrningsgrupp.
I koncernstyrningsgruppen ingår:
Mats Abrahamsson,
Helene Stranne,
Pär Eriksson,
Lars-Erik Knutsson.
I gruppen ingår också kommundirektör, samhällsbyggnadschef och ekonomichef.
Styrgruppen bokar in ett antal avstämningar med arbetsgrupperna under våren, efter
beslut.
Sammankallande till gruppen är, ekonomichef
Arbetsgrupper

För arbetet med kommunfullmäktiges mål föreslås en indelning i fem arbetsgrupper.
Till varje arbetsgrupp knyts minst en förtroendevald för majoriteten och minst en
förtroendevald för oppositionen samt en tjänsteperson från kommundirektörens
ledningsgrupp.
Därtill finns möjlighet att på kvalitetsutvecklare eller motsvarande till respektive
arbetsgrupp.
Vilka som ingår i respektive arbetsgrupp beslutas den 20/1 - 21 på uppstartsmötet.
Förslag till indelning i områden:
Grupp
Område 1 och 8

Förtroendevald

Förtroendevald

Tjänsteperson

Område 2 och 6
Område 3 och 5
Område 4 och 10
Område 7 och 9
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Arbetsgruppens uppdrag

1. Arbetsgrupperna har i uppdrag att arbeta fram förslag på verksamhetsmål för
god ekonomisk hushållning för sista året i mandat perioden 2022 samt för
kommande mandatperiod 2023 – 2026.
2. Samtliga mål ska kompletteras med indikatorer och föreslagna målvärden.
3. Då visionen sträcker sig till 2032, kan indikatorer/aktiviteter läggas in över hela
perioden.
4. Tänk på att mål och indikatorer bör vara SMARTA.
5. OBS, varje arbetsgrupp ska också ta med mål/indikatorer för god ekonomisk
hushållning för kommunens helägda bolag.
6. Medför visionen investerings- eller ökade driftskostnader ska dessa beskrivas
Avstämning bör göras med styrgruppen.
Tidsplan

Avstampet för detta arbete tas på uppstartsmöte den 20/1 – 2021. 23/4-21 ska förslag till
uppdatering av kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
vara klart. Då ska också förslag till formgivning av Vision 2032 vara klart.
Efter att kommunfullmäktige antagit budget juni 2021 påbörjas
nämndernas/styrelsernas/bolagens arbete med att bryta ned kommunfullmäktiges mål
till styrande verksamhetsmål. Nämnderna/styrelsen har att senast oktober 2021 besluta
om uppdaterade styrande verksamhetsmål med indikatorer.
Därefter fortsätter förvaltningarna med att ta fram aktiviteter för att nå målen. Detta
arbete ska vara klart innan 31/12 - 2021.
Se bilaga med tidsplan.
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Beslutstillfällen
Beslutsdatum 2020
KSAU
KS
KF

2020-11-26 Vision 2032
2020-12-10 Vision 2032

Beslutsdatum 2021 våren
KSAU
KS
KF

2021-05-19 KF Vhtsmål och MRP
2021-02-06 KF Vhtsmål och MRP
2021-06-17 KF Vhtsmål och MRP

Beslutsdatum 2021 hösten
KSAU
KS
KF

2021-10-11 KS styrande vhtsmål samt ok till nämndernas arbete
2021-11-24 KS styrande vhtsmål samt ok till nämndernas arbete
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Bilaga Tidsplan

Datum: 2021-01-12

2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
2021 2021
nov dec jan febr mars april
maj
juni juli aug sept okt
nov dec
Antagande Vision KS KF
Information vision
Arbete med kfs vhtsmål och indikatorer
Antagande KF vht mål och indikatorer
KSAU KS; KF
Arbete med nämndernas styrande verksamhetsmål och indikatorer
Antagande av KS styrande verksamhetsmål samt återrapportering av nämndernas styrande vht mål
KSAU; KS
Förvaltning tar fram aktiviteter för att nå nämndens mål
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VISION 2032 SOTENÄS KOMMUN
TIO TUSEN ANLEDNINGAR ATT SATSA PÅ SOTENÄS KOMMUN
1. LIVSLÅNGT LÄRANDE MED 1 000 UTBILDNINGSPLATSER.
2. KOMPETENSFÖRSÖRJNING FÖR 1 000 ARBETSTILLFÄLLEN.
3. EN LEVANDE KOMMUN MED 1 000 NYA INVÅNARE.
4.MARITIMT KLUSTER MED 1 000 M KR I INVESTERINGAR.
5. FLER BOENDEFORMER MED 1 000 NYA BOSTÄDER.
6. BESÖKSNÄRINGEN MOTSVARAR 1 000 HELÅRSARBETEN.
7. NYINVESTERINGAR OCH ETABLERINGAR PÅ 1 000 M KR.
8. KULTUR-OCH FRITIDSUTBUD MED 1 000 OLIKA AKTIVITETER
9. ÖVERSIKTSPLAN MED 1 000 KM NY INFRASTRUKTUR
10. 1 000 HÅLLBARA INITIATIV
FÖR SOTENÄSALLIANSEN
Robert Yngve
Kristdemokraterna

Mikael Sternemar
Liberalerna

Pär Eriksson
Centerpartiet

Daniel Nordström
Moderaterna

MÅL 1. LIVSLÅNGT LÄRANDE MED 1 000 UTBILDNINGSPLATSER.
NULÄGE

I Sotenäs kommun finns ett antal små förskolor och skolor i våra samhällen som över tid uppvisat mycket
goda studieresultat och en hög måluppfyllelse. Vi ser att våra barn lyckas och arbetet pågår utifrån
inriktningsdirektiven om framtida skolorganisation i Sotenäs kommun. Utbildning är nyckeln till
kommunens och den enskildes välstånd som ska vara tillgänglig för alla under hela livet genom ett
livslångt lärande.

ÖNSKAT LÄGE

Sotenäs kommun har en likvärdig utbildning av god kvalitet med förutsättningar för ett livslångt lärande
som kan erbjuda utbildning från förskola, grundskola, gymnasium till högre utbildning inom kommunen.

DELMÅL
1.1 Tillgång till förskola och skola
En tillgänglig förskola och skola i samtliga våra samhällen som erbjuder god kvalitet, likvärdighet med
förutsättningar för ökad valfrihet, närhet och trygghet för barn och unga.
1.2 Lärlingscentrum
Utveckla en mötesplats för att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv med fokus på att starta upp
lärlingsutbildningar på gymnasial nivå och öka antalet inom vuxenutbildningen.
1.3 Lärcentrum mot högre utbildning
Skapa ett lärcentrum för gymnasial, eftergymnasial utbildning, distansutbildningar inklusive
högskoleutbildning riktade mot spetsutbildningar inom teknik, naturvetenskap och ekonomi.
1.4 Nod för forskning och utveckling
Skapa förutsättningar för att etablera en nod för högskoleutbildningen med en tydlig profil och spets för
forskning, utveckling och utbildning riktat mot det maritima området.
1.5 Kompetensplattform
Lokal kompetensplattform för bättre matchning mellan arbetsmarknadens kompetensbehov, tillgången till
utbildning och fortbildning för att säkra efterfrågan på kvalificerad arbetskraft.

MÅL 2. KOMPETENSFÖRSÖRJNING FÖR 1 000 ARBETSTILLFÄLLEN.
NULÄGE
För Sotenäs så innebär ojämn demografi och hög försörjningskvot i kombination med en låg arbetslöshet
stora utmaningar. Matchningen mellan tillgången på arbetskraft, näringslivets kompetensbehov och
utbildningsutbud är avgörande för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Megatrender driver
den glokala utvecklingen och i Sotenäs finns ett flertal påverkansfaktorer som är av strategisk karaktär.

ÖNSKAT LÄGE

Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt kompetens för att säkerställa
kommunens egna och det lokala näringslivet kompetensförsörjningsbehov.

DELMÅL
2.1 Rekryteringsstrategi
Skapa en rekryteringsstrategi för att attrahera, rekrytera, introducera och behålla nya medarbetare inom
offentlig och privat sektor. Strategin skall även stödja nyetableringar i kommunen.
2.2 Inkubatorsverksamhet
Inkubator för rådgivning, vägledning och information för att starta, driva utveckla ett nytt eller befintligt
företag samt erbjuda ingångar och förmedla kontakter till regionala och nationella rådgivningstjänster.
2.3 Arbetsmarknadsinsatser
Sysselsättningsbefrämjande arbetsmarknadsinsatser genom kommunala samverkansformer som syftar till
att stärka den enskilda individens möjligheter att komma ut i egenförsörjning.
2.4 Kompetensplattform
Kompetensplattform för att främja tillväxt och ökad sysselsättning i befintliga enmans-, mikro- och
nystartsföretag (upp till 10 anställda) samt stärka det lokala företagsklimatet och skapa fler lönsamma
småföretag.
2.5 Näringslivsråd
Näringslivsråd som arbetar strategiskt tillsammans med kommunens tjänstemän och politiker för att fler
företag och företagare ska kunna expandera, anställa, investera och etablera sig i kommunen.

MÅL 3. EN LEVANDE KOMMUN MED 1 000 FLER INVÅNARE.
NULÄGE
Sotenäs kommun erbjuder goda levnadsvillkor med hög livskvalité för äldre som vill bosätta sig i
Sotenäs. Yngre, utrikesfödda och yrkesverksamma flyttar till storstäder eller bosätter sig i andra
kommuner där det finns en mer tillgänglig bostads- och arbetsmarknad. För attrahera nya
affärsverksamheter, arbetstillfällen, arbetskraft och helårsboenden i yrkesverksam ålder behöver fler
aktörer samverka.

ÖNSKAT LÄGE

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.

DELMÅL
3.1 Kommunal service
Kommuninvånarna erbjuds en hög kvalité av kommunal service inom skola, vård och omsorg samt
tillgång till likvärdiga samhälls- och servicefunktioner i samtliga delar av kommunen.
3.2 Digital kommunikationsstrategi
Skapa en digital kommunikationsstrategi för att attrahera, rekrytera och behålla presumtiva
kommuninvånare med fokus på att visa upp vad Sotenäs har att erbjuda året om.
3.3 Kommunutveckling
Satsa på värdskap genom tandemrekrytering, medflyttarservice, plats-och destinationsutveckling för att
attrahera dagsturister, delårsboenden, inpendlare och besökare att bosätta sig i Sotenäs kommun året om.
3.4 Det goda livet
En kommun med god folkhälsa som erbjuder trygga uppväxtvillkor för våra barn i skolan, ett varierat
utbud av fritidsaktiviteter för ungdomar och en hög livskvalité med goda levnadsvillkor för våra
yrkessamma.
3.5 Kommunal utveckling
Strategiska kommunövergripande utvecklingsfrågor av våra samhällen sker genom samverkan mellan
offentlig, privat och ideell sektor där varje samhälle utgör en del av en större helhet.

MÅL 4. MARITIMT KLUSTER MED 1 000 M KR I INVESTERINGAR.
NULÄGE
Sotenäs är havets kommun med lång tradition av att arbeta långsiktigt för att bevara haven och utnyttja de
maritima resurserna på ett hållbart sätt. Strategiska satsningar på Symbioscentrum gör kommunen till en
ledande aktör inom det maritima klustret. Sotenäs arbetar framgångsrikt med flera lyckade projekt i
omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker kommunen det befintliga
näringslivet och skapar möjligheter för nya hållbara näringar för en hållbar utveckling.

ÖNSKAT LÄGE

Sotenäs kommun har ett maritimt kluster och är en ledande aktör i inom de maritima näringarna i Världen
och en symbiosutveckling som arbetar för cirkulär ekonomi.

DELMÅL
4.1 Rent hav
Ledande kommunen i Sverige som systematiskt arbetar mot alla slags föroreningar i havet i synnerhet och
mot nedskräpning, hantering samt återvinning i allmänhet för att ta vara på de marina restresurserna.
4.2 Främjande av produktionsökning inom vattenbruket.
Främja inhemsk teknikutveckling, forskning och innovation genom försöksverksamhet inom vattenbruk
för en ökad industriell diversifiering och förädling av råvaror för mikroföretag i test-/uppstartsskedet
4.3 Fiskenäringen
Stötta den småskaliga fiskenäringen i kommunen för att säkerställa återväxt av yrkesfiskare och stödja
tillväxten hos den storskaliga fisk-och livsmedelsindustrins arbete för ökad sysselsättning.
4.4 Forskning och utveckling
Etablera ett center för forskning och utveckling som bidrar till ökad kunskap om olika tekniker vilket
bidrar till att främja ett friskare hav, hållbart fiske och bevarandet av våra kust-och havsområden.
4.5 Symbiosutveckling
Symbioscentrum ska öka hållbara maritima investeringar och etableringar inom fiske, vattenbruk, turism
och livsmedelsproduktion för ett mer hållbart nyttjande och förädling av maritima och havsnära resurser.

MÅL 5. FLER BOENDEFOMER MED 1 000 NYA BOSTÄDER.
NULÄGE
Bostadsmarknaden i kommunen består av knappt 8000 villor, ca 1500 hyreslägenheter samt ca 400
bostadsrättslägenheter. Trycket på bostadsmarknaden med efterfrågan på fritidshus, villatomter och
hyresrätter är fortsatt högt. Fler bostäder och boendealternativ innebär en ökad rörlighet på
bostadsmarknaden, vilket ökar möjligheten till om- och inflyttningen i kommunen.

ÖNSKAT LÄGE

I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd och variation av olika bostadsalternativ där alla finner
ett boende inom sex månader.

DELMÅL
5.1 Bostadsförsörjningsplan
Ett uppdaterat bostadsförsörjningsplan för Sotenäs kommun utarbetas med tydliga bostadspolitiska mål
och en handlingsplan för perioden 2020-2030 i samband med ÖP.
5.2 Prisvärda bostäder
Sotenäsbostäder AB bygger varierat utbud av prisvärda hyres-och bostadsrätter för ungdomar och
barnfamiljer, samt ändamålsenliga boendealternativ för den äldre generationen i hela Sotenäs.
5.3 Prisvärda villatomter
Kommunen ska planera för, exploatera och försälja 200 prisvärda villatomter via den kommunala
tomtkön.
5.4 Privata intressenter
Tillgodose tillgången till ett varierat utbud av olika boendeformer i kommunen genom att inkludera
privata intressenters planer för att exploatera och försälja områden i alla delar av Sotenäs.
5.5 Äldrecentrum
Satsa på Kvarnbergshemmet och Hunnebohemmet som två äldrecentrum i kommunen samt utreda
möjligheterna för alternativa boendeformer (exempel kooperativ, seniorboenden etc) för äldre.

MÅL 6. BESÖKSNÄRINGEN MOTSVARAR 1 000 HELÅRSARBETEN.
NULÄGE
Sotenäs är en ett av Sveriges populäraste turism-och besöksmål. Besöksnäringen omsätter idag 1000 m
kr, och står för totalt för 330 000 gästnätter vilket motsvarar 10 % av kommunens BRP
(bruttoregionalprodukt). Idag står besöksnäringen för cirka 700 heltidstjänster. Turismen är en av
Sveriges mest expansiva branscher och i Sotenäs finns en stor tillväxtpotential genom att göra stora
satsningar utanför sommarperioden för att skapa nya säsonger.

ÖNSKAT LÄGE

Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring i världsklass som gör att fler människor vill bo, leva,
verka och besöka samt uppleva det unika som kommunen har att erbjuda året om.

DELMÅL
6.1 Digitala marknadsstrategier
Utveckla en digital strategi och plattform för att marknadsföra Sotenäs besöks-och turistnäring med
utgångspunkt från vårt historiska kulturarv och tillgången till natur-, kultur- och havupplevelser.
6.2 Besökscentrum för destinationsutveckling
Skapa ett besökscentrum med turistinformation för besöks-och turistnäringen samt en mötesplats för att
samordna tjänster för att stötta nystarts- och befintliga företag att etablera/utveckla sina
affärsverksamheter.
6.3 Turistsäsong året om
Samordning kring destinationsutveckling för att förbättra och underlätta för företag, föreningar och
organisationer att samverka kring platsutveckling för olika besöksmål och arrangemang.
6.4 Fler boendeanläggningar
Framtagagande av ett stort område för hotellverksamhet samt större områden för olika typer av boenden
för inom stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade stugor/lägenheter av
kommunen.
6.5 Moderna gästhamnar
Skapa en långsiktig strategi för att utveckla båtturismen och stärka kommunens gästhamnsverksamhet vid
varje destination kring information, service och upplevelser i hamnarna runt om i kommunen.

MÅL 7. NYINVESTERINGAR OCH ETABLERINGAR FÖR 1 000 M KR.
NULÄGE
Företagsklimatet har förbättrats och Sotenäs kommun klättrar till plats 190 (2019) i Svenskt Näringslivs
ranking av det lokala företagsklimatet. Kommunen ligger fortsatt högt i jämförelse med riket i mätningar
av andel småföretagare och nystartsföretag. För att skapa ett positivt näringslivsklimat med tillväxt hos
befintliga företag med tillväxtpotential, och nyetableringar krävs ett mer proaktivt arbetssätt.

ÖNSKAT LÄGE

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.

DELMÅL
7.1 Översikts-och detaljplanering
Översiktsplanen ska underlätta och detaljplaner som möjliggör för såväl storskalig som småskaliga
investeringar och etableringar i kommunen.
7.2 Industrimark för företagsetableringar
Öka exponeringen och tillgången av industrimark för småskaliga industriföretag och andra företag som
vill etablera sig i kommunen genom att fördubbla tillgången till småskalig tätortsnära industrimark.
7.3 Handläggningstider
Kommunens korta handläggningstider för nyetableringar lämnar en garantitid på max 3 månader för
förhandsbesked inom plan-, mark- och bygglov.
7.4 Lotsverksamhet
Utveckla presumtiva företags möjlighet till ett enkelt och smidigt möte med en lotsgrupp inom 14 dagar
för att kunna etablera och/eller utveckla verksamheter med frågor om tillstånd, lokaler, plan-, mark- och
bygglov.
7.5 Attityder till företagande
Kommunens politiker och tjänstemän har transparens och positiva attityder till samarbetet med
näringslivet vilket gynnar det lokala företagsklimatet med förutsättningar för investeringar/etableringar.

8. KULTUR-OCH FRITIDSUTBUD MED 1 000 OLIKA AKTIVITETER
NULÄGE
Sotenäs har ett fantastiskt kulturarv med en anrik historia inom fiske- sten- och turistnäringen. I
kommunen finns över 70 ideella kultur-, konst-, idrott-, musik, politik-, pensionärs-, samhälls- och
intresseföreningar-/organisationer som erbjuder en mängd av inom-och utomhusaktiviteter året om.
Tillsammans bidrar dessa till att det finns kultur & fritidsaktiviteter för alla generationer i hela Sotenäs
kommun.

ÖNSKAT LÄGE

I Sotenäs kommun finns ett rikt kultur- och fritidsutbud som erbjuder en stor bredd och mångfald av olika
aktiviteter för människor i alla åldrar med olika fritidsintressen med 500 000 mänskliga möten under året.

DELMÅL
8.1 Nav för kultur- och fritidsutveckling
Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand och Idrottens Hus i Kungshamn utgör ett nav för att utveckla
kultur- och fritidsaktiviteter i alla kommundelar tillsammans med andra ideella föreningar/organisationer.
8.2 Kulturarvet
Det lokala kulturarvet samordnas genom ett råd som består av representanter för natur-, kultur- och
samhällsföreningar med ett fokus på bevarandet av det lokala historiska kulturarvet i Sotenäs.
8.3 Friluftsliv
Satsa på att utveckla outdoor trenden för upplevelseaktiviteter kopplat till våra kulturområden,
friluftsområden, gång-och cykelleder samt involvera det lokala kultur-, förenings-och näringslivet.
8.4 Idrottsråd och kulturråd
Utveckla kommunala funktioner för att främja och utveckla samarbetet mellan idrotts- och
kulturföreningar att driva gemensamma frågor och aktiviteter, och för att öka dialogen med kommunens
tjänstemän.
8.5 Kultur- och fritidsstöd
Kultur-och fritidsstödet till den idéburna sektorn ska bidra till att stötta ideella föreningar/organisationers
möjligheter att söka bidrag för att utveckla nya kultur-och fritidsaktiviteter i samarbete med kommunen.

MÅL 9 ÖVERSIKTSPLAN MED 1 000 KM NY INFRASTRUKTUR
NULÄGE
Stor del av vår infrastrukturutbyggnad sker i partnerskap tex vatten och avlopp, el och vägar. Att åtgärda
dessa kräver en interaktion med myndigheter. Stödet kommunen hitintills fått, ligger inte i nivå med
hållbarhetskraven. Med ca 2000 sjöbodar, 4000 båtplatser och kilometerlånga hamnområden har vi ett av
Sveriges rikaste kustliv med en efterfrågan och stort behov av underhåll. Dessutom gör ökningen av
besöksnäringen en ytterligare belastning på vår infrastruktur.

ÖNSKAT LÄGE

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.

DELMÅL
9.1 Hållbara gång-och cykelleder
Tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga och tillgängliga gång-och cykelleder i hela
Sotenäs.
9.2 Sotelänken
Skapa en hållbar sträcka för framtida kommunikationer i samråd med kommunerna i vår region genom en
satsning på väg 171 (Gläborg-Hunnebo Lera- Kungshamn).
9.3 Småskalig infrastruktur
Framtagagande av nya kommunala områden med 200 sjöbodar, bryggor, 1000 båtplatser för åretsruntboende i anslutning till samtliga samhällen i Sotenäs kommun samt uppmuntrar privata initiativ.
9.4 Hamnområden
Fastställa planer för såväl investeringar, bevarande samt underhåll för våra hamnområden innehållande
befintliga båtplatser, aktiva fiskehamnar och industrihamnar samt skapa en hamn för kryssningsfartyg.
9.5 Parkeringsplatser
Färdigställandet av nya parkeringsmöjligheter för husbilar, bilar, båtar, etc inom promenadavstånd till
respektive samhälle samt större parkeringsytor utanför tätorter med tillgång till goda kommunikationer.

MÅL 10. 1 000 HÅLLBARA INITIATIV
NULÄGE
Agenda 2030 är antagen både internationellt, nationellt, regionalt och inte minst lokal. Kravet på ett
hållbart samhälle är en global fråga i synnerhet och lokal fråga allmänhet. Små hållbara kommunala
initiativ kan tillsammans göra stor skillnad för att göra världen bättre, och för att uppfylla globala målen
fram till 2030. Sotenäs kommun har länge arbetat med olika initiativ för att skapa en mer hållbar
utveckling för kommande generationer.

ÖNSKAT LÄGE

Sotenäs kommun arbetar aktivt för att förverkliga FN:s globala hållbarhetsmål genom glokala mål med
aktiviteter och insatser som bidrar till att främja social-, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

DELMÅL
10.1 Hållbara energilösningar
Kommunens fastigheter, anläggningar, fordon mm skall så långt det är ekonomiskt och tekniskt möjligt
drivas av förnyelsebara energikällor som är ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och energieffektiva.
10.2 Klimatsmart produktion och konsumtion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster med en nollvision för att minska mängden
avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.
10.3 Fossilfritt samhälle
En strävan att kommunen ska vara fossilfritt 2030.Sotenäs ska vara en föregångskommun i arbetet att
påskynda omställningen att Sotenäs kommuns verksamheter ska vara fria från fossila bränslen.
10.4 Offentlig upphandling
Stäva efter att skapa hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och
nationella prioriteringar för att göra Sotenäs och Sverige klimatneutralt, helt fritt från fossila utsläpp.
10.5 Förnyelsebara energikällor
Öka möjligheterna till investeringar i energieffektiva och förnyelsebara energikällor för sol, vatten och
vind för att skapa hållbara industrier, miljövänlig teknik och resurser.

Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2020-11-25 § 193-233

KS § 231

Dnr 2020/000583

Vision 2032 för Sotenäs kommun
Sammanfattning

En vision är framtagen för Sotenäs kommun för 2032.
Förslaget remitterades till de politiska partierna via gruppledare för (M), (C), (L), (KD), (S), (V),
(MP), (SD) 2020-06-10 med remisstid till och med 1 oktober 2020. Synpunkter har inkommit från
(MP) och (V).
Beslutsunderlag

Förslag Vision 2030
Yttrande (MP)
Yttrande (V)
Yrkande

Birgitta Albertsson (S) meddelar att (S) avstår från att delta i beslutet och återkommer med eget
förslag.
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till visionen.
Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom Vision 2032.
Kommunfullmäktige beslutar att Vision 2032 gäller för hela kommunkoncernen (inklusive samtliga
helägda bolag) från och med 2022.
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Kommunstyrelsen att arbeta fram ett förslag till en tid- och
implementationsplan för kommunkoncernen.
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Kommunstyrelsen att formge Vision 2032 i enlighet med
kommunens grafiska profil.
Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida 67(69)

Datum: 2021-01-11

Dagordning 2021-01-20 uppstart arbete med Vision 2032
Inbjudna
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommundirektörens ledningsgrupp
Bolagsstyrningsgruppen
Kommunfullmäktige beslutade 10 december om ny vision. Visionen sträcker sig till
2032 och börjar att gälla från och med 2021. Då visionen (tillsammans med
programförklaringen) är utgångspunkten för kommunfullmäktiges mål för god
ekonomisk hushållning bör en översyn/uppdatering av dessa mål genomföras under
våren 2021. För att säkerställa att visionen uppfylls och att skapa den röda tråden från
vision till mål för god ekonomisk hushållning. Målen har också ett vidare syftar att
säkerställa att visionen uppfylls.
Agenda

Agendan på mötet:
• Genomgång av beslut från kommunfullmäktige – Maria Vikingsson
• Genomgång av Vision 2032 Pär Eriksson
• Genomgång av förslag till tids- och implementeringsplan för Vision 2032 Maria
Vikingsson/Ulrika Gellerstedt
• Beslut av indelning i arbetsgrupper
• Beslut om deltagande i respektive arbetsgrupp
• Beslut av styrgrupp
• Ev, omvärldsanalys Ulrika Gellerstedt?
• Ev kort ekonomiska förutsättningar Ulrika Gellerstedt?
Bilaga

Tids- och implementeringsplan
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10
Välkomna

Mats Abrahamsson/Maria Vikingsson

www.sotenas.se
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KSAU § 20

Dnr 2021/000011

Partistöd 2021, antagande av riktlinjer för partistöd
Sammanfattning

En uppdatering av hantering kring partistöd har skett med framtagande av riktlinjer samt uppdaterad
mall för återredovisning.
De uppdaterade riktlinjerna föreslår att partistöd utbetalas efter kommunfullmäktiges årliga beslut.
Årligt beslut sker i april. Efter beslut utbetalas partistöd. Förslaget innebär vidare att
återredovisning av partistöd inklusive granskningsrapport måste vara kommunen tillhanda senast 1
mars varje år.
Beräkning av partistöd föreslås inte förändras.
Beskrivning av ärendet

I kommunallagens (2017:725) 4 kap 29–32 §§ framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och
annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Lokalt
partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun respektive
landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara
bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt
parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening
som kan ta emot stödet.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. Ett parti är
representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14
kap vallagen (2005:837). Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde
Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så
att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för
vilket en vald ledamot är fastställd enligt vallagen ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt
ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ska ges in till fullmäktige
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.
Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin
granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen
ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får – i de i
förväg antagna reglerna för partistöd – besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i
tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 27(30)
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Forts. KSAU § 20
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Årliga partistödet uppgår till 18 procent av ett prisbasbelopp för det aktuella året * antal mandat.
Partistödet fördelas genom ett grundstöd och ett mandatstöd (rörligt stöd). aktuella året per mandat
och år.
Medborgarperspektiv

Partistöd är ett sådant ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier som syftar till att stärka
deras ställning i den kommunala demokratin. Lokalt partistöd är enligt lagstiftarens mening avsett
för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för partistöd
Blankett för återredovisning av partistöd samt granskningsintyg
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-01-08
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna riktlinjer för partistöd.
Kommunfullmäktige beslutar att riktlinjerna gäller från och med 2021.
Skickas till

Kommunstyrelsen
Gruppledare för politiska partier i KF

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 28(30)

Tjänsteutlåtande
Datum

2021-01-08

Dnr

KS 2021/000011

Kommunstyrelsen
Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Riktlinjer partistöd
Sammanfattning

En uppdatering av hantering kring partistöd har skett med framtagande av riktlinjer samt
uppdaterad mall för återredovisning.
De uppdaterade riktlinjerna föreslår att partistöd utbetalas efter kommunfullmäktiges
årliga beslut. Årligt beslut sker i april. Efter beslut utbetalas partistöd. Förslaget innebär
vidare att återredovisning av partistöd inklusive granskningsrapport måste vara
kommunen tillhanda senast 1 mars varje år.
Beräkning av partistöd föreslås inte förändras.
Beskrivning av ärendet

I kommunallagens (2017:725) 4 kap 29–32 §§ framgår att kommuner får ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin. Lokalt partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala
demokratin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas
och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett
mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk
person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta
emot stödet.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige.
Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd får ges också till ett parti som
har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att
representationen upphörde
Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte
utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta
att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt vallagen ska beaktas vid
fördelningen av partistödet.
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Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet
använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och
ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.
Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva
sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige
får – i de i förväg antagna reglerna för partistöd – besluta om att stöd inte ska utbetalas
till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Årliga partistödet uppgår till 18 procent av ett prisbasbelopp för det aktuella året * antal
mandat.
Partistödet fördelas genom ett grundstöd och ett mandatstöd (rörligt stöd). aktuella året
per mandat och år.
Medborgarperspektiv

Partistöd är ett sådant ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier som syftar
till att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Lokalt partistöd är enligt
lagstiftarens mening avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till
kommunmedlemmarna.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna riktlinjer för partistöd
Kommunfullmäktige beslutar att riktlinjerna gäller från och med 2021
Bilaga/Bilagor

Riktlinjer för partistöd
Blankett för återredovisning av partistöd samt granskningsintyg
Beslutet skickas till

Samtliga politiska partier
Ekonomichef
Kanslichef
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Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Maria Vikingsson
Kommundirektör

Anna-Lena Höglund
Kanslichef
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Datum: 2021-01-13

Riktlinjer för kommunalt partistöd Sotenäs kommun
Antagna av fullmäktige den 2021-XX- XX § Z
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd. Sotenäs kommun ger ekonomiskt stöd till politiska partier och ska då enligt
kommunallagen (KL) besluta om partistödets omfattning och formerna för stödet.
Utöver vad som regleras i KL (2017:725) 4 kap 29–32 §§ gäller följande:
§ 1 Allmänt om partistöd
I kommunallagens (2017:725) 4 kap 29–32 §§ framgår att kommuner får ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin. Lokalt partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala
demokratin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas
och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett
mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk
person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta
emot stödet.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige.
Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd får ges också till ett parti som
har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att
representationen upphörde
Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte
utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta
att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt vallagen ska beaktas vid
fördelningen av partistödet.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet
använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och
ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.
Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva
sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige
får – i de i förväg antagna reglerna för partistöd – besluta om att stöd inte ska utbetalas
till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.
2 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Sotenäs kommun utgår till partier som är representerade i
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.
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Datum: 2021-01-13

3 § Grundstöd och mandatstöd
Årliga partistödet uppgår till 18 procent av ett prisbasbelopp för det aktuella året * antal
mandat.
Partistödet fördelas genom:
• Ett grundstöd, på 8 %* av ett prisbasbelopp (PBB) för det aktuella året per parti
och år samt
• Ett mandatstöd, rörligt stöd, som efter avdrag för grundstöd uppgår till 18 % *
31 mandat * PBB för det aktuella året per mandat och år.
4 § Fördelning av partistöd
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under det kalenderår då
utbetalningen gjorts även om representationen upphört.
5 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till fullmäktige som
visar att partistödet använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin,
vilket anges i 4 kap 29 § 1 st. KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Partistöd utbetalas till partiets lokala
partiförening, som ska ha antagna stadgar, styrelse och revisorer. Partiföreningen ska ha
ett eget post- eller bankgiro eller bankkonto. Föreningen ska årligen, genom
protokollsutdrag, anvisa det konto som utbetalning ska ske till samt vem/vilka som har
rätt att teckna föreningens firma.
6 § Årlig utbetalning
Kommunfullmäktige beslutar årligen i april om utbetalning av partistöd. Partistöd
utbetalas årligen efter beslut i kommunfullmäktige under maj månad.
Redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § 1–2 st. KL ska lämnas in senast 1
mars året efter det år som partistöd utbetalts för. Har redovisning och
granskningsrapport enligt 4 kap 31 § 1–2 st. KL inte lämnats in inom föreskriven tid
(senast 1 mars året efter det år som partistöd utbetalts för) utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.
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Datum: 2021-01-08

Redovisning av partistöd Parti (lokalförening)
Parti (lokalförening)

Organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon, e-post

Bankkonto eller bankgiro/plusgiro

Redovisning avser år

Erhållet partistöd

Sparat partistöd från föregående år

Eventuella bifogade handlingar

Verksamhet/aktivitet i Sotenäs kommun

(beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin)
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Datum: 2021-01-08

Överföring till partiorganisation utanför Sotenäs kommun
Mottagare
Motprestationer (vad har partiet fått för pengar som förts över)

Ort och datum
Underskrift av partiföreträdare

Namnförtydligande

www.sotenas.se
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Datum: 2021-01-08

Granskingsintyg
Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av
lokalt partistöd under det gångna året.
Ort och datum
Underskrift av utsedd granskare

Namnförtydligande

Telefon eller annan kontaktuppgift

Frågor om redovisningen besvaras av ekonomichef.
Redovisningen skickas till: Sotenäs kommun, Kommunkontoret, 456 80 Kungshamn
eller lämnas direkt till kommunstyrelsens kansli, Parkgatan 46.
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Tjänsteutlåtande
Datum

2021-01-26

Dnr

KA 2021/000013

Kommunstyrelsens förvaltning
Anna-Lena Höglund, 0523-664519anna-lena.hoglund@sotenas.se
Administrativ chef
Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §§ 1-22/2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §§ 259-274/2020
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll §§ 83-98/2020
Anställningar

Kommunstyrelsen, förteckning över anställningar månad 11-12/2020
Utbildningsnämnden, förteckning över anställningar månad 11-12/2020
Omsorgsnämnden, förteckning över anställningar månad 11-12/2020
Samhällsbyggnadsförvaltningen, förteckning över anställningar månad11-12/2020
Delegationsbeslut

Lista på delegationsbeslut daterad 2021-01-25
Övriga protokoll

Rådet för hållbarhet och hälsa protokoll 2020-11-04
Samordningsförbundet Väst protokoll 2020-11-24
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut
Bilaga/Bilagor

Delegeringslista 2021-01-25

Anna-Lena Höglund
Administrativ chef

Maria Vikingsson
Kommundirektör
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LISTA DELEGATIONSBESLUT

Sida

1(2)

Datum

2021-01-25

Diarium: KA

Delegationsbeslut
Datum
2021-01-22

Dokumentnr.
87362

Beskrivning
Delegationsbeslut vanlig - avtal gällande
ersättning för vägrätt fastighet Heljeröd 1:16
Ansökan om markköp Gravarne 3:1 tillskott till
Gravarne 1:270
Delegationsbeslut Beslut om att teckna avtal
efter upphandling
Delegationsbeslut - Överenskommelse om
fastighetsbestämning Aborsröd S:2 m.fl.
Arrende på Amhult 1:12 brygga, ändring av
storlek
Ansökan om arrende på Hovenäs 1:6 intill
Hovenäs 1:124 vatten/brygg arrende.
Ansökan om arrende på Smögen, för brygga.

Diarienummer
2017/000945

2021-01-20

87262

2021-01-20

87121

2021-01-19

87215

2021-01-19

87182

2021-01-19

87120

2021-01-19

87067

2021-01-19

86939

2017/000524

-99

Delegationsbeslut- Ansökan om att arrendera
kommunal mark för byggande av kulturmärke,
vadbock
Delegationsbeslut - Godkännande av
valnämndens årsbokslut 2020
Gemensamt beslut om upphörande av
arrendeavtal 02002415-01
Förteckning anställningar KS 2020-11

2021-01-15

87175

2021-01-14

87169

2021-01-12
2021-01-12

-99

Förteckning anställningar KS 2020-12

2021/000013

2021-01-12

-99

Förteckning anställningar UN 2020-11

2021/000013

2021-01-12

-99

Förteckning anställningar UN 2020-12

2021/000013

2021-01-12

-99

Förteckning anställningar ON 2020-11

2021/000013

2021-01-12

-99

Förteckning anställningar ON 2020-12

2021/000013

2021-01-12

-99

Förteckning anställningar SBF 2020-11

2021/000013

2021-01-12

-99

Förteckning anställningar SBF 2020-12

2021/000013

2021-01-11

87106

2020-12-29

86961

2020-12-23

86944

Delegationsbeslut tilldelningsbeslut
2020/001165
försäkringsupphandling 2021
Övertagande av hyreskontrakt för vandrarhem,
2020/001248
Hunnebo 1:431 Kontrakt Gammelgården, 2702002-10
Delegationsbeslut - ledningsrätt samt
2020/000920
intrångsersättning, Vägga 2:262

2017/001066
2020/001165
2020/000370
2018/001273
2018/000799
2018/000602

2021/000044
2021/000043
2021/000013

Sida
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Datum
2020-12-22

Dokumentnr.
86929

2020-12-22

86904

2020-12-20

86855

2020-12-17

86819

2020-12-17

86815

2020-12-15

86757

2020-12-14

86723

2020-12-11

86706

2020-12-09

86599

2020-12-08

86585

2020-12-07

86570

2020-12-04

86683

2020-11-30

86426

2020-11-26

86779

2020-11-25

86428

2020-11-25

86318

2020-11-23

86252

2020-11-19

86243

Beskrivning
Delegationsbeslut förnya borgensförbindelse där
Kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska
ha säkerhet för sitt borgensåtagande
Sotenäsbostäder AB
Delegationsbeslut utse personer att utfärda
anvisningar på kommunens bank- och postgiro
samt personer med rätt att underteckna
handlingar
Tilldelningsbeslut - Finntorp 2:320,
Ekelidsberget, Bovallstrand
Delegationsbeslut - Ansökan om markköp på del
av (Finntorp) 2:238 industri, Handel/förrådslokal
för el, måleri och fastighet.
Delegationsbeslut- Ansökan om arrende på
Finntorp 2:238 mark angränsande mot Finntorp
2:152 och 2:134
Delegationsbeslut- Markupplåtelseavtal för elledningar Malmön 1:268, 1:269, 1:325
Delegationsbeslut - Tillförande av 60 000 kr från
kommunstyrelsens ofördelade medel till
äldreomsorgen för att sätta guldkant på tillvaron
över jul och nyårshelgerna för boende på
äldreboende i Sotenäs kommun
Delegationsbeslut - ansökan om arrende för
sjönära byggnad
Fastighetsbestämning berörande Hovenäs 1:136
och Hovenäs 1:231
Fastighetsbestämning av gräns berörande
Bäckevik 1:134 och 1:136 samt Gravarne 3:1
Hyreskontrakt för plats för mast, Hunnebo 1:647
2719-202-02 Fd Badhuset i Hunnebostrand
Fastighetsreglering berörande Bäckevik 1:134
och Gravarne 3:1
Delegationsbeslut sekretessmarkering av viss epost - begäran om utlämnande av allmän
handling
Förordnande av ersättare

Diarienummer
2020/000973

Delegationsbeslut ang överföring av
investeringsmedel till kommunens betong- och
stenkajer
Delegationsbeslut ang byte av fasad
gymnastiksal Hunnebostrands skola
Ansökan om överlåtelse av arrende 0711-375-1
Vägga 2:262 sjöbod och brygga.
Delegationsbeslut - flytt av kontorsrum i
kommunhuset

2017/001760

2020/001222

2019/001382
2020/000682
2016/000791
2020/001156
2020/001205

2020/001137
2019/001098
2016/000753
2020/001182
2016/000753
2020/001168
2020/000732

2020/000943
2020/001072
2020/001143

Tjänsteutlåtande
Datum

2021-01-26

Dnr

KA 2021/000012

Kommunstyrelsens förvaltning
Anna-Lena Höglund, 0523-664519anna-lena.hoglund@sotenas.se
Administrativ chef
Anmälningsärenden
Sammanfattning

Kansliavdelningen har digitaliserat listan för anmälningsärenden till Kommunstyrelsen.
Detta innebär att inkomna skrivelser registreras i en egen kategori och detta förenklar
hanteringen så att en lista kan skapas automatiskt i verksamhetssystemet. Denna lista
anmäls till styrelsen.
Datum
2021-01-14
2021-01-08
2021-01-07
2020-12-17
2020-12-17
2020-12-09
2020-11-30
2020-11-27

Dokumentnr. Beskrivning
87156
Protokoll styrelsemöte
Sotenäsbostäder AB 2020-12-03,
Budget 2021 med mera
87066
Förslag/Erbjudande angående
Geotermisk energi
87046
Viktig information om barn med
funktionsnedsättning
87410
Miljönämnden § 57, Kontrollplan
livsmedel 2021-2023
87409
Miljönämnden § 56 - årlig
indexjustering av timtaxa
87411
Miljönämnden § 59 Uppföljning av
trängseltillsynen sommaren 2020
87408
Jämställdhetsmyndigheten
angående våld i nära relationer
87407
Uppdrag att förbättra
möjligheterna till god mobil
uppkoppling på fjärrtåg.
Regeringsbeslut

Avsändare
Sotenäsbostäder AB
Privatperson
Bräcke Diakoni
Miljönämnden i Mellersta
Bohuslän
Miljönämnden i Mellersta
Bohuslän
Miljönämnden
Jämställdhetsmyndigheten
Infrastrukturdepartementet

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden.

Anna-Lena Höglund
Administrativ chef

Maria Vikingsson
Kommundirektör

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

LISTA
ANMÄLNINGSÄRENDEN
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Datum

2021-01-26

Diarium: KA

Anmälningsärenden
Datum
2021-01-14
2021-01-08
2021-01-07
2020-12-17
2020-12-17
2020-12-09
2020-11-30
2020-11-27

Dokumentnr. Beskrivning
87156
Protokoll styrelsemöte Sotenäsbostäder
AB 2020-12-03, Budget 2021 med mera
87066
Förslag/Erbjudande angående Geotermisk
energi
87046
Viktig information om barn med
funktionsnedsättning
87410
Miljönämnden § 57, Kontrollplan livsmedel
2021-2023
87409
Miljönämnden § 56 - årlig indexjustering
av timtaxa
87411
Miljönämnden § 59 Uppföljning av
trängseltillsynen sommaren 2020
87408
Jämställdhetsmyndigheten angående våld
i nära relationer
87407
Uppdrag att förbättra möjligheterna till god
mobil uppkoppling på fjärrtåg.
Regeringsbeslut

Avsändare
Sotenäsbostäder AB
Privatperson
Bräcke Diakoni
Miljönämnden i Mellersta
Bohuslän
Miljönämnden i Mellersta
Bohuslän
Miljönämnden
Jämställdhetsmyndigheten
Infrastrukturdepartementet
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KSAU § 8

Dnr 2019/000146

Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för fastigheten Vägga 2:17
m.fl.
Sammanfattning

För fastigheten Vägga 2:17 m.fl. pågår ett detaljplanearbete som planeras antas av
byggnadsnämnden 4:e februari. För att reglera exploatörens och kommunens ansvar för åtgärder
och kostnader vid genomförandet av detaljplanen har förvaltningen tagit fram ett förslag till
exploateringsavtal.
Beskrivning av ärendet

Detaljplanen för Vägga 2:17 m.fl. har varit ute på granskning och planeras antas av
byggnadsnämnden 4:e februari. Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus
med plats för cirka 25-30 lägenheter. Befintlig byggnad som tidigare använts för handel är tänkt att
rivas.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal som reglerar exploatörens och
kommunens ansvar för åtgärder och kostnader vid genomförandet av detaljplanen.
Exploateringsavtalet reglerar också marköverlåtelse av allmän platsmark och kvartersmark.
Rambo har i planprocessen krävt att en parkeringsficka för sopbilen anordnas längs med Parkgatan.
Exploateringsavtalet reglerar att exploatören anlägger och bekostar parkeringsfickan och dragning
av ny trottoar. Parkeringsficka och trottoar överlämnas sedan till kommunen för fortsatt drift och
underhåll.
I norra delen av planområdet är tanken att kommunen avyttrar ett markområde om cirka 201 kvm
avsett för parkering åt de boende. Markpriset som föreslås är 380 kr/kvm och grundas på
marktillköpstaxan för småhus. Den mark som utgör allmän plats överlåter exploatören till
kommunen utan ersättning. Exploatören bekostar erforderliga lantmäteriförrättningar.
Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Avtalet måste
upprättas innan detaljplanen antas av byggnadsnämnden.
Mindre justeringar i exploateringsavtalet kan behöva göras till Kommunstyrelsen 3:e februari.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Exploatören står för samtliga kostnader vid genomförandet av detaljplanen. Förvaltningen bedömer
att exploatörens åtaganden står i rimligt förhållande till dennes nytta av detaljplanen.
Kommunen erhåller intäkt om cirka 76.000 kronor vid markförsäljning.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KSAU § 8
Beslutsunderlag

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-01-07
Exploateringsavtal med bilagor
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsens
arbetsutskott antar detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtalet med bilagor för fastigheten Vägga 2:17 m.fl.
Protokollsanteckning

Olof Börjesson (C) deltar inte i handläggning av ärendet pga jäv.
Skickas till

Exploatören
Mark- och exploateringsingenjören

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Tjänsteutlåtande
Datum

2020-01-07

Dnr

KS 2019/000146

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Niklas Nilsson, 0523-66 44 98
Mark- och exploateringsingenjör
Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för fastigheten
Vägga 2:17 m.fl.
Sammanfattning

För fastigheten Vägga 2:17 m.fl. pågår ett detaljplanearbete som planeras antas av
byggnadsnämnden 4:e februari. För att reglera exploatörens och kommunens ansvar för
åtgärder och kostnader vid genomförandet av detaljplanen har förvaltningen tagit fram
ett förslag till exploateringsavtal.
Beskrivning av ärendet

Detaljplanen för Vägga 2:17 m.fl. har varit ute på granskning och planeras antas av
byggnadsnämnden 4:e februari. Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av
flerbostadshus med plats för cirka 25-30 lägenheter. Befintlig byggnad som tidigare
använts för handel är tänkt att rivas.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal som reglerar exploatörens
och kommunens ansvar för åtgärder och kostnader vid genomförandet av detaljplanen.
Exploateringsavtalet reglerar också marköverlåtelse av allmän platsmark och
kvartersmark.
Rambo har i planprocessen krävt att en parkeringsficka för sopbilen anordnas längs med
Parkgatan. Exploateringsavtalet reglerar att exploatören anlägger och bekostar
parkeringsfickan och dragning av ny trottoar. Parkeringsficka och trottoar överlämnas
sedan till kommunen för fortsatt drift och underhåll.
I norra delen av planområdet är tanken att kommunen avyttrar ett markområde om cirka
201 kvm avsett för parkering åt de boende. Markpriset som föreslås är 380 kr/kvm och
grundas på marktillköpstaxan för småhus. Den mark som utgör allmän plats överlåter
exploatören till kommunen utan ersättning. Exploatören bekostar erforderliga
lantmäteriförrättningar.
Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Avtalet
måste upprättas innan detaljplanen antas av byggnadsnämnden.
Mindre justeringar i exploateringsavtalet kan behöva göras till Kommunstyrelsen 3:e
februari.
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Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Exploatören står för samtliga kostnader vid genomförandet av detaljplanen.
Förvaltningen bedömer att exploatörens åtaganden står i rimligt förhållande till dennes
nytta av detaljplanen.
Kommunen erhåller intäkt om cirka 76.000 kronor vid markförsäljning.
Regelverk

Förvaltningen bedömer att föreliggande exploateringsavtal uppfyller krav och kriterier
enligt gällande lagstiftning.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat exploateringsavtal med bilagor.
Bilaga/Bilagor

Exploateringsavtal med bilagor
Beslutet skickas till

Exploatören
Mark- och exploateringsingenjören

Niklas Nilsson
Mark- och exploateringsingenjör

Håkan von Dolwitz
Plan- och byggchef
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EXPLOATERINGSAVTAL
1.

Parter
Wedels Fastigheter AB (org. nr 559061-9606)
c/o Brixly AB
Box 9252
400 96 Göteborg,
ägare till fastigheterna Sotenäs Vägga 2:17 och Sotenäs Vägga 2:39, nedan
kallad Exploatören
Sotenäs kommun (org nr 212000-1322)
456 80 Kungshamn,
ägare till Sotenäs Vägga 2:262, nedan kallad Kommunen

2.

Detaljplan
Detaljplan för Vägga 2:17 m.fl., Kungshamn, upprättad av Liljewall Arkitekter
AB 2020-09-09, justerad 2021-01-06, (antagandehandling), nedan kallad
Detaljplanen, bilaga 1.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus med plats
för cirka 25-30 lägenheter.
Till Detaljplanen hör plankarta och illustrationskarta samt planbeskrivning. Till
Detaljplanen hör vidare följande utredningar:
•

Dagvattenutredning, utförd av ÅF-Infrastruture AB, daterad 2018-01-30

•

Skyfallsutredning, utförd av ÅF-Infrastructure AB, daterad 2020-03-13.

•

Riskbedömning, utförd av Bengt Dahlgren Brand och Risk AB, daterad
2020-08-19

•

Trafikbullerutredning, utförd av Akustikforum AB, daterad 2020-05-29.

Exploatören har tagit del av ovannämnda utredningar och övriga till
Detaljplanen hörande dokument.
Utdrag ur Detaljplanen i form av plankarta med bestämmelser, bilaga 1.
3.

Avtalets syfte
Detta exploateringsavtal träffas i syfte att reglera överlåtelse av fast egendom
mellan parterna samt parternas ansvar för kostnader och åtgärder vid
genomförandet av Detaljplanen.

4.

Exploateringsområde
Exploateringsområdet omfattar Detaljplanen.
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5.

Giltighet
Detta exploateringsavtal är för sin giltighet beroende av:
dels att exploateringsavtalet godkänns genom beslut av kommunfullmäktige i
Sotenäs kommun senast 2021-08-31, vilket vinner laga kraft,
dels att Detaljplanen antas genom beslut av Sotenäs kommun senast 202108-31, vilket vinner laga kraft.

6.

Plankostnad
Exploatörens ansvar för plankostnaderna har reglerats i särskilt avtal.

7.

Marköverlåtelse allmän plats
Exploatören överlåter härmed utan ersättning till Kommunen det område som
i Detaljplanen redovisas som allmän plats (P-PLATS och GÅNG), bilaga 2.
Området ska genom fastighetsreglering överföras till Kommunens fastighet
Sotenäs Vägga 2:262.
Tillträde till överlåtet markområde sker då fastighetsbildningsbeslut i anledning av överenskommelsen vunnit laga kraft.

8.

Marköverlåtelse kvartersmark
Den mark av Sotenäs Vägga 2:262 som utgör kvartersmark ”B” i Detaljplanen
ska överföras till Exploatörens fastighet Vägga 2:17 och/eller Vägga 2:39 mot
en ersättning av 380 kr/kvm. Området är cirka 201 kvm stort och har
markerats med röd konturlinje på bifogad karta, bilaga 3.
Ersättningen ska erläggas senast när fastighetsbildningen vunnit laga kraft.
Tillträde till överlåtet markområde sker då fastighetsbildningsbeslut i anledning av marköverlåtelsen vunnit laga kraft.

9.

Lantmäteriåtgärder
Kommunen ansöker om och Exploatören bekostar förrättning enligt
Fastighetsbildningslagen för genomförande av marköverlåtelser enligt punkt 7
och 8. Exploatören biträder härmed Kommunens ansökan.
Exploatören ansöker och bekostar i förekommande fall förrättning för
inrättande av erforderliga gemensamhetsanläggningar samt servitut.

10.

Tillstånd
Exploatören ombesörjer och bekostar de åtgärder och tillstånd avseende
exempelvis bygglov med mera som erfordras för exploateringens
genomförande.

11.

Allmän plats
Kommunen är huvudman för och förvaltar allmän platsmark (P-PLATS och
GÅNG) i enlighet med Detaljplanen.
P-PLATS och GÅNG inom allmän platsmark byggs ut och bekostas av
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Exploatören och överlämnas till Kommunen för fortsatt drift och underhåll,
bilaga 4. Åtgärderna skall utföras i samråd med Kommunen.
Exploatören utför och bekostar erforderlig projektering och tar fram
bygghandlingar och tidplan samt upprättar kontrollplan för angivna åtgärder.
Kommunen ska granska och godkänna handlingarna innan byggstart får ske.
Efter det att åtgärderna slutförts ska Exploatören hos Kommunen hemställa
om slutbesiktning. Kommunen ska beredas tillfälle att deltaga vid
slutbesiktning. Koordinatsatta relationsritningar ska överlämnas till
Kommunen i samband med slutbesiktningen.
Kommunen äger rätt att utföra den kontroll över åtgärderna som Kommunen
finner lämplig. Kontroll av normal omfattning bekostas av Exploatören.
Koordinatsatta relationsritningar ska överlämnas till Kommunen i samband
med slutbesiktningen.
För Exploatörens arbeten enligt ovan gäller ett garantiansvar enligt ABT 06,
räknat från dagen då anläggningarna blivit godkända vid slutbesiktning. Under
garantitiden uppträdande fel och brister ska utan dröjsmål avhjälpas av
Exploatören.
Om Exploatören inte fullgör sina åtaganden enligt denna punkt, äger
Kommunen rätt att färdigställa åtgärderna på Exploatörens bekostnad, varvid
säkerhet enligt punkt 17 får utnyttjas. Försening som beror på annan
myndighets krav eller beslutsprocess ska inte utlösa ovanstående rätt att
nyttja säkerhet.
Exploatören åläggs med stöd av 6 kap. 40 § PBL att vidta ovanstående
åtgärder samt därefter överlämna dessa till Kommunen.
Exploatören äger rätt att efter färdigställd utbyggnad av allmän plats, debitera
Kommunen den mervärdesskatt som avser utbyggnad av allmän plats.
Mervärdesskatten återbetalas 30 dagar efter godkänd slutbesiktning.
12.

Dagvatten
Exploatören anlägger och bekostar anläggningar enligt dagvattenutredningen
till kommunal förbindelsepunkt för dagvatten. Tillkommande anläggningsavgift
debiteras vid bygglov och enligt då gällande VA-taxa.

13.

VA-ledningar inom kvartersmark
Exploatören utför och bekostar utbyggnad av systemet för vatten, spillvatten
och dagvatten inom kvartersmark fram till kommunal förbindelsepunkt.
Tillkommande anläggningsavgift debiteras vid bygglov och enligt då gällande
VA-taxa.

14.

Upplag och dylikt
Upplag eller uppställning av bodar m.m. får inte ske på Kommunens mark
utan skriftligt medgivande från Kommunen.

15.

Skador m.m.
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Exploatören ska iaktta aktsamhet så att skador undviks på befintliga gator och
övriga anläggningar. Skador som uppkommer utanför Exploatörens mark i
samband med åtgärder utförda av denne eller dennes entreprenör, ska
återställas snarast möjligt.
Exploatören svarar för den besiktning som kan erfordras för att säkerställa
ovanstående åtagande. Till sådan besiktning skall Kommunen kallas i den
mån allmänna anläggningar berörs.
Om skada uppkommer på allmän anläggning och Exploatören inte fullgör sina
åtaganden enligt denna punkt, äger Kommunen rätt att återställa uppkommen
skada på Exploatörens bekostnad, varvid säkerhet enligt punkt 17 får
utnyttjas.
16.

Gatukostnader
Genom fullgörande av åtagande enligt punkt 11 ovan har Exploatören fullgjort
sin skyldighet mot Kommunen vad avser erläggande av gatukostnader för
Detaljplanen.

17.

Säkerhet
Som säkerhet för Exploatörens åtaganden enligt punkt 11 och 15 skall
Exploatören, innan detta avtal godkänns av kommunstyrelsen, till Kommunen
ställa säkerhet i form av bankgaranti med betalning vid anfordran (On
demand-garanti), till ett belopp om 175.000 kronor.
Säkerheten är avsedd att täcka de kostnader som kan uppkomma för
Kommunen för utförande/återställande, inkl. erforderliga garantiåtgärder, av
de åtgärder Exploatören åtagit sig enligt nämnda punkter.
För det fall någon del av säkerheten behöver tas i anspråk skall fullgod
säkerhet ånyo ställas. Säkerheten skall återlämnas då samtliga åtgärder
färdigställts.

18.

Kostnadsansvar vid utebliven detaljplan/exploateringsavtal
Kommunen är inte skyldig att ersätta Exploatören för utredningskostnader
eller andra kostnader, utfört arbete, utebliven vinst eller i övrigt med anledning
av detta avtal, om kommunstyrelsen beslutar att inte godkänna detta
exploateringsavtal, om kommunstyrelsens beslut att godkänna avtalet ändras
eller upphävs efter besvär eller om bygglov inte beviljas eller upphävs efter
besvär.

19.

Överlåtelse av exploateringsavtalet
Detta avtal får inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtas på
annan.

20.

Tvist
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av
allmän domstol.

5(5)
Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt och
ett sänds in till Lantmäteriet genom Kommunens försorg.
Sotenäs 2021- För Sotenäs kommun

Sotenäs 2021- För Wedels Fastigheter AB

____________________

___________________

____________________

____________________

Bilagor:
Bilaga 1: Detaljplanekarta med bestämmelser
Bilaga 2: Kartbilaga - marköverlåtelse allmän plats
Bilaga 3: Kartbilaga - marköverlåtelse kvartersmark
Bilaga 4: Kartbilaga - ficka för renhållningsfordon

Bilaga 2

Bilaga 3
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KSTU § 75

Dnr 2020/1024

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten Strandberget,
Hunnebostrand
Sammanfattning

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fyra fastigheter i närheten av
Hunnebostrands idrottsplats. Det är en bebyggd fastighet och tre obebyggda fastigheter.
Fastigheterna som skall ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är
Ellene 2:49, Ellene 2:87, Ellene 2:88 och Ellene 2:89.
Beskrivning av ärendet

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fyra fastigheter i närheten av
Hunnebostrands idrottsplats. Det är en bebyggd fastighet och tre obebyggda fastigheter.
Fastigheterna som skall ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är
Ellene 2:49, Ellene 2:87, Ellene 2:88 och Ellene 2:89.
Beslutsunderlag

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för
fastigheterna: Ellene 2:49 och Ellene 2:87-89
Bilaga/Bilagor

Protokollsutdrag ur Sotenäs Vatten AB Styrelsemöte 2020-09-24 § 14
Karta över området. Bilaga 2
Översiktskarta Bilaga 3
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Sotenäs Vatten AB

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2020\KSTU
Protokoll 2020-11-10.docx

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 8(17)

Tjänsteutlåtande
Datum

2020-10-19

Dnr

KA 2020/001024

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Fransson, 0523-664495johan.fransson@sotenas.se
Mark och exploateringsingenjör
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten Strandberget,
Hunnebostrand
Sammanfattning

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fyra fastigheter i närheten av
Hunnebostrands idrottsplats. Det är en bebyggd fastighet och tre obebyggda fastigheter.
Fastigheterna som skall ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är
Ellene 2:49, Ellene 2:87, Ellene 2:88 och Ellene 2:89.
Beskrivning av ärendet

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fyra fastigheter i närheten av
Hunnebostrands idrottsplats. Det är en bebyggd fastighet och tre obebyggda fastigheter.
Fastigheterna som skall ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är
Ellene 2:49, Ellene 2:87, Ellene 2:88 och Ellene 2:89.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Berör Sotenäs Vattens AB ekonomi enbart.
Verksamhetsområde krävs för att berörda fastigheter ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen
om Allmänna vattentjänster.
Regelverk

Lagen om allmänna vattentjänster. (2006:412)
Organisation och personal

Berör Sotenäs Vatten AB och deras utförarbolag Västvatten AB.
Barn och medborgarperspektiv

Det är viktigt att främst barn, men även andra medborgare får ett bra livsmedel som vatten
levererat på säkert sätt.

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

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta allmänt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten för fastigheterna:
Ellene 2:49
Ellene 2:87-89
Bilaga/Bilagor

Protokollsutdrag ur Sotenäs Vatten AB Styrelsemöte 2020-09-24 § 14
Karta över området. Bilaga 2
Översiktskarta Bilaga 3
Beslutet skickas till

Sotenäs Vatten AB

Johan Fransson
Mark och exploateringsingenjör

Håkan von Dolwitz
Plan- och Byggchef

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se
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KSTU § 76

Dnr 2020/1051

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten,
Lindalskogen etapp 1
Sammanfattning

Utökning av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för sjutton fastigheter
i etapp 1 av Lindalskogen, detaljplan för Väjern 3:2 m.fl. laga kraftvunnen 2018-01-16. Detaljplan
som blivit exploaterad av den privata exploatören och tomter börjats säljas.
De sjutton fastigheterna som skall ingå i verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten
är Väjern 3:8-3:24
Beskrivning av ärendet

Utökning av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för sjutton fastigheter
i etapp 1 av Lindalskogen, detaljplan för Väjern 3:2 m.fl. laga kraftvunnen 2018-01-16. Detaljplan
som blivit exploaterad av den privata exploatören och tomter börjats säljas.
De sjutton fastigheterna som skall ingå i verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten
är Väjern 3:8-3:24.
Exploatören har byggt ut området gällande VA och överlämnat detta till Sotenäs Vatten AB i
enlighet med exploateringsavtal. Området behöver intagas i verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster för att fastigheterna ska bli avgiftsskyldiga till Sotenäs Vatten
Beslutsunderlag

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten för fastigheterna: Väjern 3:8 – Väjern 3:24
Bilaga/Bilagor

Protokollsutdrag ur Sotenäs Vatten AB Styrelsemöte 2020-10-22 § 15
Fastigheter Bilaga 1
Karta över området. Bilaga 2
Översiktskarta Bilaga 3
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Sotenäs Vatten AB
\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2020\KSTU
Protokoll 2020-11-10.docx

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 9(17)

Tjänsteutlåtande
Datum

2020-10-27

Dnr

KA 2020/001051

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Fransson, 0523-664495johan.fransson@sotenas.se
Mark och exploateringsingenjör
Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten,
Lindalskogen etapp 1
Sammanfattning

Utökning av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för sjutton
fastigheter i etapp 1 av Lindalskogen, detaljplan för Väjern 3:2 m.fl. laga kraftvunnen
2018-01-16. Detaljplan som blivit exploaterad av den privata exploatören och tomter
börjats säljas.
De sjutton fastigheterna som skall ingå i verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och
dagvatten är Väjern 3:8-3:24
Beskrivning av ärendet

Utökning av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för sjutton
fastigheter i etapp 1 av Lindalskogen, detaljplan för Väjern 3:2 m.fl. laga kraftvunnen
2018-01-16. Detaljplan som blivit exploaterad av den privata exploatören och tomter
börjats säljas.
De sjutton fastigheterna som skall ingå i verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och
dagvatten är Väjern 3:8-3:24.
Exploatören har byggt ut området gällande VA och överlämnat detta till Sotenäs Vatten
AB i enlighet med exploateringsavtal. Området behöver intagas i verksamhetsområde för
allmänna vattentjänster för att fastigheterna ska bli avgiftsskyldiga till Sotenäs Vatten
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Berör Sotenäs Vattens ABs ekonomi enbart.
Verksamhetsområde krävs för arr berörda fastigheter ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen
om Allmänna vattentjänster.
Regelverk

Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412)

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

Organisation och personal

Berör Sotenäs Vatten AB och deras utförarbolag Västvatten AB.
Barn och medborgarperspektiv

Det är viktigt att främst barn, men även andra medborgare får ett bra livsmedel som vatten
levererat på säkert sätt.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten
och dagvatten för fastigheterna:
Väjern 3:8 – Väjern 3:24
Bilaga/Bilagor

Protokollsutdrag ur Sotenäs Vatten AB Styrelsemöte 2020-10-22 § 15
Fastigheter Bilaga 1
Karta över området. Bilaga 2
Översiktskarta Bilaga 3
Beslutet skickas till

Sotenäs Vatten AB

Johan Fransson
Mark och exploateringsingenjör

Håkan von Dolwitz
Plan- och Byggchef

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

Sotenäs Vatten AB

3 (4)
Dnr 2020/003

Datum

2020-10-22

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

S

12

Beslut

- Anläggningsavgift tör 2021, Sotenäs

Vatten AB

Beslutsunderlag
Budget 2021 och plan för 2022-2023, Dnr 20201184
Taxeföreskrift , Dnr 20201204
VA-taxa tör 2021 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2021 med
plan 2022-2023, Dnr 20201184

Styrelsen beslutar
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en
höjning av anläggningsavgiften med 5 % frän och med 2021-01-01.

s13

Beslut
AB

- lnvesteringar

2021 med plan för 2022-2023, Sotenäs Vatten

Beslutsunderlag
Budget 2021 och plan för 2022-2023, Dnr 20201184
VA-taxa för 2021 med taxeföreskrifter och investeringsbudget202l med
plan 2022-2023, Dnr 20201184
Styrelsen beslutar
att föreslå kommunstyrelsen foreslå kommunfullmäktige besluta om
investeringar i enlighet med budget 2021 och plan 2022-2023, Sotenäs
Vatten AB, kapitel 3.

S

14

Beslut

- Budget

2021 och plan för 2022-2023

Beslutsunderlag
Budget 2021 samtplan 2022-2023, Dnr 20201184
Styrelsen beslutar
att godkänna budget 2Q21 och plan för 2O22-2Q23 för Sotenäs Vatten AB
under förutsättning att investeringar och brukningsJanläggningsavgifter blir
antagna i kommunfullmäktige.

s15

Beslut

-

VO Lindalskogen etapp

1

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Verksamhetsområde for vatten, spillvatten och dagvatten,
Dnr 20201168

Styrelsen beslutar
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om
Sotenäs Vatten AB
Org nr 559084-8064

Sotenäs Vatten AB

4 (4)

Datum

2020-10-22

Dnr 2020/003

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten enligt bifogad karta och förleckning.

S

S

16

17

Information

-

Smögens Vattentorn
Remissvar för fastigheter utanför VO
Utredning ARV/vattenförsörjning

övriga frågor
Borgenspolicy
Styrelsen beslutar:
att styrelsen inkommer med synpunkter om policyn tillVD.
att presidiet får mandat att skriva remissvar. Detta för att möta den
tidsram som är satt av kommunen.
VD informerade om belastningen på reningsverket i Hunnebo,
sommaren 2020.

S

18

Mötet avslutas

Roland Mattsson (ordforande)

Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)

Sotenäs Vatten AB
Org nr 559084-8064

Stig-Arne Helmersson

fi

usterare)

1 (1)

BILAGA 1

Handläggare:
Martin West
0522-63 88 44
martin.west@vastvatten.se

Lindalskogen etapp 1, verksamhetsområde VoVSD

Totalt sjutton fastigheter föreslås ingå i det nya verksamhetsområdet för vatten, spillvatten
och dagvatten.
Fastighet

Del av fastighet, gäller adress

Nr i kartan

VÄJERN 3:8

Tjärnskogsvägen 1, 456 44 VÄJERN

1

VÄJERN 3:9

Tjärnskogsvägen 4, 456 44 VÄJERN

2

VÄJERN 3:10

Tjärnskogsvägen 5, 456 44 VÄJERN

3

VÄJERN 3:11

Tjärnskogsvägen 7, 456 44 VÄJERN

4

VÄJERN 3:12

Tjärnskogsvägen 9, 456 44 VÄJERN

5

VÄJERN 3:13

Tjärnskogsvägen 11, 456 44 VÄJERN

6

VÄJERN 3:14

Tjärnskogsvägen 13, 456 44 VÄJERN

7

VÄJERN 3:15

Tjärnskogsvägen 15, 456 44 VÄJERN

8

VÄJERN 3:16

Tjärnskogsvägen 17, 456 44 VÄJERN

9

VÄJERN 3:17

Tjärnskogsvägen 19, 456 44 VÄJERN

10

VÄJERN 3:18

Tjärnskogsvägen 16, 456 44 VÄJERN

11

VÄJERN 3:19

Tjärnskogsvägen 14, 456 44 VÄJERN

12

VÄJERN 3:20

Tjärnskogsvägen 12, 456 44 VÄJERN

13

VÄJERN 3:21

Tjärnskogsvägen 10, 456 44 VÄJERN

14

VÄJERN 3:22

Tjärnskogsvägen 8, 456 44 VÄJERN

15

VÄJERN 3:23

Tjärnskogsvägen 6, 456 44 VÄJERN

16

VÄJERN 3:24

Tjärnskogsvägen 2, 456 44 VÄJERN

17

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se

BILAGA 3

Översiktskarta
Lindalskogen etapp 1

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se
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KSAU § 269

Dnr 2020/001191

Vattenförsörjningsplan
Sammanfattning

Ärendet avser initiativ till framtagande av vattenförsörjningsplan för identifiering, bedömning och
prioritering av vattenresurser i hela kommunen. Projektet föreslås genomföras av Sotenäs Vatten
AB, samordnas med översiktsplanearbetet samt finansieras av Sotenäs kommun.
Beskrivning av ärendet

Kommunens VA-planering utgör en sammanhållen och förvaltningsövergripande planering för
vatten och avloppsförsörjningen i hela kommunen. En vattenförsörjningsplan är en metodisk
identifiering, bedömning och prioritering av vattenresurser och befolkningsutveckling i hela
kommunen.
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att redovisa nuvarande nyttjande av vattenresurser i Sotenäs
kommun samt identifiera framtida behov och tillgångar av vattenresurser för
dricksvattenförsörjning. Vattenförsörjningsplanen skall fungera som underlag för att tillgången till
vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i kommunen ska kunna säkras på lång sikt.
Tidsperspektivet i vattenförsörjningsplanen är ett flergenerationsperspektiv vilket rör sig om ca 50100 år.
Vattenförsörjningsplanen kopplar till kommunens översiktsplan (ÖP) och delar av planen bör
presenteras som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Kopplingen mellan ÖP och
vattenförsörjningsplanen finns tydligt beskrivet i länsstyrelsens och i SGUs vägledning.
Samordning med ÖP bör göras genom avstämningar med plan- och byggenheten samt
ekonomiavdelningen både ifråga om informationsinhämtning (tex avseende befolkningsprognoser)
och synkronisering av dokumenten.
Vattenförsörjningsplanen bör tillsammans med andra relevanta delar av VA-planen införlivas i ÖP
efter VA-planens färdigställande.
Arbetet påbörjas våren 2021. Planen beräknas vara klar december 2021.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Beräknad kostnad av projektet är 350 000 kr exkl. moms, varav cirka 250 000 kr är för Västvattens
upphandling och resterande för Sotenäs kommuns och Sotenäs Vattens interna handläggning i
ärendet.
Styrelsen för Sotenäs Vatten AB har enligt uppgift beslutat att begära finansiering via
skattekollektivet.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 20(28)
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Forts. KSAU § 269

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020, § 98, att Sotenäs Vatten AB skulle utföra
utredning inom sin budget och med resurser i sitt driftbolag Västvatten AB avseende en eventuell
anslutning till den s.k. Vänerledningen. Detta efter att Sotenäs vatten AB lyft att nuvarande
råvattentäkters kapacitet i framtiden känns osäker när det gäller ökad befolkning och nya
etableringar.
Uddevalla kommun har beslutat och Färgelanda kommun föreslagit att motsvarande utredning
bekostas av respektive kommun. Munkedal hanterar frågan i december. I Sotenäs kommun är
antalet va-abonnenter större än skattekollektivet, vilket kan motivera en annan fördelning av
kostnaderna än i Uddevalla och Färgelanda, även om en vattenförsörjningsplanering i någon mån
även omfattar dricksvattentillgång även för enskilda vattentäkter.
Kommunen har möjlighet till viss finansiering via beviljad ansökan från Jordbruksverket
motsvarande ca 100 tkr. Ansökan avser undersökning av vilken kapacitet av vatten som skall
byggas upp/nyttjas i vattenbruksområde för landbaserat vattenbruk.
Det kan också komma att finnas medel hos Havs- och Vattenmyndigheten; ”Stöd för säkrad
dricksvattentillgång”. Beslut om vilka anslag som kommer att kunna sökas under 2021 är emellertid
ännu inte fattat. Detta är enligt uppgift från Sotenäs Vatten AB medel som kommunen, inte bolaget,
kan söka.
Förvaltningen bedömer att den nedan föreslagna finansieringen utgör en rimlig uppdelning mellan
VA-kollektivet och skattekollektivet i just Sotenäs kommun.
Organisation och personal

Personal anställd hos Västvatten AB projektleder framtagandet av planen med stöd av extern
konsult.
Medborgarperspektiv

Kommunen har idag god tillgång på dricksvatten för överskådlig tid. Med hänsyn till de långa
utrednings- och utbyggnadstider är det dock angeläget att dricksvattentillgången säkras även på lång
sikt och att redundans vid avbrott säkerställs.
Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

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

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 21(28)
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Forts. KSAU § 269
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Sotenäs Vatten AB att ta fram en vattenförsörjningsplan för
Sotenäs kommuns räkning och att, till den del kostnaderna inte täcks av statliga bidrag, finansiera
utredningen inom sin budget.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 22(28)

Tjänsteutlåtande
Datum

2020-12-09

Dnr

KS 2020/001191

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Eveline Savik
Samhällsbyggnadschef

Vattenförsörjningsplan
Sammanfattning

Ärendet avser initiativ till framtagande av vattenförsörjningsplan för identifiering,
bedömning och prioritering av vattenresurser i hela kommunen. Projektet föreslås
genomföras av Sotenäs Vatten AB, samordnas med översiktsplanearbetet samt
finansieras av Sotenäs kommun.
Beskrivning av ärendet

Kommunens VA-planering utgör en sammanhållen och förvaltningsövergripande
planering för vatten och avloppsförsörjningen i hela kommunen. En vattenförsörjningsplan är en metodisk identifiering, bedömning och prioritering av vattenresurser
och befolkningsutveckling i hela kommunen.
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att redovisa nuvarande nyttjande av
vattenresurser i Sotenäs kommun samt identifiera framtida behov och tillgångar av
vattenresurser för dricksvattenförsörjning. Vattenförsörjningsplanen skall fungera som
underlag för att tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i kommunen
ska kunna säkras på lång sikt. Tidsperspektivet i vattenförsörjningsplanen är ett
flergenerationsperspektiv vilket rör sig om ca 50-100 år.
Vattenförsörjningsplanen kopplar till kommunens översiktsplan (ÖP) och delar av
planen bör presenteras som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Kopplingen mellan
ÖP och vattenförsörjningsplanen finns tydligt beskrivet i länsstyrelsens och i SGUs
vägledning. Samordning med ÖP bör göras genom avstämningar med plan- och
byggenheten samt ekonomiavdelningen både ifråga om informationsinhämtning (tex
avseende befolkningsprognoser) och synkronisering av dokumenten.
Vattenförsörjningsplanen bör tillsammans med andra relevanta delar av VA-planen
införlivas i ÖP efter VA-planens färdigställande.
Arbetet påbörjas våren 2021. Planen beräknas vara klar december 2021.
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Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Beräknad kostnad av projektet är 350 000 kr exkl. moms, varav cirka 250 000 kr är för
Västvattens upphandling och resterande för Sotenäs kommuns och Sotenäs Vattens
interna handläggning i ärendet.
Styrelsen för Sotenäs Vatten AB har enligt uppgift beslutat att begära finansiering via
skattekollektivet.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020, § 98, att Sotenäs Vatten AB
skulle utföra utredning inom sin budget och med resurser i sitt driftbolag Västvatten AB
avseende en eventuell anslutning till den s.k. Vänerledningen. Detta efter att Sotenäs
vatten AB lyft att nuvarande råvattentäkters kapacitet i framtiden känns osäker när det
gäller ökad befolkning och nya etableringar.
Uddevalla kommun har beslutat och Färgelanda kommun föreslagit att motsvarande
utredning bekostas av respektive kommun. Munkedal hanterar frågan i december. I
Sotenäs kommun är antalet va-abonnenter större än skattekollektivet, vilket kan
motivera en annan fördelning av kostnaderna än i Uddevalla och Färgelanda, även om
en vattenförsörjningsplanering i någon mån även omfattar dricksvattentillgång även för
enskilda vattentäkter.
Kommunen har möjlighet till viss finansiering via beviljad ansökan från
Jordbruksverket motsvarande ca 100 tkr. Ansökan avser undersökning av vilken
kapacitet av vatten som skall byggas upp/nyttjas i vattenbruksområde för landbaserat
vattenbruk.
Det kan också komma att finnas medel hos Havs- och Vattenmyndigheten; ”Stöd för
säkrad dricksvattentillgång”. Beslut om vilka anslag som kommer att kunna sökas under
2021 är emellertid ännu inte fattat. Detta är enligt uppgift från Sotenäs Vatten AB medel
som kommunen, inte bolaget, kan söka.
Förvaltningen bedömer att den nedan föreslagna finansieringen utgör en rimlig
uppdelning mellan va-kollektivet och skattekollektivet i just Sotenäs kommun.
Organisation och personal

Personal anställd hos Västvatten AB projektleder framtagandet av planen med stöd av
extern konsult.
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Medborgarperspektiv

Kommunen har idag god tillgång på dricksvatten för överskådlig tid. Med hänsyn till de
långa utrednings- och utbyggnadstider är det dock angeläget att dricksvattentillgången
säkras även på lång sikt och att redundans vid avbrott säkerställs.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Sotenäs Vatten AB att ta fram en
vattenförsörjningsplan för Sotenäs kommuns räkning och att, till den del kostnaderna
inte täcks av statliga bidrag, finansiera utredningen inom sin budget.
Beslutet skickas till

Sotenäs Vatten AB
Västvatten AB
Kommundirektören

Eveline Savik
Samhällsbyggnadschef

Maria Vikingsson
Kommundirektör
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KSAU § 9

Dnr 2014/000696

Detaljplan för Gamla Hunnebo, Ellene 1:383, Hunnebo 1:647 m fl
Hunnebostrand gamla delen
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav 2010 förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Gamla
Hunnebostrand. Området omfattar framförallt de äldre delarna av Hunnebostrands samhälle,
lokaliserade kring den karaktäristiska hamnmiljön.
Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat granskningsutlåtande och antagandehandlingar för
rubricerat område. Granskningshandling av detaljplanen daterade 2019-11-13 har varit utställda för
granskning under tiden13 februari till 12 mars 2020. Området omfattar framförallt de äldre delarna
av Hunnebostrands samhälle, lokaliserade kring den karaktäristiska hamnmiljön.
Byggnadsnämnden föreslås att godkänna granskningsutlåtande samt antagandehandlingar och
föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Beslutsunderlag

Granskningsutlåtandet daterat 2020-02-18
Planbeskrivning daterade 2020-02-18
Plankarta 1-4 daterade 2020-02-18
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2020-12-17
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-11-19 § 146
Yrkande

Olof Börjesson (C) föreslår som tilläggsförslag att det ska föras en dialog med befintlig restaurang
om de vill att fastigheten ska vara med i planen.
Roland Mattsson (M) föreslår som tilläggsförslag att en konsekvensbeskrivning av vattenområde
och begränsningar för befintliga restaurangers utbyggnadsmöjligheter.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en konsekvensbeskrivning görs av vattenområde och
begränsningar för befintliga restaurangers utbyggnadsmöjligheter ska göras före ärendet behandlas i
Kommunstyrelsen, samt att en dialog hålls med befintliga restauranger.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna antagandehandlingar daterat 2020-02-18 samt föreslår
Kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. KSAU § 9
Protokollsanteckning

Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i handläggning av ärendet pga jäv.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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BNAU § 146

Dnr BN 2010/569

Detaljplan för Gamla Hunnebo, Ellene 1:383, Hunnebo 1:647 m fl
Hunnebostrand gamla delen
Kommunstyrelsen gav 2010 förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Gamla
Hunnebostrand. Området omfattar framförallt de äldre delarna av Hunnebostrands samhälle,
lokaliserade kring den karaktäristiska hamnmiljön
Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat granskningsutlåtande och antagandehandlingar för
rubricerat område. Granskningshandling av detaljplanen daterade 2019-11-13 har varit utställda för
granskning under tiden13 februari till 12 mars 2020. Området omfattar framförallt de äldre delarna
av Hunnebostrands samhälle, lokaliserade kring den karaktäristiska hamnmiljön (se bild).
Byggnadsnämnden föreslås att godkänna granskningsutlåtande samt antagandehandlingar och
föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Beslutsunderlag

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2020-11-10
Granskningsutlåtandet daterat 2020-02-18
Planbeskrivning daterade 2020-02-18
Plankarta 1-4 daterade 2020-02-18
Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet och antagandehandlingar daterat
2020-02-18. Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Skickas till

Byggnadsnämnden

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Byggnadsnämnden\S
ammanträden\2020\2020-12-03\Kallelser & Protokoll\BNAU protokoll
2020-11-19.docx

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 8(32)

Tjänsteutlåtande
Datum

2020-12-17

Dnr

BN-2010-569

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Amanda Jansson
Planarkitekt

Detaljplan för Gamla Hunnebo, Ellene 1:383, Hunnebo 1:647 m
fl Hunnebostrand gamla delen
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat
granskningsutlåtande och
antagandehandlingar för rubricerat område.
Granskningshandling av detaljplanen
daterade 2019-11-13 har varit utställda för
granskning under tiden13 februari till 12
mars 2020. Området omfattar framförallt de
äldre delarna av Hunnebostrands samhälle,
lokaliserade kring den karaktäristiska
hamnmiljön (se bild).
Byggnadsnämnden föreslås att godkänna
granskningsutlåtande samt
antagandehandlingar och föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen gav 2010 förvaltningen i
uppdrag att ta fram detaljplan för Gamla
Hunnebostrand. Området omfattar
framförallt de äldre delarna av Hunnebostrands samhälle, lokaliserade kring den
karaktäristiska hamnmiljön (se bild).
För större delen av gamla Hunnebostrand gäller en stadsplan som fastställdes 1954.
Planen är i flera avseenden otidsenlig och därmed inte något lämpligt
regleringsinstrument. Området är utpekat som en utav kommunens bevarandevärda
kulturmiljöer. Gällande detaljplaner för gamla Hunnebostrand saknar helt anvisningar
och bestämmelser med syfte att skydda och bevara denna kulturmiljö. Gällande planer
utgör snarare ett hinder för en fortsatt utveckling av samhället och en god bebyggd
miljö. Behovet av en ny detaljplan för gamla Hunnebostrand är således stort.
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Målet med en ny detaljplan är att få ett tydligt beslutsunderlag som ger kulturmiljön ett
juridisk skydd mot olämpliga förändringar samtidigt som planbestämmelserna anpassas
till dagens utvecklingsbehov. Vidare är målsättningen att kommunen med utgångspunkt
i den nya detaljplanen ska kunna erbjuda snabb handläggning samt kunna ge relevanta
råd och riktlinjer till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid önskemål om
förändring.
Detaljplanen har samråtts, granskats och förslag till antagandehandlingar presenterades
för kommunfullmäktige 2018-12-13 §208. Kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet detaljplan för Gamla Hunnebo, Hunnebostrand, Sotenäs kommun
med motivering att,
- För Bella Gästis bör det åter prövas att införa punktprickad kvartersmark för hela det
område som varit uteservering väster om restaurangen de senaste åren samt ge byggrätt
för mindre nödvändig utbyggnad för kök och toalett samt för restaurang Kanten bör
punktprickat område utsträckas till hela nuvarande uteservering.
- Det av KF beslutade införandet av nytt sopsorteringssystem bör på ett mycket
tydligare sätt än vad som framgår av planhandlingarna planeras in i detaljplanen såväl
avseende gemensamma depåer som möjligheter till placering av mindre sophus på
fastigheterna,
- Nödvändigheten av att för fastigheterna på Norra Strandgatan 2 – 14 införa helt
punktprickat område runt husen ifrågasätts och bör åter prövas.
Planhandlingarna har justerats utifrån ovanstående punkter. Plankartan har därmed
ändrats väsentligt och ställdes därefter ut för ny granskning 2020.
I samband med granskningen har totalt 63 yttranden inkommit från myndigheter,
sakägare och andra medborgare. Efter genomförde av granskning 2 har synpunkter på
planförslaget inkommit som föranleder mindre justeringar av planhandlingarna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfattningen att föreslagna ändringar av planen
inför antagande är av sådan art att det inte krävs en ny granskning.
Justeringar som föreslås:
Planbeskrivningen
•
Kompletteras kring hantering av geoteknik med bland annat referenser till
fler handlingar och underlag.
•
Kompletteras kring åtgärder rörande miljökvalitetsnormer för vatten.
•
Kompletteras kring strandskyddsfrågan
•
Redaktionella justeringar.
Plankarta
•
Korrigeringar i förhållande till nyare grundkarta.
•
Planbestämmelse rörande strandskyddets upphävande korrigeras för att
inte upphäva strandskyddet inom vattenområden förutom där tryckbank medges.
•
Planbestämmelsen f1 har korrigerats så att även befintliga fasadkulörer
medges.
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•
Fastigheten Ellene 34:2 har fått utökad mark som inte får bebyggas med
hänsyn till de begränsningar som geotekniska förutsättningar för området ger.
•
Norr om Ellene 1:411 föreslås kvartersmarken vid Norra Strandgatan
utökas något.
•
E-områden korrigeras efter förtydligande av ledningsägare.
•
Planavgränsning i norr korrigeras då gällande detaljplan medger
hamnverksamhet inom vattenområdet.
•
Redaktionella justeringar och förtydliganden.
Tidigare beslut

KS §40

Positivt planbesked

2010-03-31

MBN §219

Beslut om att lyfta ärendet till kategorin PÅGÅENDE

2010-12-09

MBNau §151 Godkänner program till detaljplan

2011-11-25

MBN §80

Godkännande av programsamrådsredogörelse skickas till KS 2012-10-25

BNau §54

Beslut om fortsatt handlingsplan

2014-06-12

BNau §134

Godkännande av programsamrådsredogörelse

2015-11-17

BN § 65

Godkännande av samrådshandlingar

2016-09-08

BN § 14

Godkännande av samrådsredogörelse

2017-02-23

BN §99

Godkännande av granskningshandlingar

2017-09-07

KF §208

Återremittera ärendet för vidare handläggning

2018-12-13

BN §149

Godkännande av granskningshandlingar 2

2019-12-12

Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Kommunen har upprättat en investeringsbudget för detaljplanen, kommunen står för
samtliga kostnader för detaljplanen.
Kommunen får kostnader för geotekniska åtgärder i anslutning till planområdet. Dock är
dessa inte entydigt kopplade till detaljplanens framtagande. Kommunen får utgifter för
inlösen av allmän platsmark enligt detaljplanen. Kommunen får också fortsatta
kostnader för drift och underhåll av allmän plats samt utbyggnad av vändplats vid Norra
kajen samt eventuella andra åtgärder och anläggningar på allmän platsmark.
Kommunen får intäkter via planavgift som tas ut vid framtida bygglov. Kommunen får
vidare intäkter från arrenden och uthyrning av vissa bodar på kommunal mark där
verksamhet nu kan bedrivas i enlighet med detaljplanens användningsbestämmelser.
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Kommunen får också intäkter från de arrenden som avses upprättas för bryggorna längs
kajen.
För inlösen av allmän platsmark betalar kommunen förrättningskostnader. Marken
kommer att värderas enligt gällande värderingsregler (exempelvis Expropriationslagen 4
kap.)
De byggnader som ges rivningsförbud (r) medför möjlighet för fastighetsägarna att göra
anspråk på ersättning för den skada rivningsförbudet eventuellt medför. En bedömning
av skadans storlek görs av sakkunnig värderare när anspråk på ersättning har gjorts.
Regelverk

Detaljplanen utarbetas med stöd av PBL 2010:900 och enligt reglerna för så kallat
normalt planförfarande.
Medborgarperspektiv

Genom samråd och granskning får berörda fastighetsägare möjlighet att yttra sig och
påverka planförslagets utformning. För de sakägare som senast under granskningen har
yttrat sig negativt på detaljplanen har möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges
beslut om att anta detaljplanen.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna antagandehandlingar daterat 2020-02-18 samt
föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Bilaga/Bilagor

Granskningsutlåtandet daterat 2020-02-18
* Planbeskrivning daterade 2020-02-18
* Plankarta 1-4 daterade 2020-02-18
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Plan- och byggenheten
Planförfattare

Amanda Jansson
Planarkitekt

Håkan von Dolwiz
Plan- och byggchef
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Konsekvenser för borttagande av W1- öppet vattenområde.

Byggnadsnämnden beslutade att inför kommunstyrelsens beslut gällande antagande av
planhandlingar utreda konsekvenserna för att lyfta ut W1-området/ öppet vattenområde
ur planen inför antagande. Syftet med utredningen är att se på möjligheterna för
utbyggnad av småbåtshamn. Utvidgning av befintliga vattenområden W2-W5 har inte
ingått i konsekvensanalysen eftersom förändring av plankarta kan innebära en ny
granskning.
Syfte med W1:
Syftet med planarbetet är delvis att bevara kulturhistoriska kvaliteter i området.
Hamnområdet är en självklar och viktig del av Hunnebostrands historia och grunden till
att människor valt att bosätta sig här. Fiske, in- och utskeppning har varit en avgörande
del i samhällets historia. Närheten till vattnet är även idag en stor kvalité för boende,
besökare och för kommunen. Hamnområdet ligger i ett naturligt skyddat läge och stora
delar av hamnområdet utgörs av öppet vattenområde. I planförslaget har dessa kvalitéer
identifierats och avgränsning av W1 har gjorts för att bevara de kvaliteter och
funktioner som finns i hamnområdet. Vid borttagande av W1 området kommer nu
gällande detaljplaner från 1950 och 1980 talet att bestämma användningen.
Planens gränser:
Sedan 2010 har kommunen arbetet med planområdets omfattning och bestämt
plangränsen utifrån befintliga detaljplaners plangränser. Vi har arbetat efter att helt
upphäva 14-TSS-1970 och hela den nord västra delen av 14-HUN-7. Genom att ta bort
W1 kommer mindre delar av dessa planer finnas kvar.
Strandskydd:
Strandskydd återinträder vid antagande av planförslaget. Kommunen har fört
diskussioner i planarbetet gällande upphävande av strandskyddet inom öppet
vattenområde med länsstyrelsen. Kommunen saknar skäl för upphävande. I nu gällande
planer är strandskyddet upphävt.
Genomförande tid:
Planförslagets genomförande tid på fem år börjar löpa i samband med att detaljplanen
vinner laga kraft. Om kommunen skulle vilja ändra planförslaget under denna period
krävs att ingen som berörs motsätter sig förslaget. Ett borttagande av W1 skulle
innebära att nu gällande detaljplan fortsätter gälla, i befintliga detaljplaner har
genomförande tiden löpt ut.
Nu gällande detaljplaners utbyggnadsmöjligheter:
W1 området berörs av flera detaljplaner och planbestämmelser. I befintliga detaljplaner
betecknas vattenområdet med - öppet vattenområde som inte får överbyggas.
Förvaltningen gör bedömningen att bestämmelserna i planförslaget samt befintliga
detaljplaner ses som likvärdiga och utbyggnadsmöjligheterna är mycket begränsade.
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I befintliga detaljplaner betecknas vattenområdet med - öppet vattenområde som inte får
utfyllas eller överbyggas i annan mån än vad som erfordras för hamnändamål.
Förvaltningen gör bedömningen att bestämmelserna i befintliga detaljplaner ger en viss
utbyggnadsmöjlighet.
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| Granskningsutlåtande 2 | Kommunfullmäktige | 2021-02-18| Dnr BN 2010/569

Detaljplan för Gamla Hunnebo, Södra Strandgatan m
fl, Hunnebostrand, Sotenäs kommun, Västra
Götalands län
Granskningsutlåtande 2
Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan och bygglagen (SFS
2010:900).
Antagandehandling av detaljplanen togs fram och har behandlats i Byggnadsnämnden 2018-1213. Ärendet återremitterades med förslag om sådana ändringar som enligt Plan- och bygglagen
kräver att en ny granskning genomförs.
Nya granskningshandlingar togs fram för detaljplanen, daterade 2019-11-13, dessa har varit
utställda för en andra granskning under tiden 13 februari till 12 mars 2020. Planhandlingarna har
även varit tillgängliga i kommunhusets entré och på kommunens hemsida: www.sotenas.se.
Granskningen kungjordes på kommunens anslagstavla, samt genom annons i Bohusläningen den
13 februari 2020.
Berörda myndigheter och sakägare, enligt fastighetsförteckning, har således fått tillfälle att yttra
sig.
Inkomna synpunkter med kommentarer
I samband med granskningen har totalt 63 yttranden inkommit från myndigheter, sakägare och
andra medborgare. Dessa finns med i nedanstående granskningsutlåtande 2 med särskilda
kommentarer i förekommande fall.
Flera inkomna skrivelser är omfattande och har därför av utrymmesskäl sammanfattats i
utlåtandet. I sammanfattningarna har det främst fokuserats på att ta med de delar som berör
planförslagets utformning och det som detaljplanen kan reglera eller påverka. Alla yttrandena
finns i sin helhet arkiverade hos kommunen. I denna granskning har många yttranden
hänvisat till tidigare synpunkter i processen, dessa har inte sammanfattats i detta
granskningsutlåtande, utan det hänvisas då istället till tidigare granskningsutlåtande och
samrådsredogörelse.
Vid granskningshandlingens upprättande är inte antagandehandlingen färdigställd. Detta innebär
att kommunens slutliga planförslag och eventuella korrigeringar utifrån inkomna synpunkter från
granskningen kommer att presenteras i och med att det färdiga antagandeförslaget tas upp för
antagande.
Sammanfattning av detaljplanens vision och syfte
Den gamla delen av Hunnebo utgör en sammanhängande bebyggelse där sjöbodar och bostadshus
med mera tillsammans bildar en kulturhistorisk miljö av stort värde. Kulturvärdet ligger både i
miljön som helhet men också i enskilda byggnader. Detaljplan syftar till att genom det regelverk
som planbestämmelserna utgör slå vakt om bebyggelsens karaktär och miljöns kulturvärde och
samtidigt ge ett tillräckligt juridiskt skydd mot olämpliga förändringar. En målsättning är att
1
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Gamla Hunnebo även i framtiden ska utgöra ett levande samhälle. Detaljplanen syftar till att ge
regelverk för de ramar inom vilket samhället kan förvaltas och utvecklas och ge stöd för
hantering av olika typer av förändringar som kräver bygglov.

I detaljplanen bekräftas i huvudsak nuvarande markanvändning med handel och verksamheter i
sjöbodar och främst bostäder inom övriga delar av planområdet. Detaljplanen reglerar
markanvändning inom kajområden och övrig allmän platsmark samt användning av
vattenområden. I detaljplanen hanteras även frågor såsom geotekniska förhållanden och framtida
högre havsnivåer.

2
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Inkomna Yttranden
Myndigheter, nämnder, bolag,
intresseorganisationer

1. Länsstyrelsen
2. Bohuslänsmuseum
3. Lantmäteriet
4. Statens geotekniska institut (SGI)
5. Västvatten AB
6. Hunnebostrands samhällsförening
7. Miljönämnden
8. Rambo AB
9. Räddningstjänsten
10. Vattenfall eldistribution
11. Ellevio
12. Trafikverket

Sakägare

13. Ellene 1:146
14. Ellene 1:147
15. Ellene 1:217
16. Ellene 51:1
17. Ellene 1:458 och 1:459 ”Hamnutsikten KB,
Sjömacken”
18. Hunnebo 1:7
19. Hunnebo 1:50
20. Hunnebo 1:70
21. Hunnebo 1:71
22. Hunnebo 1:76 och 1:550
23. Hunnebo 1:77
24. Hunnebo 1:102
25. Hunnebo 1:113
26. Hunnebo 1:135 och 1:193
27. Hunnebo 1:234
28. Hunnebo 1:236
29. Hunnebo 1:285 och 286
30. Hunnebo 1:290
31. Hunnebo 1:296
32. Hunnebo 1:356
33. Hunnebo 1:98
34. Hunnebo 1:44 och 106
35. Hunnebo 1:105
36. Hunnebo 1:21
37. Ägare till del i sjöbod (ej uppgett
fastighetsbeteckning eller adress)
38. Hunnebo 1:29
39. Hunnebo 1:344 och 1:351
40. Hunnebo 1:84
41. Ellene 50:1
42. Hunnebo 1:27

43. Hunnebo 1:57
44. Hunnebo 1:367
45. Hunnebo 1:446
46. Hunnebo 1:84
47. Hunnebo 1:25
48. Hunnebo 1:501
49. Ellene 1:120
50. Ellene 1:383
51. Hunnebo 1:285 och 1:286
52. Hunnebo 1:107
53. Ellene 61:1
54. Ellene 1:150
55. Hunnebo 1:204 och 1:205
56. Ellene 34:2 “BRF Fiskebrödernas brygga”
57. Ellene 64:1 och 72:2
58. Hunnebo 1:192
59. Hunnebo 1:291
60. Hunnebo 1:40
61. Hunnebo 1:51
62. Ellene 1:411 “Bella Gästis”
63. Hunnebo 1:647 “Perssons på kajen”
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Yttranden
1.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL
och nu kända förhållanden, att planen behöver bearbetas ytterligare gällande
MKN, strandskydd och hälsa/säkerhet för att kunna accepteras och inte prövas
av länsstyrelsen om den antas.
Länsstyrelsen upprepar sin bedömning att det är viktigt att få en ny detaljplan
tillstånd. En ny detaljplan innebär samtidigt en ny prövning av markens
lämplighet för avsedd markanvändning utifrån de förutsättningar som råder idag.
Kommunen måste därför tydligt redovisa hur marken blir lämplig för avsedd
markanvändning med hänsyn till gällande regelverk, totalstabilitet och de
förändringar för vattenområdet som planen medger.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Länsstyrelsen saknar fortfarande en bedömning av hur tillkommande anläggningar i
vattenområdet kan komma att påverka MKN för vatten. För delar av vattenområdet
inom planen bekräftas tidigare användning, men för vissa områden ger den nya
planen möjlighet till utbyggnad av småbåtshamn. Område W6 har tillkommit sedan
senaste granskningen. Vattenförekomst Hunnebostrand skärgård har idag måttlig
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.
Under Vattenmyndigheten senaste förvaltningscykel 3 har det i bedömningen av
MKN för vatten tillkommit nya bedömningsgrunder vad det gäller ekologisk status
med bland annat kvalitetsfaktorer. I VISS kan det utläsas att kvalitetsfaktorer för
fysisk påverkan har bedömts till otillfredsställande eller måttlig status. Detta sänker
den ekologiska statusen för vattenförekomsten.
Baserat på den nya förvaltningscykeln är det av yttersta vikt att kommunen tar
ställning till planförslagets påverkan på MKN för vatten utifrån dessa
förutsättningar. En utbyggnad av ytterligare bryggor och annan överbyggnad kan
innebära negativ påverkan på miljökvalitetsnormen och är därmed inte lämpligt att
planlägga för enligt PBL 2 kap. 10§.
Strandskydd
Länsstyrelsen delar inte bedömningen att vattenområden som planeras för nya
anläggningar i vattnet kan anses vara ianspråktagna på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syfte. Kommunen behöver utveckla motiven för detta
eller låta strandskyddet ligga kvar även för detta område. Det är möjligt att pröva
strandskyddet samlat med anmälan/tillstånd för vattenverksamhet vid nya
anläggningar inom vattnet.
Hälsa och säkerhet - Geoteknik
Länsstyrelsens synpunkter från förra granskningen kvarstår. Kommunen behöver
beskriva vilka geotekniska åtgärder som är nödvändiga för att höja säkerheten för
befintlig bebyggelse och hur genomförandet av dessa garanteras, även utan
4
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ekonomiskt stöd från MSB.

Länsstyrelsen önskar att det pågående arbetet med att utreda geotekniken tydligare
framgår i detaljplanen. Fortsatt saknas också en sammanhållen redovisning av det
geotekniska underlaget och föreslagna åtgärder. Länsstyrelsen efterfrågar ett tydligt
tillvägagångssätt och att konkreta åtgärdsförslag finns bedömda och beskrivna i
planhandlingen.
Länsstyrelsen vill åter igen trycka på att arbeten i vatten, så som tryckbankar och
bryggor, ska prövas samlat så att den samlade påverkan kan prövas.
Kommentar:
Planhandlingarna har setts över rörande frågan om strandskydd. Strandskydd för öppet
vattenområden kommer vara kvar. Plangränsen justeras och hamnområdet i norr som möjliggör en
småbåtshamn betecknat i med W2 och W4 kommer utgå. Särskilda skäl för upphävande av
strandskydd för vattenområdet W6 kommer tas fram och redovisas i antagandehandlingen.
Planbeskrivningen har kompletterats avseende miljökvalitetsnormerna för vatten för den del som
avser uppförande av tryckbank.
Kommunen vidhåller bedömningen att detaljplanen befäster befintlig
markanvändning och begränsar utbyggnadsmöjligheterna för befintlig bebyggelse,
mer än vad gällande detaljplan gör. Således bedöms detaljplanen bidra till att
minska riskerna för en ökad belastning på marken inom området. Kommunen
utreder parallellt med detaljplanen lämpliga åtgärder för geotekniken och
kompletterar antagandehandlingen med senaste materialet.
Kommunen kommer se över finansieringen gällande geotekniska åtgärder och
presenterar resultatet i antagandehandlingen. Kommunen åtar sig hela
kostnadsansvaret även om MSBs medfinansiering utgår.
2.

Bohuslänsmuseum

Bohuslänsmuseum hänvisar till tidigare yttranden och har inget nytt att tillägga. Man
menar dock att samråd bör ske med Länsstyrelsen kring behov av marinarkeologiska
insatser i vattenområdet.
Kommentar:
Kommunen avser inte att genomföra någon marinarkeologisk utredning inom ramen
för detaljplanen. Om behov av utredning finns kan detta göras fristående ifrån
detaljplanen som främst har andra syften, exempelvis inom ramen för projekt med
tryckbankar och kajförstärkning.
3.

Lantmäteriet

Lantmäteriet önskar förtydligande i planbeskrivning kring om de gemensamma
uppsamlingsplatserna ska vara inom allmän platsmark och skötas av kommun eller
om de ska vara på kvartersmark och förvaltas av en gemensamhetsanläggning.
Vidare önskar man att grundkartan uppdateras i aktualitet.
Lantmäteriet menar att nya byggrätter föreslås som kan innebära en större grad av
hårdgöring på tomter sett till dagvattenhantering för fastigheterna Hunnebo 1:297,
1:318, 1:292 och 1:204 som idag är obebyggda.
Ellene 50:1 saknas i redovisningen av fastighetskonsekvenser i planbeskrivningen.
5
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Lantmäteriet saknar en konsekvensbeskrivning för de fastigheter som har
byggnation som nu planläggs med prickad mark, exempelvis Hunnebo 1:454 och
1:327.
Lantmäteriet saknar hänvisning till vilken version av PBL med SFS nummer som
planen ska handläggas med.
Lantmäteriet skulle önska att planbestämmelser delas upp så att varje bestämmelse
reglerar en användning eller egenskap.

Kommentar:
Uppsamlingsplatser för avfall kommer att vara inom allmän platsmark och drivas
av kommunen.
Grundkartan kommer uppdateras inför antagande.
Kommunen menar att de obebyggda tomterna redan idag har en byggrätt och att
det därför inte tillskapas någon ny byggrätt. Den befintliga byggrätten för
fastigheterna bekräftas och korrigeras till en modernare planteknisk utformning i
linje med det övriga planförslaget. Planbestämmelserna har hanterats på detta vis
då det annars skulle krävas oöverskådligt många planbestämmelser för att täcka in
alla olika varianter. Detta hade inte varit praktiskt för vidare hantering av planen.
Konsekvensbeskrivningen kompletteras i planbeskrivningen.
Version av PBL med SFS nummer läggs till i planbeskrivningen.
I övrigt förtydligas och justeras handlingarna i linje med lantmäteriets yttrande.
Slutligt förslag ges i antagandehandlingen.
4.

Statens geotekniska institut (SGI)

SGI saknar markteknisk undersökningsrapport MUR i det underlag som sänts ut för
granskning 2. Man menar vidare att tidigare utredningsunderlag inte fullständigt
redovisar stabilitetsförhållanden och beräkningsmetodik. SGI är kritiska till att
säkerhetsfaktorer för befintlig bebyggelse har använts i underlagen och menar att
detta måste korrigeras för att gälla den ny byggnation som planen medger.
Resonemangen kring de antaganden som gjorts rörande kvicklera behöver ytterligare
motiveras. Likaså behöver resonemanget kring siltskiktet utvecklas. SGI menar att
det i planbeskrivningen inte framgår tydligt vilka förstärkningsåtgärder som är
nödvändiga och menar att detta behöver kompletteras och utvecklas efter nya
underlag. SGI menar vidare att området är har många branta bergslänter med
potentiell risk för blocknedfall mot tomtmark. Man önskar därför att det förtydligas
om den bergtekniska utredningen omfattar alla bergslänter eller inte, samt om det
krävs åtgärder för att stabilisera bergslänter på något ställe.
Kommentar:
Kommunen vidhåller bedömningen att detaljplanen befäster befintlig
markanvändning och begränsar utbyggnadsmöjligheterna för befintlig bebyggelse,
mer än vad gällande detaljplan gör. Kommunen menar därför att säkerhetsfaktor
för befintlig bebyggelse ska kunna användas vid stabilitetsberäkningar. Således
bedöms också detaljplanen bidra till att minska riskerna för en ökad belastning på
marken inom området. Kommunen utreder parallellt med detaljplanen lämpliga
åtgärder för geotekniken, främst för situationen vid den norra kajen.
Den bergtekniska undersökningen redovisar hela planområdet och nämner i sin
slutsats att inga block som kräver åtgärd har påträffats. Delar av området bör
hanteras med försiktig sprängning vid behov av bergschakt.
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Kommunen ansvara för att nödvändiga åtgärder för att säkra stabiliteten i området
vidtas.
5.

Västvatten AB

Västvatten föreslår redaktionella ändringar i planbeskrivningen. Västvatten framhåller också att det
finns kommunala ledningar på eller direkt utanför bostadsfastigheter där det saknas u-område. Man
bedömer här att dessa kan komma att påverkas vid eventuella ledningsarbeten och att det därför
skulle behövas u-områden för detta. Man är också frågande till om det finns behov att befintliga
spillvattenpumpstationer i planområdet ska läggas inom E-områden.
Kommentar:
Nya u-områden i kvartersmark kommer inte att läggas till inför antagandet av detaljplanen. De
pumpstationer som utgör byggnader har kompletterats med E-område.
6.

Hunnebostrands samhällsförening

Hunnebostrands samhällsförening som företräder runt 300 medlemmar stöttar kommunens arbete
med detaljplanen och menar att det är redan fem i tolv för att rädda det som finns kvar i området,
tyvärr har ombyggnader och rivningar skett genom åren vilket redan skadat denna pärla vad gäller
miljön. Det är därför glädjande att det förslag som nu är framtaget kommer att underrätta
kommunens ambitioner att området får behålla sin unika karaktär även till kommande generationer.
Tråkigt nog har fastställandet dragit ut på tiden så nu hoppas föreningen verkligen att denna
efterlängtade plan snarast blir fastställd. Föreningen har redan under de år som detta arbete pågått
lämnat sina synpunkter och kan konstatera att vissa tillgodosett och andra inte, men man är ändå
nöjda att planen nu äntligen kan bli antagen. Föreningen framför ett stort tack till byggkontoret och
dessa anställda som under åren tagit fram planen som kommer att betyda mycket i positiv
bemärkelse för Sotenäs kommun och Hunnebostrand. Hänvisar i övrigt till tidigare yttranden.
Kommentar:
Kommunen noterar att yttranden i det stora hela är positiva till nu liggande planförslag.
7.

Miljönämnden

Miljönämnden är positiva till att förbättringsåtgärder påbörjats avseende dagvattnets kvalitet.
Någon form av rening av metaller är dock önskvärt. Miljönämnden saknar ett resonemang kring
offentliga toaletter inom planområdet. Även om verksamheterna ska klara detta själva så kommer
klagomålen till kommunen. I den äldre delen av planförslaget ligger husen tätt vilket skapar små
skyddsbarriärer mellan boende och olika verksamheter inom detaljhandeln och restaurang vad
gäller till exempel lukt och buller. Vid ansökan om bygglov för ändrad användning är det viktigt att
dessa aspekter beaktas. Generellt är det lämpligt att lämna kvar strandskyddsbestämmelser på mark
som i planen anges som "NATUR". I planen förekommer naturmark fläckvis och i väldigt
begränsad omfattning. Det är därför tveksamt om det finns något syfte med att lämna kvar
strandskyddet i dessa områden. Det är däremot positivt att strandskyddet lämnas kvar i öppet
vattenområde w 1 och w 5. Nämnden är positiv till att biltrafik framförs på de gåendes villkor i
södra delen av kajen och till att permanenta enkelriktningen för biltrafik i den norra delen. Med
förhoppning att det i framtiden kan tillskapas kreativa lösningar som resulterar i minskat tryck på
parkeringar och trafikrörelser inom planområdet såsom t.ex. turist tåg, skyttelbuss som drivs med el
eller liknande.
Kommentar:
Allmänna toaletter utgör inte en fråga för detaljplanen utan får hanteras utanför detaljplanen.
Avstånd mellan boende och verksamheter får hanteras vidare vid eventuella bygglov där
7
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frågeställningen blir aktuell. I övrigt noteras synpunkterna.
8.

Rambo AB

All sophantering ska, enligt nuvarande nationell miljö- och avfallslagstiftning, i första hand kunna
lösas på varje enskild fastighet. Detta för att möjliggöra för de boende att kunna få fastighetsnära
insamling av både matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar. Hämtningen ska då, ur
trafiksäkerhet och arbetsmiljösynpunkt, kunna ske utan backning in på återvändsgator. Som det ser
ut i de gamla delarna av Hunnebostrand idag kommer de flesta inte kunna ha fastighetsnära
insamling utan får istället gå till gemensamma kärlskåp. De boende kommer att hänvisas till
återvinningsstationen med sina förpackningar och tidningar. Skåpen ska dimensioneras så att det
finns tillräckligt utrymme för behållare för källsortering av hushållsavfallet, med kärl för
åtminstone restavfall och matavfall. Marken mellan kärl och uppställningsplats ska ha hårdgjord
yta. Rambo ser att det finns flera lämpliga platser för kärlskåp i området, men att några av dessa
behöver utvecklas och i viss mån säkerställas i detaljplanen.

Kommentar:
Yttrandens önskemål bedöms kunna hanteras genom tillstånd utanför detaljplanen, därför kommer
inte ytor som E-område för tekniska anläggningar att läggas in i detaljplanen.
9.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten vill förtydliga att planbestämmelsen för ändrad lovplikt om bygglov inte
nödvändigtvis betyder att byggnaden kan börja uppföras. Man menar att begreppet bygglov används
slentrianmässigt och att det krävs ett startbesked innan byggnationen kan påbörjas. Man önskar veta
om det kommit svar ifrån MSB eller inte rörande geotekniska åtgärder. Räddningstjänsten är också
frågande till begreppen komplementbostadshus och komplementbyggnad. Räddningstjänsten ställer
sig också frågande till formuleringen att verksamhetsutövaren skall ansvara för och stå för
kostnaden för utredning och sanering av sjömacken vid flytt. I dagsläget är verksamhetsutövare och
ägare till cisterner, rörledningar och drivmedelspumpar två skilda juridiska personer/ företag.
Räddningstjänsten anser att det är rimligare att ägaren till cisterner, rörledningar och
drivmedelspumpar står för tillkommande kostnader vid nedläggning eller flytt av verksamheten.
Kommentar:
Räddningstjänsten har helt rätt rörande startbesked för byggnation. Bestämmelsen ses över till
antagandet om kommunen bedömer det nödvändigt.
Inför antagandet har inte något svar ifrån MSB ännu kommit.
Komplementbyggnad syftar till de hus som uppförs inom den normala byggrätten på fastigheten
som komplement till en huvudbyggnad. Komplementbostadshus är ett begrepp som är kopplat till
det som i dagligt tal kallas ”Attefallshus” vilka inryms i paragrafen PBL 9 kap 4 §.
Fastighetsägare och/eller verksamhet ansvarar för och bekostar att flytt av sjömacken sker på
korrekt vis.
10.

Vattenfall eldistribution

Har inga anläggningar och därför inget att erinra.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
11.

Ellevio

Har inget att erinra.
Kommentar:
8
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Kommunen noterar yttrandet.
12.

Trafikverket

Har inget nytt att tillägga.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.

Sakägare
13.

Ellene 1:146

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
14.

Ellene 1:147

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
15.

Ellene 1:217

Yttranden anser att detaljplanen är mycket tydligt och välgjort. Yttranden anser att
trafiken på Köpmansgatan ofta går för fort, och att man verkligen måste se upp för
att inte bli påkörd. Yttranden föreslår att sänka hastigheten strax före korsningen
Postgatan – Köpmansgatan till 30 km/h och fortsätta hela Köpmansgatan ner till
hamnen. Gaturummet är trångt med dålig trottoar vilket gör att många tvingas gå i
gatan. Vidare är yttranden positiv till den enkelriktning som brukats på
Köpmansgatan sommartid. Att ha detta för lastbilar är absolut nödvändigt, men
yttranden menar att det skulle kunna stängas av helt för bilar.
Kommentar:
Kommunen arbetar kontinuerligt med reglering och hantering av trafiken i Hunnebo. Kommunen
kan inte i detaljplan påverka trafikens hastigheter. Synpunkterna förmedlas till kommunens
trafikingenjör. Se i övrigt samlade kommentarer rörande trafik i tidigare granskningsutlåtande.
16.

Ellene 51:1

Yttranden noterar att byggrätten setts över och till viss del rättats så som man
tidigare önskat. Man önskar fortsatt få byggrätt för ett verktygsförråd i sydöstra
delen av fastigheten emot Ellene 50:1. Trots tidigare påpekanden noterar yttranden
dock att punktprickad mark kvarstår i stort sett som tidigare förslag, vilket man inte
accepterar. Man kan acceptera prickad mark åt väster förutsatt att man i vart fall
tillåts uppföra en byggnad för sopkärl då de nya införs. Man menar dock att
baksidan måste ges mer byggrätt och att kommunen inte kan konfiskera byggrätt
som man har idag på fastigheterna. Yttranden hänvisar till att 65:2, 66:1 m fl har
byggrätt på baksidan. Vidare menar man att fler fastigheter drabbas av samma
inskränkningar längs gatan. Samt att 50:1 behöver få korrigerat för sin köksveranda
i väster. Yttranden är också emot de höjder som sätts för fastigheterna Ellene 64:1
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och 72:2, och menar att dessa behöver sänkas. Man menar att en eventuell höjning
inte skulle skapa något mervärde för verksamheten, men skulle skapa kraftig
försämring för yttranden.
Vidare noterar yttranden att uteserveringar vid Ellene 1:459 och 1:411 nu i sin
helhet gjorts om till kvartersmark enligt näringsidkarnas önskemål. Detta ar bra och
medger att kommunen och näringsidkarna kan träffa fleråriga avtal om upplåtelsen.
Däremot är yttranden tveksam till att inte större yta väster om Bella Gästis görs
byggbar för eventuella utbyggnadsbehov (handikapptoalett, kök etc). En utökning
från ca 2 till ca 4 m ökar väsentligt möjligheterna till att göra dessa kompletteringar.
Man menar att farhågorna om dålig markstabilitet kan mötas med krav i
bygglovsskedet på pålning eller dylikt vid ev. utbyggnad. Yttranden hänvisar också
till att kommunen planerar att utföra stabiliseringsåtgärder i hamnen inom kort.
Yttranden noterar också att en altan av betong på Hunnebo 1:289 hamnar delvis på
prickad mark och är därför frågande till om detta är avsikten eller om det är ett
misstag. Yttranden önskar också att det förtydligas platser i planen för sopsortering.
Yttranden hänvisar också till sina tidigare synpunkter och menar att
planbestämmelserna bör lättas upp då de ger för stora restriktioner och riskerar att
ge sämre möjlighet till helårsboende.

Kommentar:
Inför granskning 2 har planbeskrivningen uppdaterats med inspirerade bilder gällande
inramningar av sopkärl som inte kräver bygglov. Att uppföra byggnader i anslutning till södra
strandgatan anses inte lämpligt med tanke på trafiksäkerhet. Det är inte endast den punktprickade
marken som avgör om en mark får bebyggas eller ej. Detaljplanen består även av
planbestämmelser. Dessa planbestämmelser beskriver bland annat hur stor del av fastigheten som
får bebyggas, hur många komplementbyggnader som får byggas och avstånd till gräns.
Fastigheterna som nämns har flera begränsningar för byggande. Även i nu gällande plan finns
begränsningar i form av planbestämmelser med avstånd till gräns, avstånd mellan byggnader, och
andelen av fastigheten som får bebyggas. Kommunen menar att den föreslagna planen inte
inskränker fastighetsägarnas byggrätter utan snarare förtydligar dess rättigheter. Samtliga
byggnader inom planområdet har getts en möjlighet att höjas med 0,4-0,5 m. 72:2 och 64:1 är
inget undantag.
Inför granskning 2 genomfördes samråd med geotekniska experter om möjliga
utbyggnadsmöjligheter för Bella gästis, Ellene 1:411. Att utreda ytterligare byggrätt för företaget
skulle innebära att nya geotekniska utredningar måste tas fram samt att det pågående arbetet med
att stabilisera kajen måste avbrytas och göras om. Detaljplanens befintliga byggrätter och
begränsningar ligger till grund för de stabilitetsåtgärder som nu pågår. Utreda
utbyggnadsmöjligheter för enskilda verksamheter bedöms inte finnas stöd för i detaljplanens syfte.
Om fastighetsägaren vill utreda frågan om utbyggnad kan fastigheten tas ur pågående detaljplan.
Fastighetsägaren kan då ansöka om planbesked och om positivt planbesked erhålls utreda frågan i
en separat detaljplan.
17.

Ellene 1:458 och 1:459 ”Hamnutsikten KB, Sjömacken”

Yttranden menar att Sjömacken är en mycket viktig del i Hunnebostrands hamn
både för turismen och för åretruntboende då den året runt förser Hunnebostrands
hamn med bränsle. Sjömacken främjar turismen, näringslivet samt kommunens
uthyrning av båtplatser och hamnavgifter i Hunnebostrand. Dessutom finns det på
platsen även annan verksamhet som hyr ut båtar, kanoter samt café och
tillbehörsbutik. Detta får Hunnebostrands sjömack att ligga i framkant gällande
service med bemannad bränslestation under högsäsong. Skulle sjömacken tvingas
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att byta plats menar man att det är hög risk att den försvinner i sin helhet eller i
bästa fall endast ersätts av en obemannad pumpstation. Kostnaderna för
anläggandet av befintlig sjömack är inte utan betydelse. Intäkterna täcker inte
utgifterna utan yttranden menar att sjömacken bedrivs i stort med hjälptillskott av
likvidamedel från ägaren. Man menar vidare att en betydande del av dessa
investeringar är gjorda 2010 och framåt i samråd med kommunen, och att
kommunens syn entydigt varit att någon ny plats för sjömack inte skulle tilldelas.
Yttranden menar att kommunens oenighet mellan förvaltningar och stöddokument
ger oklarheter för medborgare samt att nu aktuellt planförslag motverkar
kommunens mål och strategi kring turism. Yttranden bedömer att en flytt av
anläggningen skulle vara kostsamt och att det finns flera faktorer som riskerar att
göra en flytt mer kostsam än vad som är känt idag.
Yttranden är frågande till om:
Kommunen kommer att finansiera eller delfinansiera en eventuell flytt av
sjömacken? Kommer de som äger sjömacken vid tillfället för en eventuell flytt få
förtur till den nya placeringen?
Kommer de som äger sjömacken vid tillfället för en eventuell flytt få ekonomisk
kompensation?
Vidare anser man inte att den nya placeringen av sjömacken är tillfredställande.
Delvis på grund av att den kommer störa skulpturparken och den unika miljö som
norra kajen erbjuder. Området erbjuder ett mycket dåligt vågskydd samt att
föreslaget område för bränsleförsäljning inkräktar stort på det område där hamnen
nu kan ta emot större båtar och skepp. Detta skulle få betydande negativa
konsekvenser för hamnen. Yttranden önskar att sjömacken får vara kvar i sitt
befintliga läge, och om så är möjligt även att kvartersmarken kan utökas för att
knyta arrendet tydligare till fastigheten Ellene 1:459.

Kommentar:
Detaljplanering av ett område innebär att kommunen utreder om platsen är lämplig för ett visst
ändamål. I samråd med kommunens olika avdelningar som drift och projektenheten och
räddningstjänst har kommunen konstaterat att sjömackens läge inte är lämpligt med anledning av
lättantändliga material i anslutning till tät träbebyggelse. Även de transporter som verksamheten
medför ses som en risk för samhället och är olämpliga i denna miljö.
Förslaget innehåller en möjlig ny placering för sjömacken. Det kan även finnas andra platser
utanför planområdet som är lämpliga för placering av en ny mack. Vid flytt av macken bör flera
platser studeras.
Kostnadsfrågan får utredas i samband med flytt av macken. Kommunen anser att macken är viktig
för hamnen men får enligt kommunal lagen inte ge så kallade stadsbidrag till privata
näringsidkare.
18.

Hunnebo 1:7

Yttranden menar att detaljplanen tas fram i ett vällovligt syfte, men att för att detta
ska bli relevant måste underlagen vara korrekta. Man menar att kartunderlaget är
felaktigt och att det behov som kan finnas av gränsbestämningar i området måste
bekostas av kommunen. Yttranden menar vidare att byggnader som tidigare legat på
prickmark i gällande plan ska legaliseras samt att eventuell ny prickmark på privata
fastigheter endast ska ske i undantagsfall och i dialog med fastighetsägaren. Man är
frågande till hanteringen av kulörer i detaljplanen då exempelvis yttrandens hus bytt
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fasadkulör genom åren. Därför önskar man att bestämmelsen f1 tas bort ifrån
Hunnebo 1:7. Vidare anser man inte att den beskrivning som gjorts av Hunnebo 1:7 i
bebyggelseinventeringen är korrekt. Med detta som grund menar yttranden att
bestämmelserna f1 och k1 bör tas bort ifrån Hunnebo 1:7, alternativt att fastigheten
tas bort ur planen.

Kommentar:
De gränser som redovisas i kartmaterialet är baserade på inmätta data, dels från lantmäteriet och
dels utifrån noggranna ritprogram och laserskanning. De gränser som redovisas ska därför ses
som skarpa. Dagens gränser baseras på olika typer av gränsbestämningar så som äldre
tomtinmätning, avsöndringar eller fastighetsbestämning. Det är varje enskild fastighetsägares
ansvar att utreda sin gräns. Kommunen kommer inte att korrigera bestämmelsen om färgsättning
av fasader.
19.

Hunnebo 1:50

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
20.

Hunnebo 1:70

Yttranden hänvisar till möte som man haft med Byggnadsnämndens ordförande
samt plan- och byggchef. Man menar att man av dessa fått råd om att begära att
när planen antagits ska ett bygglov kunna ges utan avvikelser eller krav på
ändringar. Därför menar man behöver planen tillåta nuvarande fasadkulör (ljus
faluröd slamfärg). Man önskar vidare att planförfattare tillsammans med plan- och
byggchef besöker fastigheten så att inget missas. Vidare önskar yttranden
möjlighet att uppföra balkong mot väster. Yttranden har också synpunkter på
benämning av gator i plankartan kring fastigheten samt bifogar text ifrån
Bohuslänsmuseum kring svårigheten i att byta färg för ett hus målat med slamfärg
som skulle innebära fasadbyte och bli mycket kostsamt. Slutligen hänvisar man till
att byggnadsnämndens ordförande och plan-och byggchefen meddelat att planen
ska skrivas så att Hunnebo 1:70 inte ska kräva ändring på någon punkt.
Kommentar:
Byggrätt för ny balkong åt väster kommer inte att läggas in. Begreppet GATA i
plankartan kan ha flera betydelser beroende av index. GATA2 som omgärdar 1:70
är avsedd för lokaltrafik. Det är sedan kommunens samhällsbyggnadsförvaltning
som reglerar trafiken i detalj och sätter begränsningar för fordonstyper,
hastigheter, avstängningar etc. Planbestämmelsen f1 har korrigerats så att
befintliga fasadkulörer inom planområdet medges.
21.

Hunnebo 1:71

Yttranden hänvisar till sitt tidigare yttrande i den första granskningen och önskar
komplettera med nedan.
Yttranden menar att planförslaget bäddar för konflikter, rättsosäkerhet och i princip
fryser dagens tillstånd. Man menar att detta kommer riskera kulturmiljön och låsa
samtalet mellan boende, verksamma i Hunnebo och kommunen. Man menar att
planförslaget innebär en slutlig lösning som riskerar att göra Hunnebo till en mindre
levande ort.
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Yttranden menar att planbeskrivningen visar på gråzoner redan i dagsläget då man
satt nockhöjder 0,4 till 0,5 meter över dagens nivåer. Man hänvisar vidare till
riksdagens mål inom arkitektur-, form- och designområdet (prop 2017/18:110), detta
med slutlig åsikt att planen riskerar att urholka byggnadsnämndens och kunniga
arkitekters arbete i Sotenäs. Yttranden vill se att detaljplanen avbryts och att det
istället tas fram områdesbestämmelser utifrån befintliga underlag.
En svaghet man vill belysa är att planförslaget inte behandlar allmän plats. Man är
frågande till hur markbeläggningar, grönytor och belysning ska hanteras och trycker
på vikten av att kommunen ställer samma krav på sig själva som man nu gör på
fastighetsägarna när det gäller kulturmiljöns bevarande.
Vidare framhåller man sina tidigare synpunkter kring fastigheten Hunnebo 1:70.
Man frågar sig vilken tilltro och tillit till kommunens planhantering och hantering av
kommunala angelägenheter yttranden kan ha när man nu menar att kommunen så
uppenbart särbehandlar en fastighetsägare. Man menar att byggnadsnämnden trots
planens syfte väljer att legalisera ett svartbygge. Yttranden menar att kommunen
efter tidigare hantering nu gör detta för att rädda sitt eget skinn.
Rörande Hunnebo 1:71 menar yttranden att u-området begränsar utnyttjandet av
tomten och återställandet av tidigare veranda/förstuga. Yttranden menar att det
enligt epost från kommunen 170420 (Västvatten AB, Kundnära tjänster)
framkommit att det finns servisventil och spolbrunn för fastigheten Hunnebo 1:543 i
Västanvindsgatan. Detta borde enligt yttranden betyda att de ledningar som går från
servispunkten mot Hunnebo 1:543 inte är allmänna utan enskilda, varför behov av
ett u-område inte föreligger utan att det istället handlar om att ett
servitutsförhållande mellan Hunnebo 1:71 och Hunnebo 1:543 ska upprättas.

Kommentar:
Områdesbestämmelser är inte aktuellt då ett utsläckande av befintlig detaljplan och att då
endast ha områdesbestämmelser ger för stora osäkerheter och för begränsande riktlinjer för
området som helhet.
Den byggrätt som föreslagits för Hunnebo 1:70 kommer att kvarstå.
Det u-område som lagts ut på gränsen mellan fastigheterna Hunnebo 1:71 och 1:542 kommer att
ligga kvar då ledningsägaren bedömer det nödvändigt.
22.

Hunnebo 1:76 och 1:550

Yttranden har inga synpunkter på förslaget men önskar att det gör något åt all den tunga trafiken.
Föreslår enkelriktning eller avstängning sommartid. Önskar att enkelriktning som sker på
Strandvägen borde sträcka sig till Hunnebovägen.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
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23.

Hunnebo 1:77

Yttranden menar att förslaget innebär nya strikta bestämmelser för den egna
byggnaden. Man menar att det strider mot likabehandlingsprincipen att begränsa
möjligheterna till varsam anpassning för dem som visat god hänsyn till kulturmiljön
tidigare. Medan de grannar som varit mindre varsamma får friare möjligheter i
framtiden. Man yrkar på att nockhöjden höjs till nivå med omgivande byggnader,
framförallt Hunnebo 1:78 som uppförts samtida, samt att bestämmelsen k1 tas bort
då den missgynnar fastigheten.
Kommentar:
Kommunen vidhåller att de planbestämmelser fastigheten fått är av rätt nivå och bidrar till
att skydda de kulturvärden som finns där.
24.

Hunnebo 1:102

Yttranden anser att planen är mycket bra och säkert kommer att användas som
referens vid motsvarande arbete i andra samhällen. Yttranden har dock förslag på
flera redaktionella ändringar kring planens benämning på olika platser. Man är
vidare frågande till varför Hunnebo 1:113 plötsligt lyfts ur planen. Man är vidare
positiv till planens hantering av sjöbodsmiljön. Yttranden lyfter också frågan om
solceller i kulturmiljön och är frågande till om dessa kommer tillåtas på bekostnad
av estetik.
Kommentar:
Kommunen noterar de positiva kommentarerna till detaljplanen, och avser att göra vissa
justeringar i planhandlingarna avseende områdets benämningar. Kommunen ser positivt på
hållbara energilösningar så som solceller generellt. I kulturmiljö behöver dock hur dessa
placeras beaktas och studeras noga för varje enskilt fall. Exempelvis kan placeringar på
komplementbyggnader eller andra mer ytor som är mer skymda för allmänheten vara lämpligt
för att inte förvanska kulturmiljön som helhet. Andra faktorer som kan behöva beaktas är färgen
på solcellerna samt omfattning och placering av dem på aktuellt takfall. Gestaltningsprogrammet
för kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen kompletteras med information och riktlinjer
gällande solceller.
Se kommentar till Hunnebo 1:113´s yttrande (nr 24).
25.

Hunnebo 1:113

Yttranden önskar att utföra en balkong och taklätta samt takfönster i byggnadens
övre plan in mot gården. Man tolkar det som att planförslaget nu medger detta,
vilket man är positiva till. Yttranden menar att det är positivt att
utformningsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser mer generellt anger att
byggnaders särart ska bevaras. Man tycker dock det är olyckligt och skapar
förvirring att en text ifrån gestaltningsprogrammet citerats i planbeskrivningen och
säger att ”balkonger endast ska medges i undantagsfall”. Man menar att en balkong
alltid bör kunna prövas utifrån det enskilda fallet. Man menar också att
bestämmelsen om att ”nya fasadelement så som takkupor och frontespis får inte
uppföras om inte annat anges” kan tas bort då den utökade lovplikten gör att detta
bör kunna prövas i varje enskilt fall.
Kommentar:
Planbestämmelserna för fastigheten medger inte någon ny taklätta eller takkupa på byggnaden.
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Skolbyggnaden har ett kulturhistoriskt värde och har därför belagts med
planbestämmelser som begränsar vilka ändringar och tillbyggnader som medges på
byggnaden. Byggnaden får med anledning av sitt kulturhistoriska värde inte
förvanskas. Gårdsmiljön omfattas inte längre ut av detaljplaneförslaget. Detta
kommer att hanteras i en ny separat detaljplan där grannar och andra intresserade
kommer ges möjlighet att yttra sig.
26.

Hunnebo 1:135 och 1:193

Yttranden har tidigare framfört att planen är bra, då bevarandeambitionen är god
med en strävan att behålla samhällets karaktär. Det är med stor tillfredsställelse
yttranden ser att föreliggande detaljplan visar att hela gamla skolans tomt, Hunnebo
1:113, är inom detaljplanens utbredning och omfattning. Kartorna på sidorna 9 och
17 i planen visar att även gamla skolans förråd ingår. Man menar att det är väsentligt
att gamla skolans hela tomt ingår, för att förhindra en avstyckning och byggnation på
skoltomten som förvanskar den omgivande, äldre bebyggelsemiljön som helhet.
Yttranden är vidare frågande till varför komplementbyggnader inte lägre begränsas
till 25kvm.
Kommentar:
De kartor yttranden hänvisar till är dels en grov avgränsning av planområdet, samt en karta ifrån
ett utredningsunderlag som togs fram då Hunnebo 1:113 fortfarande var del i området. Fastigheten
Hunnebo 1:113 har nu delvis lyfts ur detaljplanen, vilket framgår i Plankarta Blad 1.
Skrivningen om komplementbyggnaders yta finns kvar i förslaget, både som planbestämmelse samt i
planbeskrivningen.
27.

Hunnebo 1:234

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
28.

Hunnebo 1:236

Yttranden vidhåller synpunkten att sjösättningsrampen nedanför Styrmansgatan bör
förbehållas mindre båtar som det ursprungligen varit tänkt. Tillfart och gator menar
man inte är anpassade för att trafiksäkert köra till rampen med större båtar.
Kommentar:
Sjösättningsrampen avses vara kvar.
29.

Hunnebo 1:285 och 286

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
30.

Hunnebo 1:290

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
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31.

Hunnebo 1:296

Yttranden hänvisar till sina tidigare yttranden i ärendet där man menar att de
synpunkterna kvarstår. Yttranden menar att kommunen olagligt och utan
kommunikation lagt aktuell fastighet som allmän platsmark i detaljplan under 1980talet. Se vidare tidigare granskningsutlåtande.
Kommentar:
Kommunen vidhåller sin ståndpunkt. Den gällande markanvändningen natur
föreslås kvarstå. I och med detaljplanens antagande avses den allmänna
platsmarken att lösas in.
32.

Hunnebo 1:356

Yttranden menar att skälen för återremittering av ärendet ifrån
Byggnadsnämnden är i linje med de tidigare synpunkter yttranden haft. Man
menar att den angivna byggnadshöjden är för låg och att grannfastigheten
Hunnebo 1:469 fått mycket mer marginal, så mycket som 2,5 meter högre än
nuvarande nockhöjd. Den nu angivna höjden menar man begränsar möjligheten
att bevara en sjöbod på platsen med hänsyn till klimathotet. Vidare önskar man ta
bort prickmarken på fastigheten då man ser den som ett hinder för rådande och
framtida verksamheter. Man menar att boden inte bör klassas som B utan snarare
C eller D, då få delar är ursprungliga.
Kommentar:
Någon ytterligare höjning av fastighetens nockhöjd eller borttagande av prickad mark på
fastigheten kommer inte att göras. Byggnaden fyller ett värde för kulturmiljön.
33.

Hunnebo 1:98

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
34.

Hunnebo 1:44 och 106

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
35.

Hunnebo 1:105

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
36.

Hunnebo 1:21

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
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37.

Ägare till del i sjöbod (ej uppgett fastighetsbeteckning eller adress)

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
38.

Hunnebo 1:29

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
39.

Hunnebo 1:344 och 1:351

Yttranden menar att det är meningslöst att ha åsikter efter hur deras tidigare bygglovsansökan
hanterats.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
40.

Hunnebo 1:84

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
41.

Ellene 50:1

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
42.

Hunnebo 1:27

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
43.

Hunnebo 1:57

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
44.

Hunnebo 1:367

Yttranden är positiv till att sjömacken flyttas och att trafiken med tunga fordon på så vis kan
minskas.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
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45.

Hunnebo 1:446

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
46.

Hunnebo 1:84

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
47.

Hunnebo 1:25

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
48.

Hunnebo 1:501

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
49.

Ellene 1:120

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
50.

Ellene 1:383

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
51.

Hunnebo 1:285 och 1:286

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
52.

Hunnebo 1:107

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
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53.

Ellene 61:1

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
54.

Ellene 1:150

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
55.

Hunnebo 1:204 och 1:205

Yttranden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar:
Kommunen noterar yttrandet.
56.

Ellene 34:2 “BRF Fiskebrödernas brygga”

Yttranden menar att bestämmelsen e1 i planbestämmelserna ”Tillbyggnad av befintlig
huvudbyggnad*1 får ske med högst 20 % av befintlig huvudbyggnads*1 area, dock med högst 20
m².”, får olämpliga effekter för fastigheten då vi endast kan tillföra byggnation på högst 20 kvm.
Yttranden vill ha samma proportionella möjlighet till extra yta som övriga i planområdet.

Kommentar:
Planförslaget ses över utifrån inkommen synpunkt, slutligt förslag presenteras i
antagandehandlingen. Med hänsyn till geotekniken i området finns skäl att inte tillåta ytterligare
byggrätt. Bestämmelsen e1 har därför tagits bort och mark har istället belagts med punktprickning
som mark som inte får bebyggas.
57.

Ellene 64:1 och 72:2

Yttranden önskar att fastigheten Ellene 64:1 tillåts höjas till nockhöjd på 8,0 meter. För Ellene 72:2
önskar man beteckningen f3 och HB för att få möjlighet att bygga taklätta. Man menar att Ellene
72:2 använts för boende i mer än 30 år.
Kommentar:
Kommunen vidhåller att de höjder och bestämmelser som givits fastigheterna är rimliga sett till
kulturmiljöns bevarande. Bostad kommer inte att medges inom Ellene 72:2.
58.

Hunnebo 1:192

Hänvisar till tidigare yttrande där man önskar att hela fastigheten Hunnebo 1:113 ska inrymmas i
detaljplanen och regleras för sitt kulturhistoriska värde.
Kommentar:
Se kommentar till Hunnebo 1:113´s yttrande (nr 24).

19

| Granskningsutlåtande 2 | Kommunfullmäktige | 2021-02-18| Dnr BN 2010/569

59.

Hunnebo 1:291

Menar att de gamla delarna av Hunnebo är en mycket gedigen plats som ska hållas fri ifrån stora
altaner, balkonger och trädäck. Villor och sjöbodar ska renoveras med försiktighet.
Kommentar:
Kommunen noterar kommentaren som ligger i linje med planens syften.
60.

Hunnebo 1:40

Yttranden menar att planen innebär att man som enskilda fastighetsägare beläggs med kraftiga
restriktioner vad gäller framtida renoveringar och eventuella ombyggnader. Yttranden är positiv till
planens intentioner, men frågande till om kommunen vill att fastighetsägarna tillhandahåller någon
typ av friluftsmuseum. Yttranden ser problem med planen inför kommande renovering och
fönsterbyte. Yttranden menar att många av husen inom planområdet på senare tid redan renoverats
och byggs om för att möta de behov och önskningar man har idag på en modern bostad. Att många
andra har haft denna möjlighet är orättvist och enligt yttranden strider det mot den kommunala
likställighetsprincipen i kommunallagen. Yttranden anser också att om detaljplanen, med
restriktioner om vad man får göra med sina hus, går igenom i nuvarande skrivning, kommer
fastighetsägarna lida ekonomisk skada genom att man vid en eventuell framtida försäljning få ett
betydligt lägre pris än annars. Sammanfattningsvis menar man att det är orimligt att de som ännu
inte renoverat sina hus berövas denna möjlighet. Likställdhetsprincipen i kommunallagen ska gälla
vad gäller tillstånd att renovera och bygga om. Det är oklart om vad som ska bevaras, och vilken
tidsepok som i så fall ska räknas.

Kommentar:
Kommunen vidhåller att det finns ett behov av att bevara och skydda kulturmiljön och bebyggelsen i
Hunnebo. Ett sätt som kommunen bedömer lämpligt att göra detta är genom en detaljplan som
reglerar bevarandet och byggnation inom området och som tar till vara på de unika värdena för
varje fastighet. Varje fastighet besitter olika värden och har därför i mångt hanterats separat, men
med en genomgående lik metodik. Att återskapa äldre nu förgångna värden är omöjligt, men att
leda till en kulturhistorisk hänsyn genom bestämmelser är möjligt och syftet med detaljplanen för
att bevara kulturmiljö som helhet.
61.

Hunnebo 1:51

Yttranden hänvisar till och vidhåller alla sina tidigare lika viktiga yttranden. Yttranden menar att det
är anmärkningsvärt att detaljplanen inte ännu antagits då dess syften att slå vakt om bebyggelsens
karaktär är av hög vikt. Man menar att under de snart 10 år som processen pågått har fler
förvanskningar skett i planområdet. Man menar att det funnits stöd i PBL 8 kap §13
”förvanskningsförbudet” samt 8 kap 17§ ”varsamhetskravet” att trots att planen inte antagits hindra
vissa förvanskningar, något som kommunen inte gjort. Yttranden menar att kommunen istället
dragit nytta av att kunna besluta enligt både den gamla detaljplanen och det nya förslaget och
exempelvis bordlagt viktiga beslut om rättelseförelägganden och svartbyggen i avvaktan på den nya
detaljplanen, exempelvis Hunnebo 1:70 menar yttranden. Yttranden menar att det på flera ställen
tillåtits totala ombyggnader, avvikande tillbyggnader, nya och större fönsterlösningar, stora
balkonger och altaner, tvärtemot planförslagets intentioner. Yttranden menar att kommunen och
fastighetsägare snarare försökt genomföra sådant som planförslaget avser förhindra. Vidare menar
man att den nya granskningen får det att framstå som att det är verksamheterna i området som är
prioriterade och inte kulturmiljön. Yttranden står fast vid sina tidigare synpunkter kring Hunnebo
1:70 och menar att det är ett svartbygge som ges större byggrätt och högre tillåtna höjder än
omkringliggande bebyggelse och det ursprungliga huset på tomten. Allt för att kommunen försöker
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”läka” sina tidigare tveksamma beslut om rivningslov av en fiskarstuga och ett rent favoriserande av
en enskild kommunmedlem som brutit mot detaljplanen, detta är helt emot likställighetsprincipen i
kommunallagen menar yttranden.
Kommentar:
Kommunen vidhåller sina tidigare bemötanden av yttrandens synpunkter. Kommunen menar
fortsatt att kommunens och detaljplanens intentioner är att skapa ett skydd för kulturmiljön samt att
bevara både enskilda objekt av kulturhistoriskt värde samt att genom detaljplanen ge bestämmelser
och restriktioner som förhindrar vidare förvanskning i planområdet.
62.

Ellene 1:411 “Bella Gästis”

Yttranden menar att Byggnadsnämndens återremittering av förslaget som syftade till att möjliggöra
en utbyggnad för verksamheten inte har tillgodosetts i förslaget. Man menar att detta är
anmärkningsvärt och knappast var Byggnadsnämndens avsikt med återremissen. Avsikten var
rimligen att möjliggöra en tillbyggnad med hänsyn till de kulturhistoriska värdena, vilket yttranden
menar är fullt möjligt. Yttranden noterar också att planförslaget har mer kvartersmark i nordväst av
fastigheten än tidigare, vilket man är positiva till. Yttranden menar att man har ett stort behov av att
utöka lokalerna åt norr och väster för att klara framtida krav på livsmedelsutrymmen och
handikappanpassning, och föreslår därför att prickad mark delvis tas bort där. Man föreslår också en
korrigering av avgränsningen mellan allmän platsmark och kvartersmark längre upp längs Norra
kajen vid Norra Strandgatan.
Kommentar:
Kommunens förvaltning vidhåller att förslaget korrigerats i linje med syftet i återremitteringen att
pröva en ökad byggrätt. Emellertid har geotekniska svårigheter gjort att en utökning av byggrätt
för denna fastighet inte bedömts lämplig i detaljplanen. En korrigering av kvartersmarken görs
dock längs Norra Strandgatan.
63.

Hunnebo 1:647 “Perssons på kajen”

Yttranden önskar riva befintlig badhusbyggnad och ges möjlighet att bygga nytt inom fastigheten
samt på parkeringen bakom denna. Yttranden önskar kunna skapa en vinterbonad restaurang och
hotellverksamhet med hög kvalitet.
Kommentar:
Kommunen ser positivt på utveckling av verksamheter i Hunnebostrand generellt. Detta förslag är
dock inte i linje med detaljplanens syfte och kommer därför inte att hanteras inom denna detaljplan.
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Under granskning 2 har ovanstående synpunkter och erinringar inkommit. Dessa har ovan
sammanfattats och bemötts med kommentarer ifrån kommunen. Slutligt ställningstagande från
kommunen presenteras i antagandehandlingen för detaljplanen.
Förslag till åtgärder och fortsatt arbete inför antagande
Efter genomförde av granskning 2 har synpunkter på planförslaget inkommit som föranleder mindre
justeringar av planhandlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfattningen att föreslagna
ändringar av planen inför antagande är av sådan art att det inte krävs en ny granskning.
Justeringar som föreslås:
Planbeskrivningen
•

Kompletteras kring hantering av geoteknik med bland annat referenser till fler handlingar
och underlag.

•

Kompletteras kring åtgärder rörande miljökvalitetsnormer för vatten.

•

Kompletteras kring strandskyddsfrågan

•

Redaktionella justeringar.

Plankartan
•

Korrigeringar i förhållande till nyare grundkarta.

•

Planbestämmelse rörande strandskyddets upphävande korrigeras för att inte upphäva
strandskyddet inom vattenområden förutom där tryckbank medges.

•

Planbestämmelsen f1 har korrigerats så att även befintliga fasadkulörer medges.

•

Fastigheten Ellene 34:2 har fått utökad mark som inte får bebyggas med hänsyn till de
begränsningar som geotekniska förutsättningar för området ger.

•

Norr om Ellene 1:411 föreslås kvartersmarken vid Norra Strandgatan utökas något.

•

E-områden korrigeras efter förtydligande av ledningsägare.

•

Planavgränsning i norr korrigeras då gällande detaljplan medger hamnverksamhet inom
vattenområdet.

•

Redaktionella justeringar och förtydliganden.
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Sakägare med kvarstående invändningar mot planförslaget
Ellene 1:147
Ellene 1:411
Ellene 1:458
Ellene 34:2
Ellene 51:1
Ellene 63:1
Ellene 64:1 och 72:2
Hunnebo 1:7
Hunnebo 1:26
Hunnebo 1:30
Hunnebo 1:37
Hunnebo 1:40
Hunnebo 1:51
Hunnebo 1:61
Hunnebo 1:62
Hunnebo 1:65, 1:98, 1:253 och 1:696
Hunnebo 1:68
Hunnebo 1:70
Hunnebo 1:71
Hunnebo 1:77
Hunnebo 1:85

Hunnebo 1:96
Hunnebo 1:102
Hunnebo 1:113
Hunnebo 1:135 och 1:193
Hunnebo 1:145
Hunnebo 1:191
Hunnebo 1:192
Hunnebo 1:202
Hunnebo 1:233
Hunnebo 1:234
Hunnebo 1:285 och 1:286
Hunnebo 1:289
Hunnebo 1:296
Hunnebo 1:356
Hunnebo 1:423
Hunnebo 1:458 och 1:459
Hunnebo 1:547

Kungshamn 2021-02-18

…………………………………….
Eveline Savik
Samhällsbyggnadschef

…………………………………….
Amanda Jansson
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Läsanvisningar för detaljplanen
Detaljplanen har på grund av sin omfattning och komplexitet fått en utformning där bestämmelser redovisas
parallellt både på plankartan samt i en särskild bestämmelsetabell. Av utrymmesskäl och för att erhålla en tydlig
plankarta så är det inte praktiskt möjligt att redovisa alla egenskapsbestämmelser direkt på plankartan.
Detaljplanens plankarta är uppdelad i fyra blad. Kartblad 1-3 redovisar planområdets utbredning, användning av
mark och vatten, utformning av allmänna platser, begränsningar av markens bebyggande, samt markens
anordnande. Kartblad 4 redovisar detaljplanens bestämmelser i form av en förteckning av de bestämmelser som hör
till detaljplanen (planbestämmelselista) samt en bestämmelsetabell. Bestämmelsetabellen kompletterar plankartorna
med ytterligare bestämmelser för respektive fastighet. Planbestämmelselistan redovisar betydelsen av alla
planbestämmelser inom planområdet, både de som listas i bestämmelsetabellen och generella bestämmelser som
berör alla fastigheter. Plankartan, bestämmelsetabellen och planbestämmelselistan är avsedda att läsas tillsammans
för att ge en heltäckande bild av vilka bestämmelser som gäller för respektive fastighet eller område.

Bestämmelsetabellen
Bestämmelsetabellen redovisar per fastighet de egenskapsbestämmelser som gäller inom fastigheten och som på
grund av områdets komplexitet inte ryms i plankarta. Fastigheterna redovisas i bokstavsordning efter traktnamn
samt i nummerordning efter fastighetsbeteckning. Egenskapsbestämmelserna fortsätter att gälla inom angiven yta
även för fastigheter som fått ny fastighetsbeteckning genom delning eller sammanslagning med annan fastighet.
Vissa fastigheter i Hunnebostrand har samma fastighetsbeteckning för en bostadstomt samt för en sjöbod, men
ligger i olika delar av planområdet. I dessa fall behöver även ”Markanvändningen” knytas till fastigheten för att
kunna avläsa rätt planbestämmelser i bestämmelsetabellen. Sjöbodar har markanvändningen HV och
bostadsfastigheter har markanvändningen B eller HB. I enstaka fall är fastigheter uppdelade i två ytor (Exempelvis
Hunnebo 1:37). Dessa fastigheter har för att kunna skiljas åt markerats med ”Vä” och ”Ös”, alternativt ”No” och
”Sö” i bestämmelsetabellen för den västra respektive östra eller norra respektive södra delen av fastigheten för att
kunna skiljas åt.

Exempel på hur tabellen ska läsas

Hunnebo 1:94. På plankartan redovisas tillåten markanvändning (bostäder) samt inom vilka delar av fastigheten
byggnad inte får uppföras respektive mark där endast bostadskomplement medges. För fastigheten gäller
bestämmelse f4 (markerad med röd ring i exempelbilden). Av bestämmelsetabellen (grön markering) framgår att
härutöver gäller bestämmelserna r, k1 och f1 samt angivelse om högsta tillåtna nockhöjd +9,5 meter. Listan med
planbestämmelser innehåller även generella bestämmelser som gäller för alla fastigheter inom planområdet.
(För användningsytor som arrenderas ut eller som ligger på större kommunala fastigheter så krävs avläsning i
plankartan).
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Förord
Miljö- och byggnämnden i Sotenäs kommun har 2010-12-09 MBN § 219 beslutat att ta fram detaljplan för
den gamla delen av Hunnebostrand och samtidigt beslutat att ge Miljö- och byggkontoret i uppdrag att starta
arbetet med detaljplan. Förslag till detaljplan har varit utställt för samråd från den 2016-09-26 till 2016-1104 samt för granskning 2017-10-30 till 2017-12-11 och 2020-02-13 till 2020-03-12.

Handlingar
Detaljplanen består av:
- Planbeskrivning med genomförandedel (denna handling)
- Plankarta i skala 1:500 med planbestämmelser. Bestämmelser för enskilda fastigheter redovisas i särskild
tabell. Plankartan inklusive bestämmelser och tabell omfattar totalt 4 blad.
- MKB - Miljökonsekvensbeskrivning inför stabiliseringsåtgärder med tryckbankar i Hunnebostrands hamn,
HydroGIS AB, 2015-02-11)
Utredningar och planunderlag:
- Planprogram 2011-08-17, rev 2012-05-24.
- Programsamrådsredogörelse 2015-11-05.
- Bergbesiktning och radonmätning, Norconsult AB 2016-06-09.
- PM geoteknik, Geoteknisk utredning för Gamla Hunnebo, Geosigma 2013-10-31.
- PM geoteknik, Stabilitetshöjande åtgärder Hunnebostrand, COWI 2018-09-28.
- PM geoteknik, Tryckbank i Norra hamnen, Port Engineering 2019-05-02.
- Dykinspektion Ångbåtskajen Hunnebostrand, DAWAB 2018-09-14.
- MKN Vatten HydroGIS 2020.
- Byggnadsinventering, Sotenäs kommun, 2017-04-05.
- Gestaltningsprogram (Gestaltning i kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen), Sotenäs kommun och
Norconsult AB, 2017.
- Miljöutredning (Sjömack i Hunnebostrand – Historisk miljöinventering), Norconsult AB, 2016-05-03
- Dagvattenutredning, Västvatten AB, 2017-05-12.
- PM provtagning av dagvatten i Hunnebostrand, Geosigma, 2017-05-15.
Övriga handlingar i ärendet är:
- Fastighetsförteckning
- Samrådsredogörelse 2017-01-26
- Granskningsutlåtande 2018-05-21
- Granskningsutlåtande 2021-02-18

Planens syfte och huvuddrag
Den gamla delen av Hunnebostrand utgör en sammanhängande bebyggelse där sjöbodar och bostadshus med
mera tillsammans bildar en kulturhistorisk miljö av stort värde. Kulturvärdet ligger både i miljön som helhet
men också i enskilda byggnader. Detaljplan syftar till att genom det regelverk som planbestämmelserna utgör
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slå vakt om bebyggelsens karaktär och miljöns kulturvärde och samtidigt ge ett tillräckligt juridiskt skydd
mot olämpliga förändringar. Målsättningen är att Hunnebostrand även i framtiden ska utgöra ett levande
samhälle. Detaljplanen ger ett regelverk för de ramar inom vilket samhället kan förvaltas och utvecklas och
ger stöd för hantering av olika typer av förändringar som kräver bygglov.
I detaljplanen bekräftas i huvudsak nuvarande markanvändning med handel och verksamheter i sjöbodar och
främst bostäder inom övriga delar av planområdet. Detaljplanen reglerar markanvändning inom kajområden
och övrig allmän platsmark samt användning av vattenområden. I detaljplanen hanteras även frågor såsom
geotekniska förhållanden och framtida högre havsnivåer.
Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan och bygglagen (SFS 2010:900)
Efter genomförd granskning avses planförslaget att tas upp för antagande i Kommunfullmäktige.

Plandata
Planområdet omfattar bostadsbebyggelsen nedanför Söndre Hoge Berg och hamnområdet från Nordre Hoge
Berg i norr till Södra kajen i söder. Vattenområdet som ingår i planen inbegriper halva hamnbassängen, med
gräns i vattnet enligt detaljplan från 1981 för St Görans ö. Åt öster avgränsas planområdet av den branta
bergssluttningen på Söndre Hoge Berg.

Figuren visar med rödmarkering detaljplanens ungefärliga läge i Hunnebostrand.

Planområdet utgör som helhet cirka 11,5 hektar, varav cirka 3,8 hektar utgörs av vatten.
Ett stort antal fastigheter ingår i planområdet, drygt 200 stycken. De består av dels privata fastigheter med
bostadshus och fastigheter med sjöbod och brygga. Gator, kajer och stigar är till största delen kommunens
mark.
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Figuren visar med blåmarkering detaljplanens utbredning i den gamla delen av Hunnebostrand.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
I gällande översiktsplan från 2010 betecknas området som ”område med höga kulturhistoriska värden”.

Detaljplaner
Det finns idag sex stycken gällande planer inom planområdet, varav två av dessa reglerar de största delarna.
Stadsplanen från 1954 anger bostäder med möjlighet till handel och med vissa utformningsbestämmelser.
Ändring av stadsplanen från 1983 anger att området ska utnyttjas för hamnändamål, ändamålsbestämmelse
Th i planen, vilket uttolkas gälla för hamnverksamhet med hantering av tunga varor och större fartyg. Ett par
mindre planer för enskilda eller ett fåtal fastigheter finns även i området (1427-P93/9 samt 1427-P36), dessa
ersätts i sin helhet i och med den nya detaljplanen.
Planbestämmelserna i gällande planer har i bygglovärenden överprövats och myndigheter har inte ansett
bestämmelserna gälla för dagens fritidsbåtstrafik och tillhörande serviceverksamheter. Ett stort antal
avvikelser från gällande detaljplan har i enlighet med detta skett med viljan att utveckla samhället och medge
bygglov i området.
I nu gällande detaljplaner saknas bestämmelser för utformning eller användning som innebär
bebyggelsehistoriskt skydd för såväl husen som gatu- och hamnmiljöerna.

Riksintressen
Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil är ett riksintresse enligt
Miljöbalkens 4 kap 2 §. Hela planområdet ingår i detta riksintresseområde, där turismens och friluftslivets
intressen särskilt ska beaktas vid bedömning av exploatering eller andra ingrepp i miljön. Kustområdet är
även av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns. Riksintressena utgör inte hinder
för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.
Planområdet gränsar till riksintresse för friluftsliv och för naturmiljövård i den västra sidan.

Planprogram
Planprogram för för de gamla delarna av Hunnebostrand togs fram 2011 och reviderades 2012. I programmet
redovisas det skydd och bevarande som avses införas i detaljplan för Gamla Hunnebo.

Kommunala riktlinjer
För området gäller ”Bygg med känsla” - Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i
Sotenäs kommun, en skrift med rådgivande status, antagen av kommunfullmäktige 2004. För sjöbodar finns
en Sjöbodspolicy antagen av kommunfullmäktige 2014. Sotenäs kommun har också tillsammans med
Norconsult AB arbetat fram ett gestaltningsprogram för kustsamhällena - Gestaltning i kulturhistoriskt
värdefulla kustsamhällen, 2017.

10 (49)

| Planbeskrivning | Byggnadsnämnden | 2021-02-18| Dnr BN 2010/569

Förutsättningar och förändringar
Historik
Hunnebostrands utveckling
Bohuslän gränsar mot Skagerak och Kattegatt. Fiske och sjöfart har länge varit viktiga näringsgrenar längs
kusten. Hunnebostrand är en av alla de kustorter som bildats inne i vikar, på öar och utmed sund i
skärgården. Den naturliga lugna och skyddade hamnbassängen mellan fastlandet och St. Görans ö avgjorde
det gamla Hunnebostrands läge.
En säregen tät bebyggelsestruktur har vuxit upp mellan de kala bergen, invid de naturliga hamnplatserna.
Bebyggelsen har utvecklats och formats efter tidernas respektive behov med hänsyn både till fisket och till
stenhuggeriverksamheterna.
Historiskt sätt har Hunnebostrand varit en viktig landningsplats för inte minst sill. Sillen landades där och
förvarades i bodar där den saltades och lades i tunnor som sedan skeppades vidare med större båtar för vidare
transporter. Hunnebostrand var tidigt så pass viktig att danske kungen Chistian IV köpte Hunnebo gård år
1587 för att på så sätt kunna kontrollera handeln med sill.
Fiskarbefolkningen var beroende av samarbete och närheten mellan platser som havet, båten, bostadshuset
och bryggan med sjöbod. Livet mellan husen var viktigt för att livet skulle fungera. Bristen på utrymme och
behovet av närhet till båten gjorde att kustborna byggde tätt. Den kuperade terrängen avgjorde hur husen
kunde placeras på klipporna. Stränderna kantades av bryggor och sjöbodar för verksamheterna. Få fiskelägen
i Bohuslän speglar fortfarande i sin miljö den historiska utvecklingen lika tydligt som Hunnebostrand.
Hunnebostrand är ett fiskeläge som också präglats av kombinationen av fiske och stenhuggeri. Från 1860 till
1870-talen tog stenindustrin fart och stenhuggare flyttade till Hunnebostrand från andra håll, bland annat från
Blekinge där det också fanns stenindustri. Husen byggdes då lite längre från vattnet eftersom stenhuggarna
inte var beroende av närhet till båten på samma sätt som fiskare och skeppare. Bebyggelsen närmast vattnet i
Gamla Hunnebo användes alltså främst av fiskare och skeppare. Marken längre bort från vattnet, utanför
planområdet, var tidigare jordbruksmark som delvis fick omvandlas till bostäder. Stenhuggarbebyggelsen har
andra karaktärsdrag än fiskarbebyggelsen. Raka gator och grönskande trädgårdar ger dessa områden sin
speciella karaktär.
Efter första världskriget ökade stenindustrin ytterligare och verksamheterna började använda sig av täckta
stenbrott istället för de tidigare öppna stenbrotten. Då blev kajen norr om planområdet, där det idag är en
park för stenkonstverk och statyer, en stor stenindustri intill berget. Efter den ekonomiska kraschen 1929
försvann efterfrågan på huggen granit och en kraftig nedgång följde för stenindustrin på 1930-talet och
framåt.
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Det privata ägandet av marken där bostadshuset står är en förhållandevis sen konstruktion i Bohuslän.
Historiskt har mycket mark ägts av kronan/staten genom stiftelser, främst Margaretha Whitfeldts stiftelse. I
Gamla Hunnebo tillhörde marken ursprungligen Hunnebo gård och till mindre del Ellene gård.
Sedan mitten av 1800-talet har Bohuskusten varit attraktiv som rekreationsområde. Havet, klipporna och det
salta vattnet fascinerade besökarna och Bohuskusten blev synonymt med hälsosam rekreation och
avkoppling. Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal blev det vanligt att sommargäster hyrde rum hos
lokalbefolkningen, som därigenom fick en välkommen extrainkomst. Bruket att bygga en extrabostad i
källarvåningen blev vanligt. Semesterlagstiftningen som kom 1938 innebar en märkbar ökning av
sommargäster i Hunnebostrand under 1940-talet.
I dagsläget är Hunnebostrand en attraktiv ort såväl för åretruntboende som för delårsboende och besökare.
Näringslivet i Bohuslän utvecklas i en riktning där turistnäringen blir alltmer dominerande och nyanserad.
Olika kustorter utvecklar sina specialiteter och konkurrerar om turisterna, såväl de som kommer sjövägen,
som de som kommer landvägen. Hunnebostrand har en attraktiv gästhamn, och lockar med karaktäristisk
historisk miljö och en varierande bredd av aktivitetsmöjligheter. Nya verksamheter som lockar turister
etableras kontinuerligt. Det aktualiserar frågan om ett samhälle med goda förutsättningar året runt, inte bara
med hänsyn till besöksnäringen.

Bebyggelsehistorik
Historiskt behövde bostadshusen ligga nära bryggan för att fiskarna snabbt skulle kunna ta sig ut och bedöma
vädret när fisken kom. Skepparna behövde även ha uppsyn över sina båtar. Bostadshusen är också placerade
med gaveln mot sjön för att uppfylla den tidens nyttokrav på utsikten.
De äldsta bostadshusen är låga enplansstugor med ett rum och kök, så kallade ”enkelhus” eller
”enkelstugor”. Under perioder gjorde fiskelagen stora förtjänster, detta kan avläsas i de något större
bostadshusen som tillkommit under sådana perioder. Från 1800-talet finns så kallade ”dubbelhus”. Dessa har
en korsplan och ibland en mindre förstuga eller veranda. Verandan var sällan isolerad och användes mest
sommartid.
Från att stenindustrin tagit fart byggdes bostadshusen med en markvåning av sten och trävåningar ovanpå.
Med dessa hus kunde två lägenheter skapas i husen. Den bofasta befolkningen flyttade ner i stenvåningen i
markplanet och kunde då hyra ut den ena lägenheten sommartid till turister.
Bebyggelsen i Hunnebostrand utvecklades historiskt huvudsakligen från området innanför gamla
”ångbåtsbryggan” i norr och runt korsningen Torggatan, Södra- och Norra Strandgatan samt i den södra
delen vid det lilla torget där Hunnebovägen startar i riktning söderut. Alltjämt är det utmed stranden och
mellan stranden och Söndre hoge berg som den äldre bebyggelsen finns. Mellanrummen mellan husen var i
det ursprungliga fiskeläget till för att användas gemensamt. Till skillnad från Smögen där
fastighetsindelningen till viss del fortfarande ser ut så, har den gamla delen av Hunnebostrand idag tomter
kring husen med häckar och även ibland staket kring tomterna.
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För utevistelse sommartid fanns ofta en trädgårdsmöbel på backen utanför huset i en läig vrå. Stora
balkonger eller altaner förekom inte. Mellanrummen mellan husen var i det ursprungliga fiskeläget till för att
användas gemensamt. Därför var de enskilda bostadshusen i Hunnebostrand inte omgärdade av staket eller
annat som hindrade fri rörelse mellan husen.
Sjöbodarna var ursprungligen låga och enkla. Några har byggts i två våningar och i dag finns en blandning
av äldre och yngre sjöbodar. Sjöbodarna har placerats så att det här och var skapats ett prång mellan bodarna
där det är möjligt att ta sig ner till vattnet och bryggan.
Med det ökande delårsboendet i Hunnebostrand kom en bebyggelsekultur som inte har sitt ursprung i
fiskeläget. Bebyggelse komplement som altaner, terrasser och plank dyker upp för att skapa avgränsning
mellan det privatägda och det allmänna. Dessa bebyggelseelement saknar tradition i området. I fiskelägets
täta bebyggelse kan det också innebära att sikten skyms för grannarna. I proportion till ursprungshusen blir
stora altaner och balkonger ofta ett främmande inslag i bebyggelsemiljön.
I programhandlingen som ligger till grund för denna detaljplan redovisas karaktärsdrag för bebyggelse från
olika tider i Hunnebostrand, (Kapitel; Bostadshusens karaktärsdrag från 1850-tal till 2010).

Huvudfrågan
För att kunna ta till vara det kulturarv som den gamla delen av Hunnebostrand (planområdet ”Gamla
Hunnebo”) representerar, krävs ett gemensamt ansvarstagande från stat, kommun och de markägare som äger
och förvaltar bebyggelsemiljön. Detaljplanen är ett nödvändigt verktyg som kan balansera
bevarandeintressen med övriga samhällsintressen och privata intressen som finns att utveckla i Gamla
Hunnebo.
Motivering till detaljplan med bevarandeinriktning för Gamla Hunnebo är bland annat att platsens historia
fortfarande tydlig vilket skapar ett värde. Sådana områden skapar en bättre förståelse dels för vilka resurser
och vilken gemenskap som människorna hade i samhällena förr, dels för hur bebyggelsen då var utformad
och inplacerad i landskapet. Byggnadernas storlek, läge och yttre form liksom markbehandling och
vegetation är viktiga för upplevelsen av miljön. Utformningen av gaturummen och platserna mellan
byggnaderna är lika starkt karaktärsskapande som byggnaderna i sig. Ett detaljerat bevarande av byggnader
och miljöer, är motiverat i de fall där den äldre byggnadskonsten är bevarad.
För miljön i Gamla Hunnebo gäller att ”helheten är större än summan av delarna”. Varje byggnad är en
viktig del för helheten. Om flera enskilda hus förändras påverkas också helhetsintrycket. Varje enskilt
bostadshus med tillhörande tomtplats är bärare av karaktärsdrag och representerar den tid då det byggdes och
då det byggdes om. I Gamla Hunnebo har det byggts om sedan början av 1800-talet och här finns hus från
varje decennium sedan dess. Alla tidsepoker är intressanta och speglar hur samhället förändrats. Det visuella
sambandet mellan hus som ligger nära varandra är en central fråga. Helhetsmiljön med natur och bebyggelse
är mycket utpräglad och stadsrum och gaturum spelar lika viktiga roller som själva husen.
På senare år har förändringar skett som riskerar att hota kulturmiljövärdena i Gamla Hunnebo. Att tillgodose
alla dagens behov inom ramen för de tomtytor och de husvolymer som finns i Gamla Hunnebo är inte
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möjligt och därför behövs prioriteringar. Denna detaljplan avser styra hur den fortsatta utvecklingen av och
förvaltandet av den kulturhistoriska miljön i Hunnebostrand ska ske innan detta unika arv förstörs.

Mark, vatten och vegetation
Hunnebostrand ligger i en bukt, vars södra del skyddas av några utanförliggande öar. Strandremsan innanför
bukten begränsas av Nordre Hoge berg och Söndre Hoge Berg, som är 67 meter höga och tvärbranta med en
skålformad dalgång mellan sig. Landskapet har en tydlig bohuslänsk karaktär och bergen innehåller högklassad granit.
Planförslaget avser att bevara klippor, berghällar och den natur som finns kvar inom området. Dessa element
är viktiga för förståelsen av hur bebyggelsemiljön har kommit till.
Stora delar av hamnbassängen regleras som öppet vattenområde (W1). Vattenområden där småbåtshamn med
flytbryggor tillåts regleras med planbestämmelse (W2). För vattenområde där det finns bryggor och befintliga
byggnader ovan vatten i anslutning till sjöbodar, föreslås planbestämmelse (W3) som ger möjlighet att bevara
befintliga bryggor och bodar ovan vatten med befintlig utformning och omfattning. Vid den norra kajen
avses en ny ”sjömack” (drivmedelsförsäljning för båtar) kunna anläggas, den del av denna som behöver
placeras i vatten har stöd i befintlig detaljplan. Vid etablering av ny sjömack bör även andra alternativa
placeringar studeras utanför planområdet. För den befintliga bron till St. Görans ö väster om planområdet
föreslås planbestämmelse ([W4]), öppet vattenområde under huvudanvändning (GATA3). Brons segelfria
höjd är vid planens upprättande cirka 1,5 meter över vattenytan. Söder om Norra kajen föreslås ett område
(W5), här medges en fastöverbryggning samt att tryckbankar placeras i vattnet, detta i syfte att hantera
stabiliteten för område.

Geotekniska förhållanden
Geotekniska underlag för detaljplanen
Som underlag för geotekniska bedömningen i detaljplanen för Gamla Hunnebo har flera geotekniska
utredningar samt åtgärdsförslag tagits fram och beaktats. De utredningar som ligger till grund för
detaljplanens ställningstagande är Geosigma 2013 tillsammans med de uppdaterade beräkningar som gjordes
i COWI 2018 och dykinspektionen DAWAB 2018. Sammantaget har dessa utredningar visat att geotekniska
åtgärder krävs inom en del av planområdet. Åtgärdsförslag samt del av utförande för denna åtgärd redovisas i
Port Engineering 2019 samt i HydroGIS 2020.
Utöver dessa utredningar finns flera äldre utredningar gjorda inom området. Det finns också geotekniska
förstärkningsåtgärder genomförda. Dessa underlag är invägda i utredningarna Geosigma 2013 och COWI
2018 och redovsas därför inte separat.

Bakgrund
Kommunen menar att stabilitetsberäkningar ska utgå ifrån riktvärden och säkerhetsfaktorer för befintlig
bebyggelse. Detaljplaneförslaget omfattar i princip endast befintlig bebyggelse och sedan tidigare planlagda
mark- och vattenområden med undantag för ett fåtal obebyggda fastigheter. Den befintliga bebyggelsen har
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generellt stått på platsen under en längre period och de fåtal outnyttjade byggrätter som finns är belägna i den
södra delen av planområdet inom ytor som bedömts ha grunda jorddjup eller berg idagen. Byggrätterna i
området görs i och med denna detaljplan generellt mer begränsade än i den äldre detaljplanen. Detta
sammantaget gör att tillkommande viktbelastning i området som helhet kan förväntas bli högst marginell och
sannolikt lägre än om dagens detaljplan skulle gälla fortsatt.
För områdena Södra kajen, Södra området och Södra mitten bedöms inga problem kopplade till geotekniken
föreligga enligt Geosigma 2013. De områden som betecknats Norra området, Norra mitten och Mellankajen
har enligt Geosigma 2013 krävt fördjupade utredningar. En fördjupande utredning togs fram i och med
COWI 2018 då beräkningarna och området studerades på nytt.

Figuren visar de olika delområdena som använts vid geoteknisk bedömning och bergteknisk besiktning.
Geosigma 2013.
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Förutsättningar
Nedan presenteras korta redovisningar av varje delområdes jordlagerföljder samt problematik. För mer
detaljerade beskrivningar hänvisas till Geosigma 2013 samt COWI 2018. Jordlagerprofilerna har delats upp i
två dominerande delar, havsområde och landområde, vilka på nivåer under -12 meter bedöms vara lika, se
COWI 2018.
Norra området och Norra mitten
I havsområdet består jordlagerföljden överst av gyttja ovan silt vilken underlagras av lera ovan friktionsjord
på berg. Utförda sonderingar har stoppat i fast lagrad friktionsjord, block eller berg på ca 7-20 m under
havsbotten.
Inom landområdet består jordlagerföljden under det översta ytskiktet av sprängsten/fyllningsmaterial ovan
siltig lera vilket underlagras av lera ovan friktionsjord på berg. Lokalt har ett lager av silt eller sand påträffats
mellan lagret av sprängsten/fyllningsmaterial och leran. Utförda sonderingar har stoppat i fast lagrad
friktionsjord, block eller berg ca 5-25 m under markytan.
Leran främst inom landområdet bedöms vara instabil och kvicklera förekommer enligt COWI 2018.
Norra området:
Utredningen COWI 2018 redovisar att området i sin helhet har en låg stabilitet. Om kajkonstruktionens skick
och konstruktion kan verifieras bedömer dock COWI 2018 att åtgärder kan koncentreras till en mindre del av
området.
Kajkonstruktionens skick och utformning har studerats vid dykinspektion, DAWAB 2018. Generellt är
kajkonstruktionens pålar i ett gott skick, dock med vissa avvikelser. Plattans undersida är så ojämn att det
varit svårt att verifiera skick för denna enligt utredningen.
Norra mitten:
Utredningen COWI 2018 redovisar att området i stort inte kräver åtgärder. Utredningen lyfter dock att vid
gränsen emot det Norra området förekommer kvicklera med risk för sekundär skred. Det rekommenderas i
utredningen att då åtgärder görs för det norra området bör dessa ytor också tas med.
Åtgärdsförslag:
För att höja stabiliteten inom Norra området och Norra mitten har olika lösningar studerats, detta redovisas i
Port Engineering 2019, se även rubrik Geotekniska åtgärder i denna planbeskrivning.
Södra mitten
Inom havsområdet består jordlagren av gyttja som överlagrar lera ovan friktionsjord. Mäktigheten på gyttjan
är ca 2 meter och på leran ca 19-30 meter. Inom landområdet består jordlagerföljden huvudsakligen av
fyllning ovan lera som överlagrar friktionsjord. Fyllnadsjordens mäktighet uppgår generellt till mellan ca 1
och 5 meter och består till största delen av siltig, grusig sand. Lerans mäktighet varierar mellan ca 15 meter
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och 35 meter. Leran är siltig och har inslag av skal. Stabiliteten som uppvisats i äldre utredningar har kunnat
verifieras enligt Geosigma 2013.
Mellankajen
Inom havsområdet består jordlagerföljden överst av gyttja ovan silt vilken underlagras av lera ovan
friktionsjord på berg. Utförda sonderingar har stoppat i fast lagrad friktionsjord, block eller berg på ca 15 till
20 m under havsbotten COWI 2018.
Inom landområdet består jordlagerföljden under det översta ytskiktet av sprängsten/fyllningsmaterial ovan ett
siltlager vilken underlagras av lera ovan friktionsjord på berg. Lokalt har ett lager av silt eller sand påträffats
mellan lagret av sprängsten/fyllningsmaterial och leran. Utförda sonderingar har stoppat i fast lagrad
friktionsjord, block eller berg ca 5-30 m under markytan COWI 2018.
Åtgärdsförslag:
Utredningen COWI 2018 redovisar att de åtgärder som ska ha utförts vid Mellankajen i slutet av 1980-talet
är tillräckliga för att ge området god stabilitet.
Södra området
Området har förhållanden liknande Mellankajen enligt Geosigma 2013. Stabilitetsförhållandena har dock
funnits vara tillfredställande i denna del enligt COWI 2018.
Södra kajen
Området har grunda jorddjup och berg i dagen på flera platser.
Jordlagren består huvudsakligen av fyllning ovan friktionsjord
på berg. Fyllnadsmaterial mäktighet uppgår generellt till mellan
0,5 och 3 meter och består till största delen av grusig sand och
sprängsten.
Med hänsyn tagen till de grunda jorddjupen och mängden berg i
dagen bedöms inga stabilitetsproblem föreligga i området. Inga
restriktioner angående stabiliteten finns i området.

Lastrestriktioner
För områden väster om Strandgatorna har lastrestriktioner införts
i detaljplanen. Lastrestriktionerna innebär att marken inte får
belastas mer än vad restriktionen medger. Lastkompensation kan
vara nödvändigt för att möjliggöra vissa åtgärder. Det vill säga
urgrävning av mark som återfylls med lättmaterial. Alternativt
kan stöd till berg genom pålning eller plintar nyttjas. Vid
lastkompensation med hjälp av lättfyllnad så behöver lyftkrafter
på grund av risk för översvämning beaktas och
lastkompensationen balanseras mot den planerade
konstruktionens vikt.

Röd yta visar de ytor inom planområdet
som reglerats med lastrestriktioner.
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Geotekniska åtgärder
De geotekniska underlagen för detaljplanen visar att det krävs åtgärder inom delområdena Norra området
och den norra delen av Norra mitten. Två alternativa åtgärdsförslag har studerats inom utredningen Port
Engineering 2019. Metoderna som studerats är något förenklat en tryckbank eller en fast spont. Båda
lösningarna höjer totalstabiliteten i området till acceptabla nivåer.
Kommunen har valt att gå på den lösning som i Port Engineering 2019 betecknas alternativ A. Detta innebär
en tryckbank av stenblock som läggs ut på armeringsnät i vattnet nedanför kajen och skapar en mothållande
och stabiliserande effekt för kajen. Utfyllnaden gör att vattendjupet kommer bli grundare precis vid
nuvarande kajlinje. Detta gör att kajlinjen behöver flyttas ut med nya anlagda bryggor för att nå ett
tillfredställande djup vid kajkanten.
Då restaurangverksamheten Bella Gästis vid kajen redan uppvisar tecken på sättningskänslighet krävs en
sättningsavskiljande spont mellan kajen och tryckbanken vid denna för att inte förvärra situationen på sikt.
Denna spont kombinerat med fyllningen omöjliggör framtida inspektioner/underhåll av kajen. En tryckbank
kommer därför kombineras med en lösning som förstärker kajkonstruktionen och gör den underhållsfri
framgent. Kommunen kommer att genomföra en betonggjutning under befintlig kajplatta vid anläggandet av
tryckbank och spont.
Nedan redovisas principritningar för föreslagna åtgärder. För ytterligare detaljer se Port Engineering 2019.
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Förstärkningsåtgärderna medför att befintliga bryggor måste rivas innan utläggningen av tryckbanken. Gröna
ytor motsvarar nya bryggor som byggs efter utläggningen av tryckbanken. Ljusgröna bryggor byggs över
tryckbanken där vattendjupet blir för grunt efter utläggningen av tryckbanken. Grönstreckad yta visar
tryckbank under synlig vattenspegel. Port Engineering 2019.

Principsektion för tryckbank utanför Norra kajen. En sättningsavskärmande stålspont visas utanför befintlig
kaj. Denna möjliggör en fyllning av utrymmet under kajen med makadam/betong. En spont/fyllning utanför
kajen omöjliggör framtida inspektioner/underhåll av kajen. En tryckbank kommer att kombineras med en
lösning som gör denna del av kajkonstruktionen underhållsfri. Port Engineering 2019
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Ansökan till MSB
Med anledning av de geotekniska åtgärder som krävs i Gamla Hunnebo har kommunen gjort en ansökan till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rörande stöd för att genomföra åtgärder. Denna
ansökan och process har initieras innan detaljplanen startades men har ännu inte blivit klar. Den pågående
processen med MSB hanteras parallellt med detaljplanen.

Bergteknisk utredning
För planområdet har en bergteknisk besiktning genomförts för att bedöma risk för blockfall i planområdet,
Norconsult 2016. Utredningen visar att områdets berggrund utgörs av fint medelkornig röd Bohusgranit.
Berget delas upp av sprickor med mycket råa ytor. På makronivå förekommer vidsträckta raviner, men i
meterskala är sprickorna ofta inte genomgående, vilket innebär att lösa block är ovanliga. På många platser
syns spår efter stenbrott i form av slänter med synliga borrpipor eller kantiga block som har lämnats kvar. Av
de naturliga block som förekommer finns det inget som utgör någon stabilitetsrisk i nuläget. Om
tillkommande byggnader medför behov av schaktning i berg, ska dessa ske med försiktig sprängning, av
hänsyn till omkringliggande byggnader och deras generellt korta avstånd till berg, för att undvika att sätta
block och kilar av berg i rörelse.

Geotekniska och bergtekniska ställningstaganden i detaljplanen
Rekommendationerna enligt geotekniskt och bergtekniskt underlag till detaljplanen ska följas och geoteknisk
och/eller bergteknisk bedömning ska ske vid slutprojektering och bygglov.
Nödvändiga åtgärder för att säkra stabiliteten i området ansvarar kommunen för. De geotekniska åtgärder
som vidtas i området kommer att dimensioneras med avseende på att lastrestriktionerna i detaljplanen
kvarstår.

Fornlämningar
Inom planområdet finns tre fornlämningar, enligt Riksantikvarieämbetets fornsök FMIS. Det rör sig om två
fyndplatser för föremål (RAÄ Tossene 535:1 samt 536:1), dock har lämningarna plockats bort från platsen.
Den tredje platsen är vid torget vid Södra Strandgatan. Detta rör sig om en minnessten som satts på platsen
1989 (RAÄ Tossene 684:1). Då funna föremål har avlägsnats och minnesstenen är sentida bedöms det inte
finnas hinder för detaljplanen ur ett arkeologiskt perspektiv.
I samband med att miljökonsekvensbeskrivning (MKB) togs fram för eventuella tryckbankar under vattnet
väster om kajen gjordes mätningar med ROV-farkost och ingen indikation gavs då om något av
marinarkeologiskt intresse.
Kommunen bedömer att en marinarkeologisk utredning inte är nödvändig i dagsläget. Beroende på vilka
åtgärder som slutligt väljs för att hantera områdets geotekniska problematik så kan en marinarkeologisk
utredning komma att vara motiverad med anledning av utbyggnad av dessa åtgärder.
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Risk för höga vattenstånd
Havsnivåhöjning
En rad forskningsrapporter visar att vi står inför en klimatförändring under de kommande hundra åren med
allt högre årsmedeltemperaturer. Ett varmare klimat påverkar bland annat världshavens medelvattenstånd
genom vattnets utvidgning vid uppvärmning samt genom avsmältning av glaciärer. Havsnivån beräknas stiga
med upp till ca 1,0 meter fram till år 2100 på grund av klimatförändringarna. I Hunnebostrand mildras
effekten till viss del av den pågående landhöjning och havsnivån beräknas i Hunnebostrand öka till + 65
centimeter år 2100. Den förändrade havsnivån kommer att påverka framför allt bryggor, sjöbodar och lågt
liggande kajområden, men även lågt belägna bostadshus.
SMHI har beräknat vattenstånden för Västra Götalands län i dagens och framtidens klimat. Beräkningarna
har utförts med utgångspunkt från att medelvattenståndet kommer att höjas med + 98 centimeter mellan 1990
till 2100. Separat beräkningar för Hunnebostrand har inte utförts, men siffror finns att tillgå för Smögen som
är beläget ca 1 mil sydväst om Hunnebostrand. Dessa beräkningar bedöms vara relevanta även för
Hunnebostrand.
Av figuren nedan framgår att landhöjning hittills har kompenserat ökningen av havsnivån. Någon tydlig
effekt på havsnivån har därför så här långt inte varit märkbart. Framöver kommer dock höjningen av
havsnivån vara kraftigare än landhöjningen. Fram till år 2030 beräknas nettoförändringen vara mindre än 10
centimeter och fram till år 2100 ca 63 centimeter.

Uppdaterad klimatanalys av havsvattenstånd i Västra Götalands Län (Källa: SMHI 2014-06-27).

Havsvattenståndet påverkas lokalt av väder och vind samt av tidvatten. För översvämningsrisker är det
framför allt de storskaliga vindarna i kombination med lågtryck som påverkar vattenståndet i Hunnebostrand.
I Västra Götaland är det generellt vid västliga vindar som höga vattenstånd uppstår. Ett vanligt förlopp är att
ett lågtryck passerar med vindar från sydost och syd som sedan vrider till sydväst och väst. Ungefär vid den
tidpunkten uppmäts maximalt vattenstånd. Den extrema nivån varar vanligen i några timmar.
Som mått på översvämningsrisker används ofta begreppet återkomsttid, vilket betecknar den genomsnittliga
tiden mellan två översvämningar av samma omfattning. I själva verket uttrycker begreppet en procentuell
sannolikhet för att en händelse inträffar varje enskilt år. Begreppet återkomsttid ger därför en falsk känsla av
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säkerhet, eftersom det anger sannolikheten för ett enda år och inte den sammanlagda sannolikheten för en
period av flera år. Tabellen nedan visar den sammanlagda sannolikheten för att ett vattenstånd med en viss
återkomsttid ska överskridas under en längre tidsperiod. Ett vattenstånd med återkomsttiden 100 år har t ex 5
% sannolikhet att inträffa eller överskridas under 5 år, medan för en 50- eller 100-årsperiod är sannolikheten
39 % respektive 63 %.
Återkomsttid (år)
5
10
20
50
100
200

Sannolikhet
under 5 år
(%)
67
41
23
10
5
2

Sannolikhet
under 10 år
(%)
89
65
40
18
10
5

Sannolikhet
under 20 år
(%)
99
88
64
33
18
10

Sannolikhet
under 50 år
(%)
100
99
92
64
39
22

Sannolikhet
under 100
år (%)
100
100
99
87
63
39

Sannolikheten för ett visst vattenstånd uttryckt i procent under en period av år. (Källa SMHI)

Höga vattenstånd i Hunnebostrand
Vattenstånd
(cm)

Återkomsttid
10 år

Återkomsttid
20 år

Återkomsttid
50 år

Återkomsttid
100 år

Återkomsttid
200 år

Smögen 1911-2013
2014

118

126

137

145

153

2100

84

193

204

212

220

Beräknade vattenstånd med återkomsttid 10, 20 50, 100 och 200 år för dagens klimat och fram till 2100.
Vattenstånden anges i centimeter i RH2000. (Källa SMHI)

Delar av kajområdena och Strandgatan ligger låglänt. De lägre delarna av Strandgatan ligger på nivåer
mellan +1,2 och +1,5 meter. Någon risk för att kajer och andra områden ska läggas permanent under vatten
finns alltså inte under överskådlig tid. Av de båda tabellerna ovan (rosa markering) kan man utläsa att det är
stor sannolikhet för att de lägsta delarna av kajområdet (under +126 centimeter) med stor sannolikhet
kommer att ställas under vatten minst en gång inom den närmaste 20-årsperioden även utan en höjning av
havsnivån. I takt med att havsnivån höjs kommer lågt liggande områden med stor sannolikhet att ställas
under vatten vid ogynnsamma väderförhållanden med allt tätare mellanrum.
Utmed främst Strandgatan finns en rad med bostadshus som är lågt placerade. Dessa är i regel uppförda på
en sockel av varierande höjd. Bottenvåningens bjälklag ligger därmed högre än den angränsande gatan och är
därför inte akut hotade av inträngande vatten. I många fall har bostäderna däremot en källarvåning. Vid höga
vattenstånd är det i första hand källare eller andra förvaringsutrymmen i sockelvåningen som riskerar att
drabbas av inträngande vatten. På längre sikt ökar även risken för att vatten kan tränga in även i själva
bottenvåningen.
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Figuren visar en
uppskattning av
vilka delar av
planområdet som
skulle
översvämmas vid
ett vattenstånd på
+2,0 meter.

Skyddsåtgärder
I Hunnebostrand är det nära sambandet mellan havet, bryggan, sjöboden och bostadshuset väldigt tydligt och
utgör en viktig del i samhällets charm och kulturhistoriska värde. Det är därför svårt att anordna permanenta
skyddsbarriärer mot höga vattenstånd utan att allvarligt förändra eller skada detta samband samt påverka
upplevelsen av miljön negativt. Ett sammanhängande högvattenskydd utanför sjöbodarna är inte praktiskt
möjligt att uppföra eftersom detta skulle bilda en slags tät barriär. Denna skulle omöjliggöra eller i vilket fall
starkt försvåra kontakten med bryggorna och havet. På motsvarande sätt går det inte heller att uppföra ett
högvattenskydd utmed Strandgatan, eftersom det skulle försvåra och begränsa tillgängligheten till sjöbodar
och bostadshus.
I praktiken innebär detta att återkommande översvämningar får accepteras och att bebyggelse och inredning
av framför allt sjöbodar får anpassas med hänsyn till detta. Risken för att områdets sjöbodar och bryggor,
men även lågt liggande delar av kajområdet ska drabbas av översvämning är redan idag hög vid extrema
vädersituationer. I takt med att havsytan höjs kommer dessa områden att översvämmas med allt tätare
intervaller.
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Sjöbodarna har i originalutförande en enkel standard och är därmed relativt tåliga mot inträngande vatten.
Ytmaterial kan torka ut när vattnet dragit sig undan. Inredning och annat material som är känsligt för vatten
bör därför undvikas, så att omfattande skador undviks vid höga vattennivåer. Beredskap bör även finnas för
att lyfta undan lös inredning med mera vid risk för högt vatten. Med hänsyn till klimatförändringarna bör
sjöbodar bevaras som de enklare bodar de traditionellt varit, för att inte riskera att större ekonomiska värden
förstörs vid en översvämning.
Problemen blir mer påtagliga för byggnader som har ett mera påkostat utförande och inredning. I de fall
dessa är känslig för vatten och ger upphov till kostsamma och/eller besvärlig återställning är ett alternativ att
skydda byggnaderna med tillfälliga åtgärder. Det kan till exempel vara att öppningar i byggnaderna skyddas
med sandsäckar, tillfälliga skivor mellan pollare eller andra typer av tillfälliga barriärer som kan demonteras
när havsnivån har sjunkit.
I vissa fall kan mera permanenta ombyggnader övervägas där byggnaden utformas så att den bättre kan stå
emot höga vattenstånd. Även i dessa fall kan det bli aktuellt att hindra vatten från att tränga in i byggnaden
genom tillfälliga barriärer vid dörrar och andra lågt liggande öppningar. Denna typ av åtgärder bör utföras
med stor försiktighet och med hänsyn till kulturmiljön.

Utrymning
I det fall att en översvämning skulle ske i Hunnebostrand till de nivåer om +2,0 meter som redovisas i
figuren så bedöms möjligheterna till utrymning vara goda. De bostäder som skulle påverkas av högt
vattenstånd har möjlighet att utrymmas åt öster eller söder via angränsande tomter eller till kommunala gator.

Bebyggelse
Detaljplanen för Gamla Hunnebo lägger stor vikt vid att bevara befintlig bebyggelsemiljö och dess
kulturvärden, både individuellt och som helhet. Byggnaderna i planområdet har varierande historia och vissa
har bytts ut eller byggts om på senare år, medan andra är i princip oförändrade. Som underlag för
detaljplanens bestämmelser för enskilda fastigheter har en byggnadsinventering utförts. Möjligheterna att
bygga om och förändra byggnader styrs i detaljplanen genom bland annat utformningsbestämmelser och
utökad bygglovplikt för i princip samtliga fastigheter. Inom ramarna för detta lämnas möjlighet till att
utveckla och göra förändringar av både enskilda fastigheter och allmän plats. En tydlig detaljplan skapar
goda förutsättningar för entydiga bygglovsbeslut, samtidigt som det blir lättare för fastighetsägare att förstå
vilken utveckling som är tillåten i området.

Utnyttjandegrad
Planbestämmelserna avser i stort att bevara områdets karaktär genom att reglera bostadshusens utbredning,
höjd och utformning i de känsligaste lägena och för den mest känsliga bebyggelsen. Därför har en
inventering med foton av samtliga bostadshus genomförts (Byggnadsinventering, Sotenäs kommun, 2017-0405). Det har också gjorts en inmätning av nockhöjder för befintlig bebyggelse för att kunna styra
bebyggelsens höjd korrekt från fastighet till fastighet och byggnad till byggnad.
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För befintliga fastigheter har en begränsning i exploateringsgrad (bebyggd yta på marken) införts
tillsammans med att placeringen av bebyggelsen begränsats, genom så kallad ”prickad mark” där byggnad
inte får uppföras samt i vissa fall ”korsmark” där endast komplementbyggnader tillåts. Detaljplanen medger
att nya komplementbyggnader får uppföras till högst 25 m² per fastighet. Bestämmelserna syftar till att
tydliggöra vilka förändringar som kan medges med hänsyn till kulturmiljön och så att den kan behålla sin
karaktär. Se även stycket utökad lovplikt nedan.

Tomtstorlekar
Tomterna är omkring 150 m² stora i de äldsta delarna av bebyggelsen. I området vid Södra kajen, som
bebyggts mellan 1910 och 1950, är tomterna något större och bebyggelsemiljön ibland något glesare.
Bebyggelsemiljöns ålder och historia går att avläsa genom olika delars skilda täthet. Det är därför av ett
kulturhistoriskt pedagogiskt intresse väsentligt att bibehålla de ursprungliga tomtstorlekarna.

Bevarande
Plankartans utformning med tillhörande bestämmelser och exploateringsgrad har utformats med
utgångspunkt från den befintliga bebyggelsens placering och karaktär. Innebörden är att bostadshusets
ursprungliga karaktär ska vara vägledande vid underhåll samt vid om- och tillbyggnad. Vissa särskilt
kulturhistoriskt värdefulla fastigheter har försetts med planbestämmelser som syftar till att bevara den
specifika byggnaden. Bestämmelserna som helhet har även som syfte att skydda och bevara kulturmiljön
som helhet.
Byggnadernas kulturvärde har bedömts utifrån en skala med fyra nivåer, A-D, där klass A representerat det
högsta värdet. För all bebyggelse i klass A och B har varsamhetsbestämmelser införts i syfte att bevara
byggnadernas karaktär och uttryck exteriört.
De hus som är i klass A och har eller ligger nära ursprungligt utseende förses dessutom med rivningsförbud.
Klass B får generellt varsamhetsbestämmelser (k1), i generell bestämmelse regleras också den hänsyn som
ska iakttas vid ny eller ombyggnation i området.
Många lägre klassade byggnader ligger i anslutning till känsligare byggnader där helheten och upplevelsen
av kulturmiljön hänger på att även de byggnader som inte har ett byggnadsspecifikt kulturvärde inte
förvanskas avsevärt. Därför finns generella utformningsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser som
reglerar hänsyn till kringmiljö, men även exempelvis fasadfärg och uppförande av takkupor eller frontespis.
Flertalet av bodarna vid stranden är högt klassade med hänsyn till byggnadens eller sjöbodens betydelsefulla
läge för upplevelsen av kulturmiljön.

Gestaltning
Tillbyggnader och ombyggnader ska utföras med särskild hänsyn till befintlig byggnads särart och
omgivningens kulturhistoriska värde vad gäller placering, form, material, proportioner och färgsättning.
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Om en befintlig byggnad brinner ned eller på annat sätt skadas får en ny byggnad återuppföras till
motsvarande placering, utformning och utseende, för att bevara upplevelsen av kulturmiljön. Att ersätta ett
äldre hus med ett nytt ställer höga krav på anpassning till området.
Tak
För i princip samtliga fastigheter gäller att tak ska utformas som sadeltak på huvudbyggnad och som sadeltak
eller pulpettak på komplementbyggnad. Ett undantag finns för Hunnebo 1:94 som har mansardtak. Befintlig
byggnads takutsprång får överlappa allmän plats. Taknockar bör orienteras parallellt med byggnadens
långsida. I detaljplanens bestämmelsetabell framgår vilka fastigheter som har ytterligare begränsningar vad
gäller exempelvis takkupor och frontespis.
Färgsättning
Detaljplanen reglerar tillåten fasadfärg för vissa byggnader, genom utformningsbestämmelsen f1 som anger
att fasader ska ha en för bebyggelsemiljön traditionell ljus kulör samt att fasadkulör på befintlig byggnad
medges. Detta kan exempelvis vara vit, ljust gult eller ljust grå. Varsamhetsbestämmelsen k1 anger att
varsamhet ska iakttas gällande bland annat avseende färgsättning.
Service- och teknikbyggnader för fritidsbåtsverksamhet
Detaljplanen möjliggör tillkommande mindre byggnader för service och teknik till fritidsbåtsverksamheten
(exempelvis återvinningsbyggnader) på allmän platsmark TORG. Sådana byggnader bör placeras och
utformas med hänsyn tagen till Gamla Hunnebos skala och färgsättning.
Vid Norra kajen kan utökad båtservice förutsätta nya servicebyggnader (exempelvis gästtoaletter). Dessa bör
utformas likt sjöbodar för att smälta in i miljön.

Utformning
Hur om- och tillbyggnader samt underhåll av fasader ska ske regleras med varsamhetsbestämmelser (k) samt
utformningsbestämmelser (f). Alla byggnader ingår i den helhet som miljön bildar och alla förändringar
måste ske med stor hänsyn till miljön. Vissa enskilda byggnader besitter från kulturhistoriskt synvinkel ett
lägre värde, men hur de är utformade har likväl stor betydelse för miljön som helhet. Med hänsyn till detta
regleras flertalet byggnader med varsamhets- och utformningsbestämmelser.
Färgsättningen i de bohuslänska samhällena förändras, och har haft en stor variation av kulörer men inom
vissa givna ramar. Under senare år har vit kulör framförallt dominerat på bostadshus med detaljer så som
fönsterfoder, hörnbrädor och vindskivor i brytande kulörer. Röd kulör dominerar på sjöbodarna med vita
eller svarta fönsterkarmar, dörrar och portar. Färgsättningen har tidigare varit mer varierande och idag finns
fortfarande kvar några byggnader som bryter av den annars homogena miljön. Dessa färgklickar är viktiga
för att bibehålla ett levande intryck.
Generellt gäller att en för området och de närliggande byggnaderna, tidstypisk och traditionell färgsättning
ska användas. Det gäller även glanstal på färgen. Med ”tidstypisk och traditionell”, avses ur ett
kulturhistoriskt perspektiv, den tidsperiod då byggnaden eller bebyggelseområdet uppfördes.
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Huvudbyggnader
Fasader på huvudbyggnader ska vara av trä målade i för Hunnebostrand tidstypisk och traditionell täckande
ljus kulör, se ovan. Accentfärger medges för byggnadsdetaljer, så som fönsterfoder, hörnbrädor och
vindskivor. Fasader i källare och sockelvåning ska utföras i natursten eller i puts.
Som generell bestämmelser gäller att tak ska utformas som ej valmat sadeltak i rött, matt tegel med
taklutning 20-35 grader. Vid ombyggnader bör ursprunglig takvinkel bevaras och såväl byggnadshöjd som
nockhöjd bör inte förändras. Svart takpapp samt svart eller tegelröd slätplåt medges på mindre byggnadsdelar
såsom takkupa, frontespis eller burspråk. Nockhöjderna begränsas i princip till dagens nivå, för att bevara
den varierade miljön samt för att inte påverka siktförhållanden negativt. Generellt är den tillåtna nockhöjden
ca 0,4-0,5 meter högre än den nockhöjd som mätts in för varje byggnad. Befintliga byggnader med
avvikande takvinkel och takmaterial medges.
Inom planområdet finns en byggnad med mansardtak. Takutformningen medges och regleras med särskild
planbestämmelse (f4).
Ny frontespis, takkupa eller taklätta ska beträffande placering och utformning alltid ske med utgångspunkt
från den enskilda byggnadens karaktär och kulturhistoriska värde samt på ett för byggnaden tidstypiskt sätt.
Takkupa eller taklätta ska underordna sig nockhöjd och vara indragen en bit från takfoten. I planbestämmelserna anges att frontespis och takkupa får uppta högst en tredjedel av fasadens längd. Detta är att betrakta
som en övre gräns och i många fall är mindre mått lämpligt med hänsyn till byggnadens karaktär. Material,
färg och övrig utformning bör anpassas till det övriga huset. Nya takkupor, taklättor och frontespiser bör
undvikas om byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde.
Veranda eller altandäck ska avseende placering och volymer anpassas till en för miljön och byggnaden
tidstypisk karaktär. Som riktmärke bör en veranda eller altan inte vara högre än ca 50 cm över angränsande
marks medelnivå. Detta bland annat för att inte bryta det karaktäristiska mötet mellan de typiska träfasaderna
och granitgrunderna. I för kulturmiljön känsliga lägen bör istället för verandor och balkonger, uteplatser
användas som harmoniserar med kulturmiljön.
Komplementbyggnader
Placering och utformning av komplementbyggnader påverkar upplevelsen av miljön och det är därför av vikt
att även dessa ges en utformning som väl stämmer överens med områdets karaktär. Fasader ska utföras av trä
och bör målas i för området traditionell kulör. Högsta byggnadshöjd är 3,0 meter och tak ska utformas med
10-35 graders takvinkel.
Alla former av komplementbyggnader inklusive friggebodar bör utformas som de bodar som tidigt fann nära
bostadshusen, smala, oftast med pulpettak. Här vilar ett stort ansvar på fastighetsägaren att ha respekt för
kulturarvet. Stöd finns att gå genom skrifter hos kommunen, Bohusläns museum, Riksantikvarieämbetet m
fl.
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Sjöbodar
Sjöbodar får inte användas för bostadsändamål, enligt kommunens Sjöbodspolicy antagen i
kommunfullmäktige 2014-04-24. Detta regleras med markanvändningsbestämmelser i detaljplanen. Det
övergripande målet i sjöbodspolicyn är att stranden och hamnmiljön inte ska privatiseras. Boende i sjöbodar
innebär också en säkerhetsrisk utifrån brandskyddet och översvämningsrisk. Generellt har sjöbodarna fått
beteckningen V – hamnverksamhet vilket syftar till att dessa även fortsättningsvis ska kunna användas för
sitt ursprungliga ändamål knutet till fiske och båtverksamhet. Sjöbodarna får användas för handel och har
även fått teckningen H – handel.
Fasader på sjöbodar ska vara av trä med stående panel målat i för byggnaden och bebyggelsemiljön
traditionella och tidstypiska kulörer. Nya fönster och dörrar bör inte tas upp utan bodarnas ursprungliga
karaktär bör bevaras.
Tak ska utformas som sadeltak i rött, matt tegel med taklutning 20-35 grader. Befintlig byggnad med
avvikande takvinkel och/eller takmaterial medges. Nockhöjderna för sjöbodar begränsas till i princip dagens
nivå, för att bevara den varierade sjöbodsmiljön. Generellt är den tillåtna nockhöjden ca 0,4 - 0,5 meter
högre än den nockhöjd som mätts in för varje bod. Eventuella höjningar eller ombyggnader av sjöbodar ska
inte påverka sjöbodens karaktär eller omgivningen negativ.
Kring de sjöbodar som utnyttjas för handel finns flera motstridiga intressen. Om olika former av
verksamheter ska medges kan det från verksamhetens sida finnas önskemål beträffande inredning och annan
utrustning, exempelvis installation av vatten och avlopp. Invändig isolering av byggnader skulle också ge
möjlighet att värma upp och nyttja dem under hela året.
Med hänsyn till både kulturmiljön men också upplevelsen av områdets karaktär, bör tidigare sjöbodar i så
hög utsträckning som möjligt behålla sin enkla standard och karaktär. Klimatförändringar med stigande
vattennivåer innebär att lågt liggande byggnader kommer att drabbas av höga vattennivåer med allt tätare
mellanrum. Även detta talar för att byggnaderna bör bibehålla en enkel standard där dyrbarare inredning
antingen kan skyddas från inträngande vatten eller enkelt flyttas undan till en översvämningsskyddad plats.
In- och utvändiga ombyggnader förändrar karaktären både på den enskilda byggnaden och på miljön som
helhet. Här finns en svår balansgång att gå, där ombyggnader som syftar till att förbättra möjligheterna att
bedriva handel i ändamålsenliga lokaler kan riskera att bygga bort de historiska och miljömässiga värden
som kännetecknar sjöbodmiljön. Befintliga byggnadsvolymer bör inte byggas samman till större
sammanhängande butikslokaler. Detta för att den småskaliga och heterogena bebyggelsekaraktären ska
bevaras.
Ny byggnad
I områdets södra del finns ett fåtal nya byggrätter på idag helt eller delvis obebyggda tomter. Ny byggnad
kan även bli aktuellt att uppföra i händelse av brand eller att befintlig byggnad förstörs på annat sätt. Att
ersätta ett äldre hus med ett nytt ställer höga krav på anpassning till området.
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Ny byggnad ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens kulturhistoriska värde avseende form,
material, proportioner och färgsättning. Huvudbyggnads fasad ska utföras av trä och målas i för området
traditionell ljus täckande färg. Fasad i bottenvåning ska uppföras i natursten eller puts. Tak ska utformas som
ej valmat sadeltak i rött, matt tegel med taklutning 20-35 grader. Vid ersättning av äldre byggnad som rivits
eller på annat sätt förstörts får dock den tidigare byggnadens takform och takmaterial återuppföras.

Utökad lovplikt
Marklovsplikten har utökats till att omfatta ändring av markhöjden med mer än 0,3 meter.
Bygglovplikten har utökats till att även gälla uppförande av komplementbostadshus, friggebod,
tillbyggnader, takkupor, skärmtak, plank, byte alternativt uppförande av nya fönster, dörrar, takfönster, byte
av fasadfärg, fasadmaterial, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder enligt PBL 9 kap 4,5 och 7§. Den
utökade lovplikten motiveras av den kulturhistoriskt värdefulla miljön.
Bygglov krävs även för uppförande av altandäck och balkong. Enligt gestaltningsprogrammet ska balkonger
endast medges i undantagsfall och endast i områden där bebyggelsemiljöns karaktär inte förvanskas. Nya
verandor tillåts inte enligt gestaltningsprogrammet.
Alla komplementbyggnader inklusive friggebodar bör utformas som de bodar som tidigt fanns nära
bostadshusen, smala oftast med pulpettak. Här vilar ett stort ansvar på fastighetsägaren att ha respekt för
kulturarvet. Stöd finns att få genom skrifter hos kommunen, Bohusläns museum, Riksantikvarieämbetet med
flera.

Bidrag för upprustning och underhåll av kulturhistoriskt skyddad bebyggelse
Det är värdefullt att kunna bevara den kulturhistoriska bebyggelsen i Hunnebostrand och renovera hus och
bodar på ett antikvariskt riktigt sätt. Möjlighet att söka kunskapshjälp och bidrag för underhåll av
kulturhistoriskt skyddad bebyggelse hanteras av länsstyrelsen och söks av respektive fastighetsägare. Detta
hanteras inte i detaljplan.

Gatunät, gång- och cykeltrafik
I Gamla Hunnebo finns en blandning av mindre passager, bredare passager/mindre gator, och breda gator.
Norra och Södra Strandgatan bildar den ryggrad och struktur, som ger en tydlig uppdelning av sjö- och
landsida. Mellan husen och sjöbodarna leder gångstigar och prång ner mot vattnet. De smala stigarna och
vägarna är karaktärsskapande och ger fiskeläget dess speciella identitet. Gestaltningsprogrammet beskriver
hur dessa olika gaturum, stigar och prång bör utformas för att bevara områdets identitet. Allmänna mindre
passager mellan hus föreslås bibehålla en naturlig karaktär med exempelvis berg i dagen och gräsbeklädda
inslag. De bredare passagerna och mindre gatorna tillgänglighetsanpassas och täcks med gatsten i granit.
Bredare gator bör utformas så att gatustrukturen skiljer sig från resterande område, asfalt eller gatsten
föreslås.
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Separata trottoarer finns i vissa delar även om de ofta är smala, exempelvis längs Norra Strandvägen.
Separata cykelbanor är dock något som saknas i de gamla delarna av Hunnebostrand. På de flesta gator
hänvisas gående och cyklande till ett gaturum med blandtrafik.
Planområdet byggdes ut innan biltrafik var aktuellt överhuvudtaget, och gatorna är därför ursprungligen inte
planerade för detta. Dagens biltrafik med mycket genomfartstrafik och med en hel del tunga långtradare är
inte bra för miljön varken tekniskt, belastningsmässigt eller miljömässigt.
Den smala Södra Strandgatan breddades på 1930 och 40-talet för att ge utrymme för bilarna genom att både
sjöbodar och bostadshus revs. Vid övergången från Mellankajen till Södra kajen är Södra Strandgatan så
smal att biltrafik bör framföras på de gåendes villkor för att minska risken för olyckor.
Norra Strandgatan har en bredare gatumiljö som vidgas till platser vid den Norra kajen. Här inbjuder gatans
bredd till att hålla högre hastigheter än på Södra Strandgatan. Det har prövats att ha Norra Strandgatan
enkelriktad från norr till söder sommartid mellan 15 juni -15 aug med start år 2013. Kommunen har för
avsikt att låta det bli en permanent lösning sommartid.
Kommunen avser att vid utbyggnad av Norra kajen anlägga en vändplats i anslutning till plats för ny
sjömack. Området utgörs idag av en asfalterad yta.

Kollektivtrafik
Från Hunnebostrand finns busslinjer till bland annat Smögen, Kungshamn och Lysekil. Dock finns inga
busslinjer som stannar inom planområdet. Närmsta hållplats finns på Stationsgatan cirka 500 meter från
kajen i Gamla Hunnebo.

Parkering, angöring
Parkeringsplatser fanns inte i Gamla Hunnebo förrän på 1950–60-talet. I dag parkeras det längs gatorna och
på privat kvartersmark.
Parkering bör fortsättningsvis ske främst på egen fastighet där detta är möjligt. Parkeringsplatser anläggs i
övrigt på för ändamålet lämpliga platser både i och utanför planområdet.
Möjlighet finns att delar av det stora torget på Södra kajen kan användas för parkering. För att inte torget ska
uppfattas som en ödslig och trist yta kan parkeringen till exempel delas upp i mindre enheter, som inramas
med murar och sittplatser mot vattnet. Det lilla torget vid Södra Strandgatan får inte användas för parkering.
På norra kajen finns en mindre parkering intill Bella Gästis. Här finns också en etablerad parkering för
husbilsuppställning. Denna verksamhet föreslås fortsatt kunna bedrivas på allmän platsmark, TORG.
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Det offentliga rummet
De offentliga platserna vid kajerna är viktiga inslag som ger karaktär åt miljön och som är mötesplatser för
dem som bor eller besöker Hunnebostrand. Från att ha varit utskeppningsplatser och tilläggsplatser för fisket
och stenindustrin används hamnarna nu för fritidsbåtar.
Bryggorna intill sjöbodarna har i dag fått ökad betydelse för fritidsbåtarna och hobbyfisket. Nya bryggor för
gästande fritidsbåtar har tillkommit på senare år. De kommunala gästbryggorna sträcker sig i dag långt ut i
hamnbassängen.
Vid den norra kajen ligger idag restauranger och butiker. Den öppna platsen vid Södra kajen används i dag
för parkering och för vissa byggnader som återvinningsstation och hamnkontor. Låga granitmurar fungerar
som sittbänkar på kajen och påminner om att Hunnebostrand varit ett levande stenhuggarsamhälle.
Inom Gamla Hunnebo finns stora ytor som tidigare varit avsedda för fiskerinäringen som kvartersmark för
hamnverksamhet och industri. Flera av dessa ytor är i dag att betrakta som allmän plats sett till sin nuvarande
användning, behov och det kommunala ägandet. I detaljplanen har markanvändningen TORG använts för att
beskriva dessa platser. Detta innebär också att marken formellt övergår till att vara allmän plats.
TORG är en bred användning som kan inrymma exempelvis gångtrafik, parkering, tillfällig torghandel och
andra mindre verksamheter.
Inom en yta i planområdets södra del har P-PLATS använts för att beteckna en yta som används som
parkering sommartid och främst båtuppställning vintertid. Denna yta rymmer också en befintlig kran som
avses finnas kvar med koppling till att ytan används för båtuppställning.
I det gestaltningsprogram (Gestaltning i kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen), som tagits fram beskrivs
hur allmän plats ska utformas och hur kulturmiljön ska värnas även för de allmänna ytorna.

Offentlig och kommersiell service
I planområdet finns en rad olika verksamheter med koppling till turistnäringen och fisket. Flera verksamheter
är säsongsbundna och har sin främsta aktivitet sommartid. Dagligvaruhandel finns i centrala Hunnebostrand
vid Torggatan cirka 250 meter från kajen i Gamla Hunnebo.
Förskola finns cirka en kilometer öster om planområdet. Strax söder om planområdet finns grundskola F-6,
gymnasieskola finns i Kungshamn. Övrig offentlig och kommersiell service finns i Kungshamn, cirka 10
kilometer söder om Hunnebostrand.

Handel
Detaljplanen möjliggör handel i sjöbodar, där detta har bedömts vara lämpligt. Exteriören ska bevaras
oförändrad även för sjöbodar som används till handel. Med hänsyn till såväl sjöbodarnas kulturhistoriska
karaktär som stigande havsnivå och risk för översvämning lämpar sig sjöbodarna främst för säsongsbetonad
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handel med enklare inredning av bodarna. Detaljplanen medger även handel i de fastigheter där det finns
handel idag.

Sjömacken
Den nuvarande sjömacken med bensin och diesel för båtar ligger olämpligt ur såväl säkerhetssynpunkt som
ur geoteknisk synpunkt. Ur säkerhetssynpunkt är läget olämpligt med närheten till platsbildningen vid Norra
Strandgatan där många rör sig längs kajen och vistas på uteserveringen. Ur geoteknisk synpunkt är all tung
trafik, som belastar denna del av Norra Strandgatan olämplig och kan öka risken för skred. Planförslaget
medger att en ny sjömack ska kunna uppföras vid den Norra kajen, vilket möjliggör en flytt av
verksamheten. När verksamhet upphör i nuvarande läge ska nödvändiga marksaneringar genomföras.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Planområdet är försörjt med kommunalt vatten och spillvatten. Det är kommunalt huvudmannaskap för
vatten- och spillvatten i hela planområdet. Vatten- och spillvattennätet uppges ha god kapacitet.
I planområdet finns flera befintliga brandposter.

Dagvatten
Planområdet avvattnas idag via kommunalt dagvattennät för de största delarna av området. Dagvatten avleds
till havet via flera utloppspunkter vid kajen. Infiltrationsmöjligheterna i planområdet bedöms vara
begränsade på grund av berg nära markytan eller berg i dagen, men också på grund av hög befintlig
exploatering. En dagvattenutredning har tagits fram, Västvatten AB 2017-05-12. Denna visar på att
rördimensionerna för dagvatten skulle behöva dimensioneras upp i delar av området. Det konstateras också
att stora delar av området har berg i dagen och att angränsande berg ger osäkerheter i beräkningarna av flöde
till området.
En provtagning av dagvatten har också gjorts i två punkter, Geosigma 2017-05-15. Provtagningarna på
dagvattnet har gjorts nära utloppspunkterna, och sedan jämförts mot riktvärden. Det framgår att riktvärdena
överskrids för både mätpunkten vid Södra kajen och vid Torggatan vad gäller nivåer fosfor och kväve samt
zink. För provtagningspunkten vid Torggatan är dessutom koppar, krom och suspenderande ämnen
marginellt över riktvärdena.
Detaljplanen medger inga nya byggrätter och föreslår inte heller ytterligare hårdgöring. Detaljplanens
påverkan på dagvattenflödena bedöms därför vara begränsade. Västvatten AB har undersökt dagvattnets
kvalitet och arbetar kontinuerligt med förnyelseplanering av ledningssystemen. Detaljplanens genomförande
bedöms inte påverkas av detta.
har påbörjat förbättringsarbeten vad gäller dagvattnets kvalitet, men detaljplanens genomförande bedöms
inte påverkas av detta.
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Värme
Nya byggnadernas energianvändning ska följa bestämmelserna enligt BBR (Boverkets byggregler). Hur
byggnaderna ska uppvärmas regleras inte i detaljplanen.

El, tele och bredband
El, tele och bredband finns utbyggt i området. Delar av planområdet har spänningsfall i elnätet. Det finns
därför behov av ytterligare en transformatorstation i planområdet för att säkerställa elförsörjningen. För ny
transformatorstation redovisas ett nytt E-område för teknikbyggnad strax nordost om korsningen mellan
Norra Torggatan och Norra Strandgatan.

Avfall
De gamla delarna av Hunnebostrand är trånga och svårframkomliga även med liten sopbil. Därför behöver
insamling av hushållsavfall för de allra flesta fastigheter inom planområdet ske via gemensamma
uppsamlingsplatser på allmän platsmark. Endast för ett fåtal kan insamling ske direkt vid fastigheten.
Gemensamma uppsamlingsplatser finns idag placerade längs med Södra Strandgatan samt strax utanför
planområdet vid Hunnebovägen. Dessa uppsamlingsplatser betjänar i huvudsak fastigheter inom planområdet
men även några som ligger i närområdet. För den norra delen av planområdet samt för den södra delen, söder
om stora torget, behöver denna funktion byggas ut och kompletteras med nya uppsamlingsplatser. Lämpliga
placeringar för dessa områden är vid Norra kajen, norr om vägen vid Bella Gästis, samt vid Södra kajen
inom stora torget och vid parkeringen mitt emot St Göransö.
För fastigheter med egna sopkärl medges att dessa ställs upp inom fastigheten samt att dessa tillåts inramas
med ett enklare lågt staket eller plank, se exempelbilder nedan. Utformning bör anpassas med hänsyn till
kulturmiljön och byggnader på den enskilda fastigheten.

Figuren visar exempel på inramning av sopkärl.

Två återvinningsstationer (ÅVS) för återvinning av hushållens förpackningar och tidningar finns i
Hunnebostrand, dock utanför planområdet. Närmsta återvinningscentral (ÅVC) för hushållens grovavfall och
farligt avfall finns vid Hogenäs, Kungshamn.
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Hälsa och säkerhet
Buller
Planområdet bedöms inte vara utsatt för buller från varken trafik eller verksamheter där ljudnivåerna
överskrider rekommenderade värden. Hög musik från verksamheter som kan upplevas störande är inte en
detaljplanefråga, utan ett tillsynsärende hos kommunens miljöenhet.

Risk för översvämning
Delar av kajen och planområdet är låglänt och kan vid en permanent eller tillfällig havsnivåhöjning till följd
av klimatförändring eller extremväder komma att påverkas av översvämning. Byggnader i strandremsan ska
därför bevaras som de enklare bodar de traditionellt varit, för att inte riskera att större ekonomiska värden
förstörs vid en eventuell översvämning. Boende avses generellt inte att tillåtas i de strandnära lägena vid
kajen med anledning av översvämningsrisken.

Radon
Genomförd spektrometeranalys indikerar att marken kan klassas som normalradonmark. För
normalradonmark gäller att byggnader ska konstrueras radonskyddande, vilket innebär att uppenbara
otätheter mot inträngande markluft i husgrunderna ska undvikas. Detta kan till exempel uppnås genom en väl
utförd bottenplatta med tätade skarvar och rörgenomföringar. Även kulvertintag i byggnadens bottenplatta
och eventuella källarytterväggar ska tätas. Åtgärder som förhindrar att sprickor i golv och källarytterväggar
p.g.a. sättningar ska vidtas. Vidare ska tillkommande fyllnadsmassor vara låg- till normalstrålande.

Förorenad mark
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar eller källor till föroreningar mer än vid den nuvarande
sjömacken.
Sjömacken
En miljöutredning har utförts med avseende på risken för föroreningar i anslutning till den befintliga
sjömacken i planområdet (Sjömack i Hunnebostrand – Historisk miljöinventering, Norconsult AB, 2016-0503).
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Figuren visar sjömackens befintliga läge i Hunnebo.

Verksamhetens ålder har inte fastställts men bedöms i utredningen ha pågått i minst 32 år. Någon gång
mellan åren 2009 och 2010 har en ombyggnation av Sjömacken skett då tankcisternerna byttes ut och en
tankautomat togs bort. Schaktarbeten bedöms ha skett inom fastigheten vid detta tillfälle.
Kajerna i Gamla Hunnebo består delvis av fyllnadsmassor. Fyllnadsmassornas ursprung är ospecificerat och
de kan därför potentiellt innehålla föroreningar som härstammar från fyllnadsmassornas ursprung. På
fastigheten finns bränslecisterner som kan ge upphov till föroreningar vid påfyllning av bränsle men även
från läckage från cisternerna. Petroleumkolväten och MTBE misstänks också kunna förekomma i
bottensediment.
En transformatorstation har tidigare funnits i närområdet. Dessa kan ge upphov till förorening av metaller,
klorerade och icke-klorerande lösningsmedel, PCB och petroleumkolväten. Andra potentiella föroreningar
som identifierats är risk för tennorganiska föroreningar härstammande från båttrafiken. Andra föroreningar
som kan påträffas i båtbottenfärg är metaller, irgarol, PAH och PCB.
Stenkolstjära har tidigare använts i asfaltbeläggningar och potentiellt kan de asfalterade ytorna innehålla
stenkolstjära då dess ålder ej är fastställd.
En förenklad bedömning av riskerna med sjömacken och dess tidigare verksamheter i området har
genomförts utifrån MIFO (Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden). Olika
riskfaktorer har tilldelats bedömningen låg, måttlig, hög respektive mycket hög för identifiera
föroreningsnivån vilket framgår av miljöutredningen (Sjömack i Hunnebostrand – Historisk
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miljöinventering, Norconsult AB, 2016-05-03). Sammantaget bedöms risken för föroreningar i
undersökningsområdet som hög. Riskbedömningen kan komma att ändras vid provtagning eller om
ytterligare information tillkommer.
Rekommendationer, fortsatt hantering
Miljöutredningen för sjömacken rekommenderar att sediment-, mark- och grundvattenundersökningar utförs
i anslutning till identifierade potentiella föroreningskällor inför eventuell flytt av sjömacken eller vid
markarbeten vid kajkanterna.
Vid framtida markarbeten eller provtagningar ska cisternernas läge mätas in och försiktighet iakttas.
Cisternernas ungefärliga läge bör kunna bestämmas med metalldetektor om ritning över dess läge ej erhålls.

Trygghet och tillgänglighet
Detaljplanen medger inga större förändringar i de strukturer som finns idag och därmed får detaljplanen inte
några betydande konsekvenser för trygghet och tillgänglighet jämfört med idag.
Mellan sjöbodarna finns oftast prång som ger möjlighet att se vattnet och komma ner till vattnet från gatan.
Detaljplanen anger att flertalet av dessa ska vara allmän plats och därmed tillgängliga för allmänheten.

Genomförande
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga
åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandedelen har likt planbeskrivningen ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen
är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskrifter
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna.
Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan och bygglagen (SFS 2010:900)
Efter genomförd granskning avses planförslaget att tas upp för antagande i Kommunfullmäktige.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet:
Antagande kv 1 2021
Laga kraft kv 2 2021
Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.
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Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden har
fastighetsägare en garanterad rätt att efter godkänd bygglovsansökan få bygga i enlighet med planen. Efter
genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt. Planen fortsätter dock att gälla
till dess den ändras eller upphävs av kommunen.

Huvudmannaskap
I detaljplanen gäller kommunalt huvudmannaskap för allmän plats.
För tillkommande och tidigare befintliga allmänna platser inom föreliggande detaljplan är Sotenäs kommun
huvudman.
Huvudmannaskapet innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och underhåll av anläggningar
inom allmän plats. Huvudmannaskapet medför skyldighet (om berörd fastighetsägare begär det) men också
en rättighet, för huvudmannen att förvärva marken som i planen är utlagd som allmän plats.
Inom mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd markägare.
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Ansvar för anläggningar
Ansvarsfördelningen är sammanfattad i nedanstående tabell:
Anläggning
Genomförandeansvarig
Allmänna platser
GATA1
GATA2, GATA3,
TORG, P-PLATS, PARK,
NATUR
Kvartersmark
B, HB, HV, V, V1,

Tekniska anläggningar
E
u
Vattenområde
W1, W2, W3, [W4], W5.

Driftsansvarig

Sotenäs kommun
Sotenäs kommun
Sotenäs kommun

Sotenäs kommun
Sotenäs kommun
Sotenäs kommun

Fastighetsägare,
tomträttsinnehavare,
nyttjanderättshavare

Fastighetsägare,
tomträttsinnehavare,
nyttjanderättshavare
(eventuellt i samverkan där så är lämpligt)

Ledningshavare
Ledningshavare

Ledningshavare
Ledningshavare

Fastighetsägare,
tomträttsinnehavare,
nyttjanderättshavare

Fastighetsägare,
tomträttsinnehavare,
nyttjanderättshavare
(eventuellt i samverkan där så är lämpligt)

Avtal
Detaljplanen föranleder inte några egentliga nya byggrätter. Exploateringsavtal eller markanvisningsavtal
upprättas därför inte med anledningen av planen. För möjliggjorda fastighetsregleringar upprättas separata
avtal med respektive berörd fastighetsägare.
För befintliga bryggor avser kommunen att tillsammans med fastighetsägare till angränsande sjöbodar
upprätta arrendeavtal för vattenområdet där bryggorna är belägna.

Dispenser och tillstånd
Berörd fastighetsägare, tomträttsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar samtliga
erforderliga tillstånd (exempelvis bygglov, tillstånd enligt miljöbalken m.m.) som erfordras för verksamhet
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och/eller för åtgärder inom detaljplanen. Respektive tillståndsmyndighet uttager taxa för att behandla
tillståndsansökan.

Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet berör drygt 220 fastigheter, både privatägda och kommunalägda.
Fullständiga ägoförhållanden inom och i anslutning till planområdet redovisas av den till detaljplanen
hörande fastighetsförteckning.

Ansökan om lantmäteriförrättning
Varje fastighetsägare ansvarar för ansökan om förrättning hos lantmäteriet.
Förrättningskostnaden betalas av varje enskild fastighetsägare.
Kommunen har för avsikt att ansöka om en gemensam fastighetsreglering för de fastigheter som ges
möjlighet att utöka fastigheten. Möjlighet finns även att varje fastighetsägare ansöker om fastighetsreglering
var för sig.

Fastighetsbildning, konsekvensbeskrivning
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen.
Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga inom planområdet. Berörda markägare
ansöker om erforderliga fastighetsregleringar hos lantmäteriet.
Nedan redovisas de fastighetsregleringar som möjliggjorts i detaljplanen.
















Ellene 1:458 får möjlighet att utöka fastighet åt öster för att inrymma befintlig byggnad.
Ellene 49:1 får möjlighet att utöka fastighet åt öster för att inrymma huvudbyggnad.
Ellene 50:1 får möjlighet att utöka fastighet åt öster.
Ellene 51:1 får möjlighet att utöka fastighet åt öster.
Ellene 54:1 får möjlighet att utöka fastighet åt öster.
Ellene 64:1 får möjlighet att utöka fastighet åt väster för att inrymma befintlig byggnad.
Ellene 66:1, 63:1 och 61:1, kommunal mark i anslutning till fastigheterna föreslås avyttras till
fastigheterna.
Ellene 67:1 får möjlighet att utöka fastighet åt öster.
Hunnebo 1:5 får möjlighet att utöka fastighet åt väster för att inrymma befintlig byggnad.
Hunnebo 1:30 får möjlighet att utöka fastighet åt öster för att inrymma en befintlig byggnad.
Hunnebo 1:59, 1:60 och 1:61 ges möjlighet att utökas öster ut för att byggnader ska rymmas inom
fastighet.
Hunnebo 1:62 (bostadsskiftet) ges möjlighet att utökas åt väster för att inrymma befintlig altan.
Hunnebo 1:64 får möjlighet att utöka för att inrymma befintlig komplementbyggnad.
Hunnebo 1:84 får möjlighet att utöka för att inrymma befintlig altan på allmän platsmark.
Hunnebo 1:87 får fortsatt möjlighet att utökas för att följa områdets struktur.
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 Hunnebo 1:101 föreslås utökas norrut på tidigare allmän plats som ändras till kvartersmark för att
inrymma huvudbyggnad inom fastigheten.
 Hunnebo 1:110 får möjlighet att utöka fastighet åt väster för att inrymma befintlig byggnad.
 Hunnebo 1:134 ges möjlighet att utöka åt söder för att inrymma befintlig komplementbyggnad, se
figur vid Hunnebo 1:193.
 Hunnebo 1:137 ges möjlighet att utökas åt nordväst.
 Hunnebo 1:191 får möjlighet att utöka fastighet i nordöst för att inrymma huvudbyggnad.
 Hunnebo 1:193 ges möjlighet att utöka åt sydöst för att möjliggöra en framtida infart till fastigheten,
se figur nedan.
Kommunal mark som avses regleras till
angränsande fastigheter. Lott A (i rött)
avses regleras till Hunnebo 1:193
(cirka 44 m²) och lott B (i rött) avses
regleras till Hunnebo 1:134 (cirka 22
m²).

 Hunnebo 1:194 ges möjlighet att utökas åt sydväst för att inrymma befintlig garagebyggnad.
 Hunnebo 1:197 ges möjlighet att utökas åt nordost.
 Hunnebo 1:198 får möjlighet att utöka fastighet väster ut på tidigare allmän plats där gällande servitut
finns.
 Hunnebo 1:237 får möjlighet att utöka fastighet åt väster.
 Hunnebo 1:239 får möjlighet att utöka fastighet åt öster för att inrymma befintlig byggnad.
 Hunnebo 1:344 får möjlighet att utöka fastighet åt väster för att inrymma befintlig byggnad.
 Hunnebo 1:453 får möjlighet att utöka fastighet åt väster.
 Hunnebo 1:472 får möjlighet att utöka fastighet åt norr för att inrymma befintlig byggnad.
 Hunnebo 1:550 får möjlighet att utöka fastighet åt öster för att inrymma befintlig byggnad.
 Flera huvudbyggnader överlappar fastighetsgränser till andra privatägda fastigheter. Detta kan om så
önskas av markägarna fastighetsregleras, men förorsakar inga anpassningar av detaljplaneförslaget.
Nedan redovisas de föreslagna fastighetsregleringar där kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa
in allmän platsmark utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. Berörd fastighetsägare äger
också rätt att kräva av kommunen att inlösen sker av allmän platsmark. Kostnad för förrättning i samband
med inlösen av allmän platsmark belastar kommunen.
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Vissa sjöbodar och andra byggnader som legat på kommunal mark eller tidigare allmän platsmark bekräftas
och ges kvartersmark likt befintliga sjöbodar. Dock föreslås inga fastighetsregleringar med anledning av
detta utan de förutsätts ligga kvar på kommunalägd kvartersmark. Detta berör bland annat bodar inom de
kommunalägda fastigheterna Hunnebo 1:647 och Ellene 1:383.
Byggrätter har setts över i och med detaljplanen. I grundkartan redovisas byggnation på några platser som nu
beläggs med punktprickad mark som inte får bebyggas. Detta på grund av att byggnationerna inom dessa
fastigheter har bedömts uppförda utan giltiga lov.

Gemensamhetsanläggningar
Detaljplanen omfattar inte några gemensamhetsanläggningar. Gemensamhetsanläggning bör bildas för
eventuella anläggningar som ska skötas och nyttjas gemensamt, såsom väg eller sophantering.

Servitut och ledningsrätter
För planens genomförande har det inte bedömts nödvändigt att reglera att enskilda anläggningar ska kunna
förläggas på annan plats än den egna fastigheten. Servitut eller nyttjanderätter kan ändå komma att bildas
genom initiativ från de berörda fastighetsägarna. Bildande av servitut kan ske genom lantmäteriförrättning
eller genom avtal med berörda fastighetsägare.
De delar av befintliga allmänna ledningsområden som hamnar på kvartersmark till följd av den nya
detaljplanen ska säkerställas med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningsägare.
Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan säkerställas med ledningsrätt.
Kommunen avser ansöka om ledningsrätt för de kommunala ledningar som ligger inom kvartersmark som
inte redan är upplåtna med ledningsrätt. Av plankartan framgår var u-områden är placerade och vilka
fastigheter som och således också vilka fastigheter som påverkas av dessa.
Varje ledningshavare ansvarar själv för att trygga sina ledningar med en rättighet.

Arrenden
För befintliga bryggor avser kommunen att tillsammans med fastighetsägare till angränsande sjöbodar
upprätta arrendeavtal för vattenområdet där bryggorna är belägna.

Tekniska anläggningar
Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdet avses fortsatt vara kopplat till det kommunala vatten- och spillvattennätet.
Motsvarande gäller hantering av dagvatten. Eventuella vidare utredning samt projektering initieras och
genomförs av Västvatten AB.
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Kostnad och villkor i övrigt för eventuell nyanslutning till kommunalt VA regleras enligt vid varje tidpunkt
gällande taxa. Ansökan om anslutning till kommunalt VA sker till Västvatten AB.

Trafik
Kommunen avser att vid ombyggnad av Norra kajen anlägga en vändplats i anslutning till föreslagen plats
för en ny sjömack.

El- och teleförsörjning, uppvärmning
Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker i samråd med nätägaren. Det är exploatören/berörd
fastighetsägares ansvar att sådant samråd sker.
Utbyggnad av ny transformatorstation ombesörjes av nätägaren.

Tekniska utredningar/undersökningar
För detaljplanen har kommunen bekostat samtliga utredningar inför samråd.

Sjömack
Vid eventuellt nyanläggande av sjömack ansvarar exploatör/verksamhetsutövare för att söka erforderliga
tillstånd för verksamheten. Vid nedläggning eller flytt av den befintliga verksamheten ansvarar för och
bekostar verksamhetsutövaren nödvändiga utredningar och eventuell sanering.

Tryckbank
Stabiliteten i området avses säkras med en tryckbank. Kommunen ansvara för att nödvändiga åtgärder för att
säkra stabiliteten i området vidtas.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunen får kostnader för geotekniska åtgärder i anslutning till planområdet. Dock är dessa inte entydigt
kopplade till detaljplanens framtagande. Kommunen får utgifter för inlösen av allmän platsmark enligt
detaljplanen. Kommunen får också fortsatta kostnader för drift och underhåll av allmän plats samt utbyggnad
av vändplats vid Norra kajen samt eventuella andra åtgärder och anläggningar på allmän platsmark.
Kommunen får intäkter via planavgift som tas ut vid framtida bygglov. Kommunen får vidare intäkter från
arrenden och uthyrning av vissa bodar på kommunal mark där verksamhet nu kan bedrivas i enlighet med
detaljplanens användningsbestämmelser. Kommunen får också intäkter från de arrenden som avses upprättas
för bryggorna längs kajen.
För inlösen av allmän platsmark betalar kommunen förrättningskostnader. Marken kommer att värderas
enligt gällande värderingsregler (exempelvis Expropriationslagen 4 kap.)
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Ekonomiska konsekvenser för markägare
Den enskilde markägaren får i vissa fall en förändrad byggrätt. Detta kan för vissa innebära nya möjligheter,
samtidigt som det för andra kan innebära en inskränkning i bebyggelsefriheten på fastigheten. Denna
inskränkning sker i syfte att bevara det allmänna kulturmiljöintresse som delar av bebyggelsen utgör. En
inskränkning kan innebära begränsningar vid nybyggnation eller ombyggnad.
Detaljplanen föreslår markregleringar där mark föreslås överföras från kommunal ägo till enskild eller tvärt
om. Detta innebär kostnader dels för marken, men också för förrättningar kopplat till detta. För marken
kommer gällande värderingsregler användas innan försäljning sker. Regleringarna kommer att innebära
förrättningskostnader för markägare. Sotenäs kommun föreslår att dessa förrättningar görs i ett samlat grepp
för att hålla nere kostnaderna för varje markägare och dela på den totala kostnaden. Detta kommer erbjudas
som en del av genomförandet av detaljplanen, det är dock upp till varje markägare att avgöra om denne vid
varje tillfälle har möjlighet att förvärva marken eller inte. Att enskilt genomföra förrättningen senare kan
innebära en högre förrättningskostnad för den enskilde.
Ett fåtal fastighetsägare får punktprickad mark som inte får bebyggas på befintliga byggnader som uppförts
utan giltiga lov. Detta kan innebära en kostnad för markägaren vid ett återställande.
Ekonomiska konsekvenser på grund av kulturmiljöskydd
De byggnader som ges rivningsförbud (r) medför möjlighet för fastighetsägarna att göra anspråk på
ersättning för den skada rivningsförbudet eventuellt medför. Anspråk om ersättning ska lämnas till
kommunen efter föreläggande från kommunen. Ett föreläggande förväntas skickas ut till berörda
fastighetsägare i samband med granskningsskedet för detaljplanen. Om inte anspråk lämnas inom två
månader efter föreläggande går rätten till ersättning förlorad. Kommunen får inte anta detaljplanen innan
denna tidsfrist löpt ut.
Rätten till ersättning gäller endast om den skada som rivningsförbudet medför är betydande i förhållande till
värdet av den berörda delen av fastigheten. En bedömning av skadans storlek görs av sakkunnig värderare
när anspråk på ersättning har gjorts.

Ekonomiska konsekvenser för övriga
Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för anläggning på annans mark, såsom servitut,
ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och/eller annan nyttjanderätt, bekostas av ägare till
anläggningen/rättigheten.
Detaljplanen i sig förväntas inte påverka ekonomi för besökande och turister till området. Eventuella åtgärder
vad gäller parkeringsavgifter eller hamnavgifter för att reglera trafikflöden inom planområdet påverkar dock
besökare i förlängningen.
För verksamhetsutövare kan en bevarad kulturmiljö förväntas säkra tillströmning av besökare i framtiden.
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Miljökonsekvenser
Behovsbedömning
En behovsbedömning har gjorts för att bedöma om förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller inte. Sammanfattningsvis har behovsbedömningen visat att detaljplanen inte bedöms medföra någon
betydande miljöpåverkan.
Planförslaget bedöms uppfylla nationella och kommunala miljömål vad gäller begränsad klimatpåverkan och
en god bebyggd miljö.

Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan
När kommunen påbörjar ett detaljplaneuppdrag finns en skyldighet att bedöma vilken påverkan de föreslagna
förändringarna kommer att ha på miljön. Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och
program (Miljöbalken 6 kap 11-18 § och 22 §) ska kommunen genomföra en fullständig miljöbedömning för
alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Med den information som är tillgänglig i dagsläget och med utgångspunkt från sammanställningen av de
kriterier som anges i Miljöbalken 6 kap, miljöbalksförordningen och dess bilaga bedöms effekterna av
detaljplanens genomförande inte generera någon betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte göras.

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. MB
Planförslaget bedöms inte innebära konflikt med bestämmelserna i 4 kap MB då ingen ny bebyggelse avses
tillkomma. Kommunens kuststräcka omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap ”Särskilda
bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet”. Dessa områden är enligt 4
kap. 1§ i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena. Ingrepp
får göras endast om de inte påtagligt skadar dessa värden. Bestämmelserna ska dock inte hindra utvecklingen
av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.
Den föreslagna detaljplanen kan ses som bevarande av en befintlig tätort med kulturmiljövärden samt en
utveckling av de värden och funktioner som finns på platsen varför den kan anses förenlig med riksintresset.

Länsstyrelsens tidigare ställningstaganden
Länsstyrelsen har i sitt yttrande till programsamrådet, 2012-08-16, tillstyrkt att programförslaget inte innebar
betydande miljöpåverkan. Det tillstyrktes vidare i Länsstyrelsens yttrande 2016-11-07 till
detaljplanesamrådet att inte heller samrådsförslaget innebar betydande miljöpåverkan och att någon
Miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver tas fram.
Länsstyrelsen ansåg inte heller att programförslaget stod i konflikt med översiktsplanens ställningstaganden
eller riksintressena enligt Miljöbalken 4 kap 1-3 §§.

44 (49)

| Planbeskrivning | Byggnadsnämnden | 2021-02-18| Dnr BN 2010/569

Strandskydd
Enligt 7 kap. 18 g § miljöbalken återinträder generellt strandskydd om 100 meter då en detaljplan upphävs
eller ersätts med en ny detaljplan. Kommunen måste därför i och med den nya detaljplanen upphäva
strandskyddet för området på nytt. Till plankartan har lagts en administrativ bestämmelse om att
”Strandskyddet är upphävt inom planområdet med undantag för områden betecknade som naturområde
(NATUR) respektive öppet vattenområde (W1 och W4)”.
För strandskyddets upphävande finns särskilda skäl att åberopa enligt Miljöbalken 7 kap. 18 c §. Kommunen
menar att planområdet utgörs av mark som kan anses vara sedan tidigare ianspråktagen samt att marken och
strandremsan som berörs generellt är exploaterad och nyttjas på ett sätt som gör att den saknar betydelse för
strandskyddets syften. Detta utgör ett särskilt skäl för upphävande inom landområden. Planområdet
innefattar dessutom befintliga verksamheter och anläggningar knutna till exempelvis fiske och fritidsbåtslivet
som i sin funktion är beroende av tillgång till vatten och strandremsan, vilket också utgör skäl för
upphävande av strandskyddet inom landområdena.
Utöver de särskilda skälen enligt Miljöbalken som åberopas så utgörs planområdet av en kulturhistoriskt
betydelsefull bebyggelse med ett högt allmänt intresse för fortsatt bevarande. Även detta ger anledning att
fortsatt låta bebyggelsemiljön bevaras och prioriteras framför strandskyddets syften inom landområdet.
För området betecknat W5 upphävs strandskyddet då det där krävs att en tryckbank anläggs för att säkra
områdets stabilitet. Då tryckbank anläggs förändras havsbottennivån så att vattnet blir för grunt intill
nuvarande bryggor. Detta gör att de befintliga bryggorna inom W5 behöver utökas i sin omfattning så att ett
acceptabelt vattendjup kan nås vid en ny bryggkant. Detta för att de pågående verksamheterna vid bryggorna
ska kunna fortsätta efter tryckbankens anläggande, se åtgärdsförslaget i geoteknikkapitlet sidan 19.
Tryckbanken och bryggorna är att betrakta som anläggningar som till sin funktion inte kan lokaliseras till
annat läge vilket är ett särskilt skäl för upphävande av strandskyddet. Likaså utgör tryckbanken också ett
angeläget allmänt intresse genom sitt syfte att stabilisera markförhållandena och på såvis säkra både de
pågående verksamheterna på och vid kajen samt kulturmiljön vilket också är ett särskilt skäl för upphävande
av strandskyddet.
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Strandskyddet återinträder vid ny detaljplan upp till den blå linje som redovisar 100 meter från strandlinjen.
Rutnäts skraffering redovisar de ytor inom planområdet där strandskyddet upphävs.
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Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)
Detaljplaneförslaget i sig bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN) för
vatten. Detaljplanen innebär inte att några tillkommande föroreningskällor eller större andel hårdgjord ytor
föreslås jämfört med idag. För att ytterligare minska risken för påverkan på MKN för vatten föreslås att
dagvattenfilter installeras i gatornas rännstensbrunnar. Detta syftar till att ge en ytterligare rening innan
avledning till havet sker.
Tryckbanken som ska anläggas i den norra delen av planområdet kräver arbeten i bottensedimenten. En
utredning har tagits fram för att visa på hur detta ska hanteras för att minimera risken att påverka MKN
vatten, HydroGIS 2020. Utredningen visar att den planerade åtgärden inte hindrar att MKN för
vattenförekomsten kan uppnås. Detta styrks dels av att siltgardin ska användas vid anläggandet som hindrar
spridning av sediment med föroreningar och uppgrumling till omgivning, men också av att en nuvarande
mjukbotten ersätts av en hårdbotten och då ger möjlighet till en större mångfald av organismer.

Vattenverksamhet
Detaljplanen innebär att möjlighet att uppföra nya bryggor föreslås. Dessa kan utgöra anmälningspliktiga
anläggningar enligt Miljöbalken 11 kap. med hänsyn till vattenverksamhet. För anmälan om
vattenverksamhet ansvarar respektive anläggningsägare.

Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 stycken miljömål för en hållbar utveckling i landet som helhet. Länsstyrelsen för
Västra Götalands län anser att 15 av dessa berör deras områden. Sotenäs kommun har tillsammans med
Munkedals och Lysekils kommuner en miljöpolicy för hur arbetet i kommunen ska skötas i syfte att ha
miljön i fokus och på bästa sätt inte riskera att strida emot de nationella miljömålen.
Flera av de av Länsstyrelsen utpekade miljömålen berör detaljplanen i olika omfattning. De som berörs
främst är miljömål nummer 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård och miljömål nummer 15, God
bebyggd miljö. Föreslagen detaljplan bedöms bidra till att miljömålet rörande ”Hav i balans samt levande
kust och skärgård” uppfylls bland annat genom att förutsättningar för boende och verksamheter kvarstår och
i viss mån ges utvecklingsmöjligheter inom planområdet för att skapa ett rikare utbud för turism och boende.
Miljömålet rörande ”God bebyggd miljö” berörs på så vis att en unik skärgårdsmiljö ges ett stöd och
reglering i detaljplan som syftar till att med hänsyn förändra och utveckla bebyggelsen samt bevara den
kulturhistoriskt värdefulla karaktären som helhet i bebyggelsemiljön.
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Ändringar efter granskning
Efter den andra granskningen har planen bearbetats på nytt utifrån inkomna synpunkter i granskning 2 och de
tidigare remissrundorna i samrådet och granskning 1.
De ändringar som gjorts i plankartan berör främst den norra delen av planområdet. Dels har förändring av
byggrätt gjorts för fastigheten Ellene 34:2 där mer mark som inte får bebyggas har lagts in med hänsyn till att
markstabiliteten inte tillåter ytterligare belastning. Plangränsen har också korrigerats i norr. Småbåtshamnen
och ny sjömack längs den norra kajen har planstöd i gällande detaljplan och därför tas inte vattenområden i
denna del med i detaljplanen. Kommunen bedömer att ändringen av plangräns i detta läget är en mindre
ändring och inte är av betydelse för planförslagets syfte.
Två ytor som innehåller pumpstationer har givits användningen E för tekniskanläggning.
Planbeskrivningen har justerats och kompletterats utifrån frågor rörande geoteknik, miljökvalitetsnormer för
vatten samt strandskydd. Kommunen bedömer att dessa ändringar är av en förtydligande karaktär och saknar
betydelse för detaljplanens syfte.
I övrigt har redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna inför antagandet.
Planen beräknas preliminärt kunna antas av fullmäktige under det första kvartalet 2021. När planen vunnit
laga kraft kan bygglov, förrättning eller andra åtgärder ansökas om i enlighet med detaljplanen.

Medverkande
Planhandlingarna är framtagna av Norconsult AB tillsammans med Sotenäs kommun, genom
planeringsarkitekt Gunnar Håkansson och planeringsarkitekt Adam Västernäs. Från Norconsult AB har
också Erik Wikström och Sonja Pettersson deltagit med specialistkompetens. Tjänstemän från berörda
kommunala förvaltningar har också deltagit i arbetet med detaljplanen. Kommunens handläggare har varit
Amanda Jansson.

Sotenäs kommun

Norconsult AB
Arkitektur & Samhällsplanering

Amanda Jansson
amanda.jansson@sotenas.com

Gunnar Håkansson
gunnar.hakansson@norconsult.com

Adam Västernäs
adam.vasternas@norconsult.com
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LÄSANVISNING FÖR DETALJPLAN
Detaljplanen redovisas i fyra stycken blad. Tre kartblad som redovisar planområdets utbredning och
gränser samt ett blad som redovisar planbestämmelselista och bestämmelsetabell.
Bestämmelsetabellen kompletterar plankartorna med bestämmelser som gäller specifikt för varje
fastighet. Bestämmelsetabellen är avsedd att läsas tillsammans med plankartan och
planbestämmelselistan för att ge en heltäckande bild av vad som gäller inom respektive fastighet eller
område.
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Dike
Häck, mittlinje
Kaj
Brygga
Mur, mittlinje
Stödmur
Staket
Vägräcke
Gång- och cykelbana
Körbana, kantsten

Detaljplan för Hunnebo 1:647 och Ellene 1:383 m fl.

Gamla Hunnebo

Körbana, ej kantsten
4
3

Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande 1
Granskningsutlåtande 2

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning med genomförandedel
Plankarta (4 blad)

Höjdkurvor

Sotenäs kommun

Slänt
Bostadshus resp. uthus karterat efter husliv.
Bostadshus resp. uthus karterat efter takkonturen.
Kyrka
Skärmtak
Transformatorbyggnad
Byggnad i allmänhet.

Västra Götalands län

Godkännande

Antagandehandling

Detaljplanen redovisas i fyra stycken blad. Tre kartblad som redovisar planområdets utbredning och
gränser samt ett blad som redovisar planbestämmelselista och bestämmelsetabell.
Bestämmelsetabellen kompletterar plankartorna med bestämmelser som gäller specifikt för varje
fastighet. Bestämmelsetabellen är avsedd att läsas tillsammans med plankartan och
planbestämmelselistan för att ge en heltäckande bild av vad som gäller inom respektive fastighet eller
område.
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Bestämmelsetabell

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
DEFINITIONER (Markerade med asterix(*) och nummer i bestämmelser nedan).
1. Befintlig byggnad: Byggnad som finns redovisad på
plankartans underliggande grundkarta.

För komplementbyggnader är högsta byggnadshöjd 3,0 meter, fasader
ska utföras av trä och tak ska utformas som sadeltak eller pulpettak
med 10-35 graders takvinkel. Befintlig takutformning medges.
Nya fasadelement så som takkupor och frontespis får inte uppföras om
inte annat anges.
f1

2. Befintlig brygga: Brygga som finns redovisad på
plankartans underliggande grundkarta.
GRÄNSBETECKNINGAR
Gräns för planområdet
Användningsgräns
Egenskapsgräns
ANVÄNDNING AV MARK
Allmänna platser
GATA1
GATA2
GATA3
TORG
P-PLATS
PARK
NATUR

Huvudgata
Lokaltrafik
Trafik på gåendes villkor
Torg, kajområde
Parkering, båtuppställning tillåten
Anlagd park
Naturområde, inklusive gångstigar, trappor etc.

f2

Kvartersmark
B
E
HB
HV
V
V1

Bostäder. Nya bostäder medges endast ovan +3,2 meter
över grundkartans nollplan.
Tekniska anläggningar
Detaljhandel, bostäder. Nya bostäder medges endast ovan
+3,2 meter över grundkartans nollplan.
Detaljhandel och hamnverksamhet
Hamnverksamhet
Hamnverksamhet där drivmedelsförsäljning för båtar tillåts

Vattenområden
W1
Öppet vattenområde.
W2
Vattenområde där småbåtshamn med flytbryggor tillåts.
W3
Vattenområde där fast överbyggnad medges i befintlig
bryggas*2 eller befintlig byggnads*1 omfattning och
utformning. Skadad eller förstörd brygga eller byggnad får
återuppföras motsvarande befintlig bryggas*2 eller
byggnads*1 placering, utformning och utseende.
[W4]
Öppet vattenområde under huvudanvändning (GATA3).
W5
Vattenområde där fast överbryggning och tryckbank
medges.
UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

ej parkering Parkering medges ej.
gång
Gång- och siktstråk.
mark
Högsta tillåtna markbelastning är 5 kPa.

UTFORMNING AV KVARTERSMARK
e1
Tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad*1 får ske med högst
20 % av befintlig huvudbyggnads*1 area, dock med högst
20 m². Ny huvudbyggnad som ersätter befintlig
huvudbyggnad*1 får uppföras med samma byggnadsarea
som den tidigare huvudbyggnaden.
Största byggnadarea per fastighet är 40 % av fastighetens
area.
Största byggnadsarea för komplementbyggnader är 25 m² per fastighet,
dock medges befintliga komplementbyggnader*1 med större
byggnadsarea.

f3

f4

Marken får inte bebyggas med andra byggnader än
komplementbyggnader.

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar.
Utfart, stängsel
Körbar förbindelse får inte anordnas.
u

För åtgärder inom förorenad mark krävs särskilt tillstånd från
tillsynsmyndighet för miljöfrågor.

LÄSANVISNING FÖR DETALJPLAN
Detaljplanen redovisas i fyra stycken
blad. Tre kartblad som redovisar
planområdets utbredning och gränser
samt ett blad som redovisar
planbestämmelselista och
bestämmelsetabell.
Bestämmelsetabellen kompletterar
plankartorna med bestämmelser som
gäller specifikt för varje fastighet.
Bestämmelsetabellen är avsedd att
läsas tillsammans med plankartan och
planbestämmelselistan för att ge en
heltäckande bild av vad som gäller
inom respektive fastighet eller område.

Byggnadsteknik
Högsta tillåtna markbelastning väster och norr om Södra Strandgatan
respektive väster om Norra Strandgatan är 10 kPa där inte annat
anges. Ökade markbelastningar vid kajerna medges ej.

BLAD 3

Sprängningsarbeten eller andra vibrationsalstrande åtgärder ska ske i
enlighet med Bergbesiktning och radonmätningar, Norconsult
2016-06-09.
Rivningsförbud
r
Huvudbyggnaden får inte rivas.
Varsamhetsbestämmelser

BLAD 2

Ändring av byggnader samt uppförande av veranda eller altan får inte
förvanska byggnadens karaktär eller anpassning till omgivningen.
Särskild hänsyn ska tas till befintlig byggnads*1 och/eller omgivningens
kulturhistoriska särart vad gäller
placering, volymer, fasadindelning, form, material, proportioner och
färgsättning. Se planbeskrivningen under rubriken ”Utformning”.
k1

e2

Begränsning av markens bebyggande
Byggnad får inte uppföras.

Huvudbyggnadens fasad ska utföras med panel av trä och
målas i för bebyggelsemiljön tidstypisk och traditionell
täckande ljus kulör. Accentfärger medges för
byggnadsdetaljer. Befintliga fasadmaterial och fasadkulör
medges. Befintliga fasader med fibercementskivor får
ersättas med skivmaterial av motsvarande karaktär. Fasad i
källare och sockelvåning ska utföras i natursten eller i puts.
Tak ska utformas som ej valmat sadeltak i rött, matt tegel
med taklutning 20-35 grader, om inget annat anges.
Befintlig huvudbyggnad*1 med avvikande takvinkel och/eller
takmaterial medges. Svart takpapp samt svart eller tegelröd
slätplåt medges på mindre byggnadsdelar såsom
takkupa, frontespis eller burspråk. Se planbeskrivningen
under rubriken ”Utformning”.
Tak på huvudbyggnad ska utformas som sadeltak med
matta tegelröda takpannor, taklutning 20-35 grader.
Fasader ska utföras med stående panel av trä i för
bebyggelsemiljön tidstypiska och traditionella kulörer.
Befintlig byggnad*1 med avvikande taklutning eller
takmaterial medges. Se planbeskrivningen under
rubriken ”Utformning”.
Frontespis eller takkupa får utföras på huvudbyggnad och
ska underordna sig byggnadens karaktär beträffande
placering och storlek, dock till en längd av högst en
tredjedel av fasadens längd samt högst 3,5 meter.
Mansardtak med takvinkel motsvarande befintlig
huvudbyggnads*1 tillåts.

UPPLYSNINGAR
Mer information rörande bebyggelsemiljön och dess särart, karaktär
och byggnadstraditioner finns i handlingen ”Gestaltning i kulturhistoriskt
värdefulla kustsamhällen, Sotenäs kommun"

k2

Huvudbyggnadens exteriör ska underhållas så att dess
kulturhistoriskt värdefulla och tidstypiska särart bevaras.
Underhållet ska ske med material motsvarande ursprungligt.
Varsamhet ska särskilt iakttas avseende proportioner,
takmaterial, fasadmaterial, fasadkulör samt befintlig fönsteroch dörrsättning. Fönster ska bevaras eller till form,
material, indelning och proportioner utformas likt
ursprungliga.

BLAD 1

Fasadmaterial får inte förvanskas och ska vara av trä
med stående panel i för bebyggelsemiljön traditionella
kulörer, se planbeskrivningen under
rubriken ”Utformning”. Takmaterial på befintlig
huvudbyggnad*1 får inte förvanskas och ska vara av matta
tegelröda takpannor eller befintligt material.

Orienteringskarta för kartblad.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga
kraft.

Utformning
Högsta nockhöjd i meter över nollplanet.

Ändrad lovplikt
Bygglov krävs även för uppförande av komplementbyggnad,
komplementbostadshus, tillbyggnad, frontespis, takkupa, skärmtak,
plank, byte alternativt uppförande av nya fönster, dörrar, takfönster,
byte av fasadfärg, fasadmaterial, taktäckningsmaterial eller andra
åtgärder enligt PBL 9 kap 4, 5 och 7 § som omfattas av förhöjd
bygglovsplikt enligt PBL 9 kap 8 §.

Byggnader ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens
kulturhistoriska värde avseende form, material, proportioner,
fasadindelning och färgsättning.

Bygglov krävs även för uppförande av veranda, altandäck och balkong.

Gamla Hunnebo

Marklov krävs för förändring av marknivå som överstiger 0,3 meter
enligt PBL 9 kap 11 §.

Sotenäs kommun

Placering
Ny huvudbyggnad eller tillbyggd del av huvudbyggnad ska placeras
minst 4,0 m från fastighetsgräns. Ny eller tillbyggd del av
komplementbyggnad ska placeras minst 1,0 m från fastighetsgräns.

Vid ersättning av befintlig byggnad*1 som rivits eller på annat sätt
förstörts får den tidigare byggnaden återuppföras motsvarande befintlig
byggnads*1 placering, utformning och utseende.

Upphävande av strandskydd
Strandskyddet är upphävt inom planområdet med undantag för
områden betecknade som naturområde (NATUR) respektive öppet
vattenområde (W1 och W4).

Inom områden betecknade som bostäder (B) eller detaljhandel,
bostäder (HB) ska vid ersättning av befintlig byggnad*1 som rivits eller
på annat sätt förstörts ny huvudbyggnad uppföras med vattentät
konstruktion upp till +3,2 meter över grundkartans nollplan.

Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande 1
Granskningsutlåtande 2

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning med genomförandedel
Plankarta (4 blad)

Detaljplan för Hunnebo 1:647 och Ellene 1:383 m fl.
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