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Plats och tid Distans samt i Tryggö, Kungshamn, onsdagen den 2 juni 2021 kl. 08.30-15.35. 
Sammanträdet ajourneras för lunch efter § 87 kl 12.00-13.00. 
 

Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande 
Roland Mattsson (M) deltar på distans 
Nils Olof Bengtson (M) distans§ 71-78, 80-94, 96-108  
Maria Holmström (M) distans § 79, 95 
Jeanette Loy (M) deltar på distans 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M) 
Olof Börjesson (C) §§ 71-105 
Stig-Arne Helmersson (C) distans §§ 106-108  
Mikael Sternemar (L) deltar på distans 
Robert Yngve (KD) deltar på distans §§ 71-94, 96-108 
Mikael Andersson (-) deltar på distans  § 95 
 

Therése Mancini (S)  
Lars-Erik Knutsson (S) distans § 71-78, 80-108 
Jan Ulvemark (S) distans § 79 
Birgitta Albertsson (S) deltar distans  
Bengt Sörensson (S) deltar på distans 
Anders Persson (SD) deltar på distans 
 
 

Närvarande 
ersättare 

Mathias Bruno (M) deltar på distans  
Helene Stranne (M) deltar på distans 
Maria Holmström (M) distans § 71-78, 80-108 
Pär Eriksson (C) deltar på distans 
Stig-Arne Helmersson (C) distans§§ 88-108 

Michael Sandberg (L) deltar på distans 
Mikael Andersson (-) deltar på distans  § 95 
Jan Ulvemark (S) distans § 71-78, 80-105 
Magnus Johansson (V) deltar distans 
Yngve Johansson (MP) deltar distans   

Övriga deltagare  
Susanne Jakobsson, trafikingenjör § 72-73 
Succkie Gunnarsson, projektadm § 74 
Ulrica Constin, nämndsekreterare § 75-76 
Jeanett Andersson AME-chef § 77 
Staffan Karlander, kultur- o fritidschef § 77-80 
Per Svensson, näringslivs- utv.chef § 81 
Louise Staxäng-Torbäck, utvecklare § 81 
Emily-Clare Goksör, utvecklare § 81 
Daniel Jarnrot, hamningenjör § 82 
Petra Hassellöv, controller § 87 
 

 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 88-99 
Eveline Savik, samhällsb.chef §§ 89- 
Matti Lagerblad, plan-konsult § 102 
Johan Wahlström, Rådhuset Arkitekter § 102 
Astrid Johansson, mex-ingenjör § 
Erika Hassellöv, HR-chef § 
Ann-Sofie Sjögren, plankonsult § 70 
Maria Vikingsson, kommundirektör 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 

Justerare Therése Mancini (S) 

Justering Protokollet justeras på kommunkansliet den 7 juni kl 10.00. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund    
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)    
Justerare    

 Therése Mancini (S)    
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-02 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-06-07 – 2021-06-29 
Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KS § 71  

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns, med att följande ärende utgår; 
 

• Kommunal avtalssamverkan mellan räddningstjänsten i Sotenäs kommun och 
räddningstjänsten Storgöteborg angående gemensam ledningscentral och ledningssystem  
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KS § 72 Dnr 2020/000970 

Motion gällande översyn av trafikreglering sommartid i 
Hunnebostrands äldre delar 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion att en utredning bör 
genomföras gällande trafikreglering under sommartid i Hunnebostrands äldre delar som belyser 
olika frågeställningar, bland annat:  

• Hur kan man säkra näringsidkarnas varuleveranser och de boendes parkeringsbehov 
• Hur separerar man på lämpligt sätt oskyddade trafikanter från bilar 
• Kan själva gaturummet göras trevligare i något avseende i syfte att dämpa hastigheterna 
• Hur tillgodoses blåljusverksamhetens behov av framkomlighet 
• Kan utökad enkelriktning alternativt gågata alternativt gångfartsområde vara en lösning 

 
Området som denna motion berör avser hela Södra och Norra Strandgatan samt Hunnebovägen, 
delar från anslutningen till Södra Strandgatan och söderut till korsningen med Lahällevägen.  
 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-04-22 § 65 att föreslå att Kommunfullmäktige att bifalla 
motionen med att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra utredningen när detaljplanen för 
Gamla Hunnebo vunnit laga kraft samt anslå 350 tkr i extra anslag. 

Beskrivning av ärendet 

Förslaget grundar sig på att motionärerna anser att tiden är mogen för att på nytt se över 
trafikregleringen så att trafiken flyter bättre och att gångtrafikanterna kan röra sig i området på ett 
säkert sätt. På de gatuavsnitt som motionen avser är det under sommartid lite kaosartat när bilister 
och fotgängare ska samsas och ofta uppstår en irriterad stämning. Motionärerna anser således att 
utredningen bör genomföras så att de första åtgärderna kan vara på plats redan kommande 
sommarsäsong som ett provår.  
 
Förvaltningen ser behovet av en förnyad översyn av trafiksituationen i Hunnebostrand dock bör en 
sådan utredning anstå tills detaljplanen för Gamla Hunnebo som är antagen men överklagad vinner 
laga kraft för att kunna ta avstamp i denna. 
 
Att genomföra en utredning av den omfattningen som föreslås är dock ett omfattande arbete vilket 
kommer att kräva externa resurser för att kunna genomföras vilket det dock inte finns ekonomiskt 
utrymme för i nuvarande och kommande budget. En utredning av denna omfattning bedöms kosta 
350 tkr vilket inte ryms i befintlig budget. 
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Forts. KS § 72 

Beslutsunderlag 

Motion 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-26 § 132 
Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-03-09 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-04-22 § 65 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 85 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att en utredning ska genomföras av 
förvaltningen med befintliga resurser, i samråd med Hunnebostrands samhällsförening. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 73 Dnr 2021/000081 

Återremiss Parkeringstaxa på fler platser i kommunen 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att avgiftsbelägga fler 
parkeringar i kommunens centrumkärnor. Ärendet lyftes upp i Kommunstyrelsens tekniska utskott 
den 26 februari 2021 och Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade om återremiss av den del i 
ärendet gällande parkeringsplatser som är i anslutning till badplatser för vidare handläggning.  
 
Kommunfullmäktige beslutade  2021-03-18 § 31 att införa parkeringstaxa på de föreslagna 
allmänna parkeringsplatserna daterad 2021-03-18 i enlighet med bilaga 1 Malmön, bilaga 2 
Lökholmen Hunnebostrand, samt bilaga 4 del av Tången, att gälla från 1 april 2021 och tills vidare. 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-04-28 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-05-18 § 26 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18 § 31, om att 
avgiftsbelägga aktuell parkeringsplats som är belägen invid korsningen av gatorna Delfingatan – 
Dammgatan, Tången. Det innebär att parkeringsplatsen vid Delfingatan - Dammgatan skall hanteras 
likartat med andra parkeringsplatser i anslutning till bad i Sotenäs kommun och bör i detta fall 
avgiftsbefrias helt till dess att samtliga berörda parkeringsplatser har behandlats.  
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
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KS § 74 Dnr 2021/000302 

Uppdrag - Välkomstskyltar och välkomstkalas Sotenäs kommun från 
Motion om att Välkomna människor till Sotenäs 

Sammanfattning 

Tina Ehn (mp) föreslog i en motion, Dnr KA 2015/136 att Sotenäs kommun utreder möjligheterna 
att sätta upp välkomstskyltar vid infarterna till kommunen. Motionären menade att det är av stor 
vikt att man ska känna sig välkommen till Sotenäs oavsett om man funderar på möjligheten att 
bosätta sig i kommunen eller bara är på ett besök. Att Sotenäs kommun upplevs som en plats dit 
människor vill ta sig, en kommun som lockar till sig nya invånare.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-18 § 10 att bifalla motionen och uppdrog åt 
Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att sätta upp Välkomstskyltar på strategiskt viktiga platser, 
samt att undersöka kostnad och innehåll för ett välkomstbrev och/eller ett välkomstkalas. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-22, KS § 210 att inventera befintliga 
Välkomst/Informationsskyltar i kommunen och att beakta Medborgarförslag om informationsplats, 
dnr KA 2017/1084, i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut samt göra utskick av välkomstbrev 
och ordna välkomstkalas. 

Beskrivning av ärendet 

En inventering av välkomstskyltar i kommunen redovisas och ett förslag för välkomstkalas. 

Välkomst/Informationsskyltar 

En inventering av välkomstskyltar genomfördes under sommaren 2018.  
Kort sammanfattning av inventeringen: 

• De välkomstskyltar som är uppsatta vid infarterna till våra postnummerorter (från 2012) är 
idag inaktuella. Framför allt när det gäller annonsörerna, företag som inte längre finns etc. 

• De välkomstskyltar som är uppsatta vid infarterna till respektive ort, sköts av de lokala 
föreningarna och har sin charm och historisk layout.  

• Turistföreningens informationsskyltar med ortsinformation och kartor är inaktuella och/eller 
behov av renovering/borttagande. 

• De skyltar som var skadade och som kommunen ansvarade för har tagits bort/ned under 
2018/2019. Andra ansvariga för skyltar i dåligt skick är vidtalade. 

Det är viktigt att området/platsen där de nya välkomst/informationsskyltarna står ska bidra till att 
förmedla bilden av Sotenäs som välkomnande och attraktiv att besöka, bo och leva i – hela året.  

Välkomstkalas 

Det har varit svårt att få till ett datum under 2018/2019 för ett välkomstkalas där kommundirektör, 
kommunalråd och oppositionsråd kunde delta på välkomstkalaset.  
Under 2020 omöjliggjorde pandemin, Covid-19 att arrangera något välkomstkalas.  
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Forts. KS § 74 

Beslutsunderlag 

Skyltinventering sommaren 2018 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-21 § 113 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 210  
Projektkoordinators tjänsteutlåtande 2021-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 86 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på nya aktuella 
välkomst/informationsskyltar och att platsen där de ska stå är attraktiva samt redovisa kostnaderna 
för framtagandet och underhåll av dem.   
 
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med välkomstkalas.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att under tiden skicka ut 
välkomstbrev, två gånger per år till nyinflyttade, där kommunledningen välkomnar de nyinflyttade. 
 
 

Skickas till 

Kommundirektör 
Projektkoordinator 
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KS § 75 Dnr 2020/000819 

Vattenskoterkörning - uppdrag utredning hastighetsbegränsning 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav 2020-10-28 § 159 kommundirektören i uppdrag att bland annat utreda 
påverkan av att utöka de fartbegränsade områdena kring utsatta hamn- och kanalinlopp för att 
besluta om en ansökan för detta bör göras till Länsstyrelsen. Detta med anledning av att minska 
problemen med vattenskoterkörning som kan upplevas som farlig och störande på många platser i 
kommunen.     

Beskrivning av ärendet 

Uppdraget grundade sig på att vattenskoterkörning ofta upplevs som farlig och störande. En 
utredning gjordes under hösten 2020 av kommunkansliet och presenterades för Kommunstyrelsen 
med förslag på åtgärder att ta till för att förbättra säkerheten i våra utsatta områden såsom 
vältrafikerade hamninlopp och vissa badplatser. 
 
En av åtgärderna som föreslogs till Kommunstyrelsen var att utreda påverkan av att utöka de 
fartbegränsade områdena kring utsatta hamn- och kanalinlopp för att besluta om en ansökan bör 
göras till Länsstyrelsen som är den myndighet som beslutar om fartbegränsningar i farleder och 
hamnområden genom olika förordningar.  
 
Utredningen som har gjorts i detta aktuella uppdrag har utgått från de begränsningar som idag redan 
i kommunens hamnar bland annat. Förslag på vilka utökningar av dessa gränsdragningar som är 
lämpliga att göra har diskuterats med chef för drift- och projekt samt hamningenjör. Utgångsläget 
var att hitta områden som är mest utsatta för vattenskoterkörning i höga hastigheter och därmed är 
högriskområden varpå följande områden har identifierats (där hastigheten idag inte är begränsad): 

• områden där båttrafiken är mest koncentrerad, exempelvis vid hamninlopp 
• populära badplatser 

 
Utefter detta har kartor tagits fram där dessa områden har identifierats finnas geografiskt i vårt 
område: 

• Smögen, Vallevik - innanför en punkt sydliga delen av utlopp smyghålet till sydligaste 
punkten Holländarberget (karta 1 Smögen Kungshamn) 

• Smögen - Kungshamn, hamninloppen – innanför punkt sydostlig del av Klevudden via 
Byttelocket till sydlig del av Guleskärskajen (karta 1 Smögen Kungshamn) 

• Hunnebostrand och Ulebergshamn – innanför nordligast punkt Ödby Ö norrut via 
Björkholmen, Knivsholmen, Inre Huö, Flatholmen, Persholmen, Ängen, Stensholmen till 
Gramskär (karta 2 Hunnebostrand Ulebergshamn och karta 3 Bovallstrand) 

• Bovallstrand – innanför norra delen Gullviksberget till sydliga delen Svenneby 
Mellangårds naturreservat (karta 2 Hunnebostrand Ulebergshamn) 

 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-06-02 § 71-108 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 10(69)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 75 

Området utanför Bohus Malmöns hamn, alltså hela Malmö bukt väster och söder om Store Holme, 
har en permanent hastighetsbegränsning om 5 knop. 
Dialog har förts 2021-05-19 med hamnchef på Tanums Hamnar AB med anledning av att norra 
delen av Bottnefjorden ligger i Tanums kommun och därför ska eventuella skyltar hanteras och 
bekostas av dom. Han ställer sig positiv till en ansökan enligt detta förslag. 
 
Under utredningen diskuterades även om behov av begränsad hastighet föreligger under hela året 
eller endast under en viss period. Det framkom att det finns endast belägg för att hastighetsbegränsa 
dessa områden under perioden 1 juni till 31 augusti. Detta med tanke på att trafiken till havs ökar 
markant under den här tiden på året samt att den vattenskoterkörning som pågår andra tider på året 
inte uppfattas som särskilt omfattande och därav i behov att begränsas. 
 
Förslaget mynnade därför ut i att hastigheten ska föreslås sättas till 5 knop i dessa områden under 
perioden 1 juni till och med 31 augusti årligen. 

Förslaget på krav på förarbevis 
2020-12-07 sände regeringen ut en remiss av promemoria förarbevis för vattenskoter till ett flertal 
instanser, bland annat Kustbevakningen, några av landets länsstyrelser, Sjöfartsverket och 
Polismyndigheten, med begäran om remissvar senast 2021-02-04. Enligt remissen ska kravet att ha 
förarbevis träda ikraft den 2021-07-1 och att de bestämmelser som rör utbildningsanordnarna ska 
träda ikraft 2021-05-15. Dock har rådande pandemi gjort att detta har fått skjutas på framtiden. 
Enligt pressmeddelande daterat 2021-04-29 lägger regeringen fram förslaget om obligatoriskt 
förarbevis för vattenskoter i en proposition. Utbildningen för att ta ett förarbevis kan påbörjas från 
och med 2021-07-01 och krav på förarbevis föreslås träda i kraft 2022-05-01.    

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2021-04-26 
Karta 1 Smögen Kungshamn – förslag 2021-03-28 
Karta 2 Hunnebostrand Ulebergshamn – förslag 2021-03-28 
Karta 3 Bovallstrand – förslag 2021-03-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 87 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att Sandö läggs till, Smögen, Sandöfjorden – Väster om punkt 
nordligast delen av Hasselösunds skär till sydligaste delen av Sandöskären. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att till Länsstyrelsen ansöka om tillfällig 
hastighetsbegränsning om 5 knop under period 1 juni till 31 augusti för följande områden: 
 

• Smögen, Vallevik - innanför en punkt sydliga delen av utlopp smyghålet till sydligaste 
punkten Holländarberget (karta 1 Smögen Kungshamn) 

• Smögen - Kungshamn, hamninloppen – innanför punkt sydostlig del av Klevudden via 
Byttelocket till sydlig del av Guleskärskajen (karta 1 Smögen Kungshamn) 

• Hunnebostrand och Ulebergshamn – innanför nordligast punkt Ödby Ö norrut via 
Björkholmen, Knivsholmen, Inre Huö, Flatholmen, Persholmen, Ängen, Stensholmen till 
Gramskär (karta 2 Hunnebostrand Ulebergshamn och karta 3 Bovallstrand) 

• Bovallstrand – innanför norra delen Gullviksberget till sydliga delen Svenneby 
Mellangårds naturreservat (karta 2 Hunnebostrand Ulebergshamn) 

• Smögen, Sandöfjorden – Väster om punkt nordligast delen av Hasselösunds skär till 
sydligaste delen av Sandöskären 

 
 

 
 

Skickas till 

Kommundirektör 
Nämndsekreterare 
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KS § 76   Dnr 2019/000800 

Justering av Sotenäs kommuns valdistrikt  

Sammanfattning  

Valnämnden gav 2019-06-18 § 37 valsamordnaren i uppdrag att se över Sotenäs kommuns 
valdistrikt inför valet 2022 i god tid så att Kommunfullmäktige kan ta ett eventuellt beslut på 
förslag till ny valdistriktsindelning för att sända till Länsstyrelsen senast 30 november 2021.  
 
Anledningen till detta var främst på grund av att valdistrikt Askum-Tossene till utformningen inte är 
optimalt för väljarna och Kungshamn Norra ligger i överkant vad gäller antal röstberättigade.      

Beskrivning av ärendet  

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. I 
Sotenäs kommun ligger snittet på cirka 1 500 röstberättigade per valdistrikt. Det största distriktet 
ligger på cirka 1 720 (Kungshamn Norra).  
 
Det är valdistrikten som är de minsta ”byggstenarna” i valgeografin och de utgör grunden för 
valkretsarna och valområdena. Varje valdistrikt har en vallokal och valdistriktens storlek och 
omfattning anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalerna.  
Ansvariga för att göra en valdistriktsindelning är följande: 
• Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen. 
• Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt. 
• Länsstyrelsen uppdaterar GIS-kartor tillsammans med Valmyndigheten 
 
Det finns ett antal regler att rätta sig efter när valdistriktsindelningen gör. Det är bland annat 
följande, som i vissa fall berör Sotenäs kommuns nuvarande valdistrikt: 
• Varje valdistrikt ska vara en geografiskt obruten yta. Det betyder att ett valdistrikt inte får delas 

upp i enklaver. 
• Valdistrikten ska vara rationellt utformade kring ett område och ge de röstberättigade en bra väg 

till vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. inte behöva passera en annan vallokal på väg till sin 
egen vallokal. 

• Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska landmärken, såsom t.ex. vattendrag 
och vägar, som ligger fast mellan valen. 
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I mars 2021 släppte Valmyndigheten nya siffror över antal röstberättigade per valdistrikt i Sverige. 
Nedan följer en jämförelse från 2014 fram till årets siffror. 
 

Röstberättigade 2021 2019 2014 
Askum-Tossene 1 761 1 692 1 629 
Hunnebostrand 1 707 1 601 1 668 
Kungshamn norra 1 748 1 703 1 747 
Kungshamn södra 1 314 1 302 1 289 
Smögen 1 162 1 168 1 120 

Askum- Tossene valdistrikt 
Askum-Tossenes valdistrikt innefattar idag en sträckning från Bohus-Malmön norrut över hela 
Askum, Ramsvik, Tossene samt hela Bovallstrand med totalt 1 761 röstberättigade, se 
beslutsunderlag Karta inkl. valberättigade Valdistrikt Översikt Sotenäs 2021. Historiskt är det 
många i detta valdistrikt som väljer att förtidsrösta. Detta leder i sin tur till att det blir en hög 
arbetsbelastning för den vallokalen på valdagen då alla förtidsröster ska prickas av i röstlängden 
samt räknas. Detta arbete ska utföras samtidigt som röstningen pågår i vallokalen vilket också leder 
till att arbetet med förtidsröster tar lång tid. Varje valdistrikt har endast ett exemplar av röstlängden. 

Förslag på ny valdistriktsindelning 
Arbetet med att ta fram förslag på en ny valdistriktsindelning har gjorts tillsammans med 
kommunens GIS-ingenjör, valsamordnare, administrativ chef samt valnämndens ordförande, utifrån 
de siffror på röstberättigade som valmyndigheten släppte i mars 2021. 
 
Valnämnden har därefter beslutat föreslå följande nya valdistrikt; 

• Bovallstrand-Tossene blir ett eget valdistrikt 
• Askum-Väjern- blir ett eget valdistrikt 
• Kungshamn Norra blir mindre då Väjern istället tillhör Askum-Väjern 
• Sotenäs kommun får 6 valdistrikt mot dagens 5 

o Smögen 
o Kungshamn Södra 
o Kungshamn Norra-Hovenäset 
o Askum- Väjern- Malmön 
o Hunnebostrand 
o Bovallstrand-Tossene 
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Antal röstberättigade per valdistrikt 2021 blir följande; 
 

Röstberättigade Dagsläget Nytt förslag 
Askum-Tossene 1 761 - 
Askum-Väjern-Malmön  - 1 342 
Hunnebostrand 1 707 1707 
Kungshamn norra-Hovenäset 1 748 1 223 
Kungshamn södra 1 319 1 319 
Smögen 1 162 1 165 
Bovallstrand-Tossene - 944 

 

Ekonomi  
Valnämnden behöver budgetera för ytterligare vallokal samt fler valarbetare inför valet 2022. 

Regelverk  
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 
Förslaget innebär att Bovallstrand-Tossene inte når detta krav. Ett valdistrikt får ligga utanför 
intervallet endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är bland 
annat att valdistriktet väntas öka eller minska sin folkmängd inom kort. 
Det pågår för tillfället ett antal detaljplanearbeten i Bovallstrand. Uppgifter från plan- och 
exploateringsenheten i kommunen gör gällande att dessa i nuläget omfattar cirka 101 nya bostäder. 
Detta gör att valdistriktet Bovallstrand-Tossene inom de närmsta 10 åren väntas öka antal 
röstberättigade till över 1 000 vilket ger skäl till att godkänna att valdistriktet såsom det ser ut idag. 

Beslutsunderlag 

Valsamordnarens tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Förslag nya valdistrikt Sotenäs kommun 2022 – 2021-05-19 
Karta inkl. valberättigade Valdistrikt Översikt Sotenäs 2021 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att förändra valdistrikten i Sotenäs kommun enligt nedan, vilket är en 
utökning med ett valdistrikt; 
 

• Smögen 
• Kungshamn Södra 
• Kungshamn norra-Hovenäset  
• Askum-Väjern-Malmön  
• Hunnebostrand 
• Bovallstrand-Tossene 

 
Förändringen av Valdistrikten i Sotenäs kommun 2022 motiveras enligt följande: 
 
• Uppnå distinkta likvärdiga områden och mer jämnt fördelad geografisk storlek av valdistrikten. 
• Ökad tillgänglighet och effektivare arbete med förtidsröster under valdagen. 
• att föreslaget valdistrikt Bovallstrand-Tossene väntas öka i folkmängd med anledning av 

pågående detaljplanearbeten i området 

 
Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 77 Dnr 2020/001200 

Uppdrag – restaurera Sandöslingan och närområdet 

Sammanfattning 

En utredning innehållande åtgärder och kostnadsförslag för restaurering av motionsspåret på Sandö 
på Smögen har tagits fram i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige 2020-11-26 § 125. 

Beskrivning av ärendet 

Sandöslingan har en beläggning av grus och går även över bergspartier. Underlaget och avrinningen 
gör att vid regn försvinner stora delar av materialet bort. För att åtgärda detta behöver spåret dränera 
och på flera ställen kommer man behöva bygga stödmur och kantstöd för att få materialet att stanna 
kvar. Spåret är även i behov av ett nytt gruslager på stora delar av sträckningen. 

Ekonomi 

Beräknad kostnad för de föreslagna åtgärderna uppgår till ca 350 tkr. I denna summa ingår; 
markarbete, schaktning, dränering och material. Verksamheten har inga möjligheter att inom årets 
befintliga budget finansiera dessa åtgärder utan en tillfällig ramökning. 

Beslutsunderlag 

Chef för Arbetsmarknadsenhetens tjänsteutlåtande 2021-05-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 88 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag och som tilläggsförslag att 
åtgärderna ska vara slutförda 1 juni 2022. 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår som tilläggsförslag att kommundirektören ges i uppdrag att titta på 
övriga vandringsleder för att fastställa underhållsbehovet. 
Olof Börjesson (C) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att Kommunstyrelsen antar 
detta. 
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) tilläggsyrkande och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) tilläggsyrkande och finner att 
Kommunstyrelsen avslår detta. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra föreslagna åtgärder för att restaurera motionsspåret på 
Sandö, senast 1 juni 2022 ska åtgärderna vara slutförda. 
 
Totalt avsätts 350 tkr i investeringsmedel för år 2022. 
 

Skickas till 

AME-chef 
Kultur- och fritidschef 
Ekonomichef 
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KS § 78 Dnr 2021/000381 

Förfrågan stöd bokutgivning - Sote bonde till Saltskärs käring 

Sammanfattning 

Syföreningen Ljus, Ulebergshamn, har arbetat med att ta fram en bok om övärlden utanför 
Ulebergshamn. Föreningen önskar stöd för att finansiera en utgivning av boken. 
Syftet med boken är att göra övärlden utanför Ulebergshamn med omnejd, Bovallstrand 
och Hunnebostrand, känd för en större publik. Vi har idag en växande skara människor 
som flyttar hit, som fast- eller fritidsboende, och som vill veta mera om denna spännande 
arkipelag. Men de har också tänkt på alla ortsbor, sedan generationer tillbaka, och alla 
återvändare som har stränderna, skären och havets skiftningar i sina hjärtan. 
För att få bredd i materialet har de anlitat skribenter och experter inom olika områden. Alla med 
anknytning till trakten. 
 
Materialet har ett kulturhistoriskt värde och innehållet är av god kvalitet. Det är av vikt att 
stödja föreningar som seriöst tar sig an uppgiften att forska och dokumentera historiska 
platser och dess utveckling. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2021-04-07 § 18 
Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande 2021-03-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 89 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen går i borgen för ett banklån, och att förfrågan i övrigt 
hanteras av Utbildningsnämnden inom ramen för kulturstöd. 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Kultur- och fritidschef 
Utbildningsnämnden 
Syföreningen Ljus 
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KS § 79 Dnr 2021/000351 

Medfinansiering Kallbadhus, Uleberg 2:212  

Sammanfattning 

Föreningen Kallbadhuset Hunnebostrand, har inkommit med förfrågan om en möjlig kommunal 
medfinansiering av föreningens ansökan om projektbidrag hos ”Leader Bohuskust och gränsbygd”.   

Beskrivning av ärendet 

Föreningen planerar för en byggnation av ett kallbadhus i Hunnebostrand. 
Kommunen har givet ett positivt förhandsbesked på arrende KA20/448 KSTU §66, samt ett beslut 
om strandskyddsdispens Dnr  MIMB 2020-972 MIMB §31. 
Kallbadhuset skall vara tillgängligt för allmänheten, som ges möjlighet att bada som medlemmar i 
den ideella föreningen eller mot betalning som direkt besökande badgäster. Föreningen tror att 
denna satsning skulle kunna vara en del i att få delårsboende att förlänga säsongen.  
Föreningens ansökan om medel hos Leader Bohuskust och gränsbygd kräver en offentlig 
medfinansiering på 30%. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Den totala projektansökan är på 1 800 000kr och den offentliga medfinansieringen som föreningen 
söker har ett värde på 600 000 kr. 
420 000kr i värde för efterskänkt arrende i 20 år inkl. 4 båtplatser. 
80 000 kr i värde av material (bearbetade stenar som ligger vid byggplatsen) 
100 000 kr i kommunal insats för redovisade arbetstimmar. 
När kallbadhuset står klart kan nuvarande bastuverksamhet i Badhuset avvecklas med minskade 
driftkostnader som följd. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande 2021-04-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 90 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Mats Abrahamsson (M), Therése Mancini (S) och Olof Börjesson (C) 
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsen beslutar medfinansiera föreningens bidragsansökan till ”Leader Bohuskust och 
gränsbygd”, till ett värde av 600 000kr. 
 
420 000kr i värde av efterskänkt arrende i 20 år inkl. 4 båtplatser. 
80 000 kr i värde av material (bearbetade stenar som ligger vid byggplatsen) 
100 000 kr i kommunal insats för redovisade arbetstimmar.   
 

Protokollsanteckning 

Lars-Erik Knutsson (S) och Nils Olof Bengtson (M) deltar inte i handläggning av ärendet pga jäv. 

 

Skickas till 

Föreningen Kallbadhuset Hunnebostrand 
Kultur- och fritidschef 
Hamnansvarig 
Ekonomichef 
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KS § 80 Dnr 2021/000449 

Revidering reglemente Kulturpris och Idrotts- och fritidspris 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har under flera år delat ut Kulturpris och Idrotts- och fritidsspris till personer eller 
föreningar inom som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom 
kulturområdet och inom idrotts- och fritidsverksamhet, som aktiv eller ledare.  
 
Förvaltningen fick i uppdrag att titta över gällande reglementen enligt beslut i UN 2020-12-03 § 98. 
Utbildningsnämnden återremitterade ärendet 2021-03-02 § 18 för förtydligande av reglementet 
avseende nomineringstid, förslagsställare med anledning av möjliga jävssituationer, krav på 
motiveringstext, avisering mm. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidschefs tjänsteutlåtande 2021-04-13 ang Idrotts-och Fritidspris 
Kultur- och fritidschefs tjänsteutlåtande 2021-04-13 ang Kulturpris 
Utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-04-20 § 29-30 
Förslag Reglemente gällande Sotenäs Kommuns Kulturpris och Idrotts-och Fritidspris 2021-05-17 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokollsutdrag 2021-05-17 § 31-32 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda så att samma 
grundförutsättningar gäller för kommunens samtliga priser.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att utreda så att samma grundförutsättningar 
gäller för kommunens samtliga priser. 
 

Skickas till 

Kultur- och fritidschef 
Utbildningsnämnden 
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KS § 81 Dnr 2021/000411 

Marina Återvinningscentralen - ett flaggskepp 

Sammanfattning 

Våra hav drabbas hårt av marint avfall och det påverkar ekosystem runt om i världen. Mängderna 
plast som produceras fortsätter att öka och därmed ökar även nedskräpningen av våra hav och 
vattendrag. Sotenäs kommuns Marina Återvinningscentral vill bli ett världsledande flaggskepp 
inom innovation och kunskap för marint avfall som jobbar med hela kedjan, från design och 
insamling och återvinning till nya, cirkulära produkter.  

Bakgrund  

Den Marina återvinningscentralen är redan idag den enda i sitt slag i Sverige och har tagits upp som 
en föregångare i Europa. Inom EU har det tagits fram huvudfokusområden (missions) där ett av 
dem är Mission Starfish 2030: Återställ våra hav och vattendrag. I kontakt med Vinnova och EU-
representanten inom området, Darko Manakovski, blev kommunen uppmanad att se på möjligheter 
att Sotenäs Kommuns Marina Återvinningscentral kunde ta rollen som flaggskepp för marint avfall 
inom Europa.  

Beskrivning av ärendet 

”Målsättningen är att bli en föregångare inom ett av EUs 5 prioriterade områden: Återställ våra hav 
och vattendrag” 
 
Det finns en stor potential att utveckla båda den Marina återvinningscentralen och testbädden för 
marint avfall till att bli ett internationellt flaggskepp inom området marint avfall. Genom att 
samverka med fler parter och forskning kopplat till satsningen vill vi tillsammans utveckla hela 
kedjan från design och insamling och återvinning till nya, cirkulära produkter. Vi ser potential i att 
sprida sorteringskonceptet vidare till fler länder för att öka insamlingen globalt och därmed bidra till 
bättre havsmiljöer. 
 
Genom att aktivt arbeta med förebyggande åtgärder tillsammans med så väl forskare som offentliga 
aktörer, yrkesfiskare och privatpersoner kommer vi arbeta mot framtida nedskräpning. Genom 
fortsatt utveckling finns möjligheten att testbädden kan bli en internationell kunskapsbank och 
testanläggning/labb för havsplast för de olika marina återvinningscentralerna runt om i världen. 
Detta gör det möjligt att öka värdet på marint avfall och incentivera till mer insamling, innovation 
och försäljning av råvaran och nya produkter för att rena våra hav.  
 
Kommer att vara externt finansierat. Till att börja med används befintlig personal på 
Symbioscentrum och Marina Återvinningscentralen. 

Beslutsunderlag 

Näringslivs- och utvecklingschef tjänsteutlåtande 2021-05-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 108 
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Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Mikael Sternemar (L), Olof Börjesson (C), Robert Yngve (KD) och 
Therése Mancini (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom att Sotenäs Symbioscentrum och Marina 
Återvinningscentralen arbetar för att bli ett flaggskepp inom marint avfall i Europa. 
 

Skickas till 

Näringslivs- och utvecklingschef 
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KS § 82 Dnr 2017/000037 

Utredning - Ett renare Sotenäs 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har 2016-09-22 § 93 bifallit en motion från Lars-Erik Knutsson (S) att en 
utredning genomförs för att belysa vad kommunen kan göra för att få ett renare Sotenäs.  
 
Utredningen bör bland annat belysa om och på vilket sätt medvetenheten hos skolelever kan ökas, 
för- och nackdelar med en informationskampanj, behov av fler sopkärl, olika former av samarbeten 
(Rambo, Håll Sverige Rent etc.) och även om det pågår motsvarande aktiviteter i vår omvärld. 

Nulägesanalys 

I utredningen belyses att kommunen jobbar på olika plan med åtgärder, information och skötsel för 
att hålla kommunen ren. 
 
Skolorna gör varje år insatser med att städa i sina närområden, information om nedskräpning finns 
på många siter, idrottsföreningar städa i sina närområden, frivilliga städar stränder/kobbar och 
kommunen städar stränder/kobbar/skär och centrumplatser. 
 
Strandstädningen som är en viktig åtgärd kräver externa resurser som hela tiden måste säkerställas 
att de finns. Kommunen klarar inte att driva denna med egna medel. 
 
Tanum sköter sin renhållning via en övergripandekanal som sedan fördelar uppgifter på olika 
verksamheter. "Samarbete med så många som möjligt är en förutsättning för att få utfört så mycket 
som möjligt"(Tanums hemsida).  
 
Håll Sverige Rents vision är att ingen skräpar ner. Allt dom gör syftar till att ta Sverige närmare 
visionen Städa Sveriges vision är att först och främst släng inte skräp i naturen. Du kan sen samla 
skräp, sortera det och lämna till återvinningen. 

Beslutsunderlag 

Motion 2016-02-24  
Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2016-05-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-22 § 93 
Hamningenjörens utredning 2020-03-20  
Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2021-02-17 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-05-18 § 31 
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Forts. KS § 82  

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag och som tilläggsförslag att det 
redovisas om AME och det lokala föreningslivet kan aktiveras i arbetet. 
Mikael Sternemar (L) föreslår som tilläggsförslag att motionen om allmän sopsortering ska ingå i 
utredningen. 
Olof Börjesson (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att Kommunstyrelsen antar 
detta. 
Ordförande ställer proposition Lars-Erik Knutsson (S) tilläggsförslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
Ordförande ställer proposition Mikael Sternemar (L) tilläggsförslag och finner att 
Kommunstyrelsen avslår detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommundirektören i uppdrag att hålla ihop arbetet för ett renare 
Sotenäs inom ramen för kommunens och nämndernas samlade hållbarhetsarbete. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommundirektören i uppdrag att återkomma med handlingsplan 
för att få ett renare Sotenäs och vilka resurser som krävs för detta, samt att det redovisas om AME 
och det lokala föreningslivet kan aktiveras i arbetet. 
 
 
 

Skickas till 

Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
Drift o projektchef 
Hamningenjör 
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KS § 83 Dnr 2021/000162 

Motion - om hörlurar till digitala möten 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S) föreslår i en motion att kommunens förtroendevalda får ett personligt headset 
som är kompatibelt med iPad/dator som tillhandahålls under uppdragstiden.   
 
Motionären skriver att det under den pågående pandemin har blivit fler digitala möten i det politiska 
forumet och det kommer säkerligen efter att pandemin lugnat ner sig fortsätta i viss mån med 
digitala möten. För ett bättre och mer isolerat ljud i mötesrummet föreslås att våra förtroendevalda 
får ett headset som är kompatibelt med den teknik de förtroendevalda har, naturligtvis ska dessa 
lämnas tillbaka när man slutar sitt uppdrag precis som annan lånad teknik.  

Beskrivning av ärendet 

På grund av Covid-19 så infördes digitala möten hastigt under år 2020. I rutinen för digitala möten 
finns beskrivet att man ska stänga av sin mikrofon för att inte missljud ska störa mötet. När man vill 
säga något så ska man räcka upp den digitala handen och på så sätt få ordet.  
 
Det finns några personer som har efterfrågat headset till sina ipads och då inköptes trådade headset 
till dessa personer. Det var den typen av headset som IT meddelade oss fanns att tillgå som passar 
en ipad.  
 
En förfrågan har åter ställts till IT om vilka hörlurar som finns.  
IT meddelar att mest prisvärda headsetet till iPads är ett trådat headset för 240 kr/st exkl moms. 
Vidare finns det mer heltäckande lurar som kostar runt 1.000kr/st.  
Bedömningen är att hörlurar inte ska lämnas tillbaka då det är personlig utrustning som används 
mot kroppen. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Kostnaden för att tillhandahålla trådade headset uppgår till ca 70 st x 240, totalt 17 000 kronor. 
Kostnaden för att tillhandahålla lurar med mikrofon uppgår till ca 100 st x 1000, totalt 70 000 
kronor. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-03-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 91 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
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KS § 83 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och tillhandahålla trådade headset till de 
förtroendevalda som så önskar.  

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 84 Dnr 2020/000875 

Motion - Politisk frågestund 

Sammanfattning 

Michael Sandberg (L) och Mikael Sternemar (L) föreslår i en motion att fullmäktige kan inledas 
med en ”politisk frågestund”, en på våren och en på hösten.  
 
Motionärerna föreslår att en sådan frågestund kan vara öppen eller behandla ett i förväg definierat 
ämnesområde, tex skola, omsorg, sjöbodar, strandskydd, etc. Frågestunden ska syfta till att ta upp 
de olika partiernas ståndpunkter kring en eller flera aktuella och principiella frågor. Partierna ska 
representeras av respektive gruppledare och/eller ordförande. Frågestunden bör ledas av en extern 
neutral moderator. Moderatorn föreslås ha ett antal förberedda frågeställningar för politiska 
kommentarer. Dessutom ska moderatorn förmedla den närvarande ”allmänhetens” frågor till 
politikerna. En sådan frågestund kommer att locka fler medborgare till kommunfullmäktiges 
sammanträden samt vitalisera den politiska debatten.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 114 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Kommunallagen är det inte tillåtet att låta utomstående personer att yttra sig på fullmäktiges 
sammanträden. Kommunallagen är styrande för hur fullmäktiges sammanträden ska genomföras. 
De personer som genom allmänna val är utsedda till förtroendevalda i fullmäktige under 
mandatperioden är endast de som får yttra sig vid Kommunfullmäktiges sammanträde. Därutöver 
får kommundirektör, ordförande i nämnder och revisionen yttra sig.  
 
Däremot så är det möjligt att lägga till en punkt ”politisk frågestund” före kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
Efter årsskiftet hålls fullmäktige på dagtid och börjar sina möten kl 09.30. Denna tid gör det svårare 
för de som är i arbetsför ålder att lyssna till fullmäktiges möten i realtid. Däremot är 
webbsändningen tillgänglig under dygnets alla timmar på kommunens hemsida. 
 
Det kan vara svårt för den som arbetar att i realtid följa en politisk debatt kl 09.30 som första punkt 
på dagordningen. Den skulle dock gå att följa i efterhand.  
 
Motionärerna föreslår att debatten ska ledas av en extern neutral moderator.  
Det är möjligt att hyra in tjänsten via olika förmedlare, då det kan vara svårt att hitta en neutral 
person som inte är politiskt aktiv i närområdet.  
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Forts. KS § 84 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
En utomstående moderator ska enligt förslaget nyttjas, och tjänsten bör upphandlas och kostnaden 
arbetas in i budget.  

Regelverk  
I Kommunallagen 5 kap 72 § står att det ska anges i arbetsordningen om vem som får delta i 
överläggningarna.  
 
I kommunfullmäktiges arbetsordning anges vilka som får yttra sig;  
 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla 
ordföranden och vice ordföranden i styrelserna, nämnderna och fullmäktigeberedningarna, 
revisorerna samt anställda i kommunen för att lämna sak-upplysningar vid sammanträdena. 
Detsamma gäller utomstående sakkunniga.  
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordföranden i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får delta i överläggningarna.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-04-16 
Motion 2020-09-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 92 

Yrkande 

Jeanette Loy (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jeanette Loy (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen antar 
detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 85 Dnr 2021/000425 

Flytta Kommunfullmäktiges sammanträden pga Kommunalförbundet 
Fyrbodals direktionsmöten 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har flyttat sina sammanträden till dagtid från och med årsskiftet 2021.  
 
Detta har fått till följd att Kommunfullmäktiges sammanträden krockar med Kommunalförbundet 
Fyrbodals direktions sammanträden under följande datum; 
2021-06-17, 2021-09-23, 2021-12-09. 
 
Det förslås därför att septembermötet flyttas till onsdag 22 september och att decembermötet flyttas 
till 8 december (vilket innebär att KSAU 8/12 flyttas till 15/12) 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-03-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 110 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar  
 

• att inte flytta junimötet,  
• att septembermötet flyttas till onsdag 22 september, och  
• att decembermötet flyttas till 8 december (vilket innebär att KSAU flyttas till 15/12). 

 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 86 Dnr 2020/000687 

Utredning om införande av förbud mot passiv insamling av pengar i 
Lokala ordningsföreskrifter 

Sammanfattning 

Veronica Johansson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) föreslog i en motion att Sotenäs kommun 
undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, ICA 
Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop Hunnebostrand. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 § 18 att bifalla motionen och ett förslag tagits fram med 
en revidering av lokala ordningsföreskrifter där förbud mot passiv insamling av pengainsamling 
inarbetas. Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 § 138  att återremittera ärendet för att uppdatera 
kartmaterialet.  

Beskrivning av ärendet 

Tiggeri eller ”passiv insamling av pengar” kan regleras i kommunens Lokala ordningsföreskrifter.  
 
Lokala ordningsföreskrifter kan instiftas som en förstärkning av Ordningslagen. Föreskrifterna 
reglerar lokala förutsättningar för en offentlig plats som inte regleras tillräckligt i ordningslagen. En 
lokal ordningsföreskrift får inte stå i kontrast mot en nationell lag. Föreskriften kan gälla i hela 
kommunen eller endast i en del av den. Sotenäs kommun uppdaterade Lokala ordningsföreskrifter 
2017-02-16 § 15 och då togs § 12 bort som handlar om ”insamling av pengar”. 
 
Sveriges kommuner och landsting SKL har en rekommendation hur ”insamling av pengar” kan 
utformas i Cirkulär 1995:41 enligt följande;  
 
Insamling av pengar 12 §  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När 
insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Andra kommuner 
Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift har vunnit 
laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 kommuner följt Vellinge och 
antagit samma lydelse.  
 
Insamling av pengar 
11. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
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Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av Bilaga D i 
relaterade dokument nedan. 
 
Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses 

1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. 

 
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller tillståndsplikt 
(§12) avseende insamling av pengar. 
 
Munkedal stod åter i begrepp att pröva tiggeriförbud på centrala platser i kommunen, ärendet  
återremitterades från Kommunfullmäktige 2020-10-26 med motiveringen att ärendet behöver 
kompletteras med samtliga bilagor. Ärendet utgick ur KS dagordning i Munkedal 2021-01-08 och 
2021-02-08 och togs åter upp på KS 2021-04-12 då förslaget sändes vidare till KF 2021-04-26 § 38 
som avslog ärendet.  

Regelverk  
Ordningslagen; Lokala föreskrifter m. m. 
8 §   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare 
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. 

Definitioner 

Allmän plats  
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En allmän 
plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. En allmän plats kan vara en 
gata, ett torg eller en park.  

Offentlig plats  
Med offentlig plats avses enligt 1 kap 2 § ordningslagen (1993:1617)  

1. allmänna vägar,  
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål,  
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt  
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.  
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En kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, 
järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden ska jämställas med offentliga 
platser under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten. Om ett område eller 
utrymme är tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. 

Beslutsunderlag 

Motion 2019-11-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-12 § 18 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-09 § 138 
Kartbilagor 2021-04-08 
Förslag på revidering av Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 2021-04-08 

Yrkande 

Anders Persson (SD), Mats Abrahamsson (M), Jeanette Loy (M) och Robert Yngve (KD) 
föreslår bifall till förslaget. 
Mikael Sternemar (L), Therése Mancini (S) och Olof Börjesson (C) föreslår avslag till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Perssons (SD) med fleras bifallsförslag mot Mikael 
Sternemars (L) med fleras avslagsförslag och finner att Kommunstyrelsen antar Anders Perssons 
(SD) med fleras bifallsförslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Följande omröstningsproposition fastställs, den som bifaller förslaget röstar JA, den som vill avslå  
förslaget röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 7 JA-röster mot 6 NEJ-röster. Se 
omröstningsbilaga. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att införa följande i den lokala ordningsstadgan i punkt 12;  
 
Insamling av pengar  
 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av kartbilagor, 
daterade 2021-04-08. 
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Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen Västra Götaland och Polismyndigheten. 
 

Reservation 

Mikael Sternemar (L), Therése Mancini (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
Olof Börjesson (C) reserverar sig mot beslutet. 
 

Protokollsanteckning 

Magnus Johansson (V) och Yngve Johansson (MP)  lämnar en skriftlig protokollsanteckning. 
 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
Roland Mattsson M X   
Nils Olof Bengtson M X   
Jeanette Loy M X   
Susanne Aronsson de Kinnaird M X   
Olof Börjesson C  X  
Mikael Sternemar L  X  
Robert Yngve KD X   
Therese Mancini S  X  
Lars-Erik Knutsson S  X  
Birgitta Albertsson S  X  
Bengt Sörensson  S  X  
Anders Persson SD X   
     
Mats Abrahamsson M X   

Summa (13)  7 6  
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Therése Mancini (S) lämnar en skriftlig reservation enligt följande; 
 
Socialdemokraterna  reserverar sig mot införande av förbud mot passiv insamling av pengar i lokala 
ordningsföreskrifter Sotenäs kommun. Vi anser att fattigdom kan man inte förbjuda eller ta bort 
genom ett förbud. Vi måste bekämpa det med rättighetsperspektiv och sociala insatser.   
Vi ifrågasätter att Sotenäs kommun avsätter så mycket tid och skattemedel åt frågan.  
Vi anser att det främsta problemet med passivt tiggeri är människors fattigdom och vi anser inte att 
ett förbud löser det problemet. 
 
Mikael Sternemar (L) lämnar en skriftlig reservation enligt följande; 
 
I förarbetena till OL tas penninginsamling upp som ett exempel på förfarande som kan behöva 
regleras i lokala ordningsföreskrifter. SKR:s underlag för lokala ordningsföreskrifter till 
kommunerna innehåller en punkt som reglerar penninginsamling. Att i lokala ordningsföreskrifter 
reglera penninginsamling på offentlig plats får därför närmast anses vara norm bland Sveriges 
kommuner. I SKR:s underlag för lokala ordningsföreskrifter har bestämmelsen utformats enligt 
följande: Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 
Med ovanstående motiveringar anser Liberalerna att Sotenäs kommun skulle införa tillståndsplikt 
för passiv penninginsamling i stället för att driva symbolpolitik. Förbud mot passiv 
penninginsamling kan bara begränsas till ett fåtal platser och berör bara en begränsad geografisk 
yta. Sannolikheten för att tiggeriet uppstår på nya platser i anslutning till de utpekade områdena är 
stor. 
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Magnus Johansson (V) lämnar följande protokollsanteckning; 
  
Vi anser att det är fruktansvärt inhumant med bestämmelser som förbjuder och i förlängningen gör 
det brottsligt för människor i nöd att be om hjälp. Att förbjuda tiggeri som symptom på fattigdom är 
lika stolligt som att utförsäkra sjuka och tro att de skall bli friska. Självklart vill vi i Vänsterpartiet 
inte se ett samhälle där människor tvingas tigga för att klara sig. Vi har och kommer alltid arbeta för 
välfärdssamhällen där människor vid behov får stöd och hjälp oavsett bakgrund och härkomst.  
 
 
 
Yngve Johansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning; 
 
Miljöpartiet de gröna i Sotenäs anser inte att ett förbud är det som medför att människor som tigger 
får en bättre situation. Vi anser att det är viktigt att stå upp för mänskliga rättigheter i alla 
sammanhang och arbetar för de på alla de politiska nivåer där vi är representerade. 
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KS § 87 Dnr 2021/000006 

Internkontroll 2022 - anvisningar  

Sammanfattning 

Varje nämnd ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Syftet med 
internkontrollplanen är, enligt reglementet för intern kontroll, att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.  

Beskrivning av ärendet  

Varje år anvisas en eller flera kontrollpunkter som samtliga nämnder ska ha med i sin 
internkontrollplan.   
Förvaltningen har tagit fram ett urval av föreslag till möjliga kontrollområden. Kommunstyrelsen 
prioriterar vilka områden som antas som nämndernas anvisade områden år 2022.  
 
För år 2022 har följande urval tagits fram:  
 

1. Kreditering av kundfakturor  
Risk att rutin inte upprättas och/eller efterlevs. Att beslut inte följer delegationsordningen (4). 
Konsekvensen kan bli kännbar (3). Totalvärde: 12 
Kontroll av att rutin upprättats och implementerats, i enlighet med uppdaterad delegationsordning.  
 

2. Hantering av fakturor för representation, kurs- och konferens  
Risk att dokumentationen avseende fakturor för representation, kurs och konferens inte uppfyller 
gällande krav (4). Konsekvensen kan bli lindrig (2). Totalvärde: 8  
Kontroll av att inköp sker enligt styrdokument samt att redovisning sker enligt bokföringslag och 
skatteregler.  
 

3. Processen kring delegationsbeslut  
Risk att delegater inte känner till vilka regler som gäller för delegering av beslut. Risk att fattade 
delegationsbeslut inte anmäls till nämnden (3). Konsekvensen kan bli kännbar (3). Totalvärde: 9  
Kontroll via enkätundersökning.  
 

4. Rehabiliteringsplan  
Risk att brister förekommer vid upprättande av rehabiliteringsplaner (3). Konsekvensen kan bli 
kännbar (3). Totalvärde: 9 
Kontroll av att rehabiliteringsplaner upprättas vid behov.  
 

5. Beslutade klimatlöften  
Risk att arbetet med klimatlöften inte efterlevs för ett hållbart samhälle (3). Konsekvens kan bli 
kännbar (3). Totalvärde: 9  
Kontroll via genomgång av klimatlöften med berörda verksamheter. 
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Beslutsunderlag 

Controllers tjänsteutlåtande 2021-04-16 
Internkontroll 2022 - anvisningar  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 93 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nils Olof Bengtson (M) föreslår som tilläggsförslag att 100 procent ägda kommunala bolag ska 
omfattas av internkontrollen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och Nils Olof Bengtsons 
(M) tilläggsförslag finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att följande granskningsområden ska ingå i nämndernas 
internkontrollplaner för år 2022:  
 
• Kreditering av kundfakturor  
• Processen kring delegationsbeslut  
• Beslutade klimatlöften  
 
Kommunstyrelsen beslutar att 100 procent ägda kommunala bolag ska omfattas av internkontrollen. 
 

Skickas till 

Nämnderna 
Sotenäs Rehabcenter AB 
Sotenäsbostäder AB 
Sotenäs Vatten AB 
Ekonomichef 
Controller 
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Mål- och resursplan 2022 - 2025 budget 2022 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier 
gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om 
dessa förutsättningar.  
 
Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på 9 060 personer. 
Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och 
intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt. 
 
Under 2020 har ett antal uppdaterade prognoser kommit, i samband med den pågående 
coronapandemin. Det innebär för Sotenäs del ett något förbättrat läge inför 2021 och 2022. Dessa 
bidrag kommer därefter att minska. Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) senaste prognos (april 2021) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
Utmaningen inför kommande budget- och planår är att öka de budgeterade resultatnivåerna för att 
möta de ökade investeringsutgifterna samt att anpassa verksamhetens kostnader efter minskade 
intäkter.  
 
För 2022 ökar skatter och bidrag 23,1 mnkr. Ökningen jämfört med tidigare beror på tillskott i 
reglerings posten samt ökade skatteintäkter. Dessa tillskott minskar dock kraftigt de kommande 
åren fram till 2024. För budget 2021 uppgår denna till 26,9 mnkr och för budget 2022 till 21,0 
mnkr. För budget 2024 sänks den till 12,2 mnkr. Det finansiella resultatmålet beräknas vara uppfyllt 
över mandatperioden med hänsyn taget till utfall 2019 och 2020 samt budget 2021 och 2022. 
 
Det riktade bidraget för äldreomsorgssatsning på 5,6 mnkr har precis som för 2021 tillförs 
omsorgsnämnden. Inför budget 2022 har beslut tagits om att borgensavgifter tas ut av samtliga 
helägda kommunala bolag. Därtill ändras redovisning av exploateringsverksamhet, vilket påverkar 
driftsredovisningen då detaljplaner och översiktsplan ska kostnadsföras löpande. Utöver det sker 
särskilda satsningar inom omsorg och kommunstyrelsen. Samt att delar av Utbildningsnämndens 
minskning av budgetram skjuts fram till 2023.  
 
Då ny vision 2032 är antagen har en stor översyn genomförts avseende kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. I mål- och resursplan är verksamhetsmål samt 
indikatorer uppdaterade. För respektive mål framgår vilken nämnd eller bolag som ska ta sig an 
målet. I planen anges kommunens långsiktiga finansiella mål och för innevarande års budget 
definieras kortsiktiga mål. Där resultatmål för 2022 sätts till 1,9 procent.  

Bakgrund  

Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och 
genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2022.  
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Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och arbetat fram ett 
förslag till budget för 2022.  
För budget 2022 sker ett antal tillfälliga utökningar av nämndernas budgetanslag.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-18 
Mål- och resursplan 2022 - 2025 budget 2022 daterad 2021-05-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 94 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till budgeten med följande ändringsyrkande; KS budget 
tillförs 500 tkr till ökade medel för personalvård och utbildning under 2022-2023. 
Mikael Sternemar (L) ställer sig bakom förslag till MRP 2022.  
Therése Mancini (S) föreslår avslag till lagd budget och bifall till eget förslag som lämnas in på 
mötet. 
Nils Olof Bengtson (M), Robert Yngve (KD) och Anders Persson (SD) föreslår bifall till Mats 
Abrahamssons (M) båda förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) förslag till avslag till budgeten och finner 
att Kommunstyrelsen avslår detta. 
Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M ) ändringsförslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2022 enligt nedan vilket innebär följande förändringar 
gentemot 2021 års budgetramar: 
 
Kommunfullmäktiges, anslag fastställs till 1006 tkr 
 
Revisionens anslag fastställs till 737 tkr 
 
Valnämndens anslag fastställs till 769 tkr 
 
Överförmyndarverksamhetens anslag fastställs till 978 tkr 
 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-06-02 § 71-108 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 42(69)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 88 

Kommunstyrelsens anslag fastställs till 82 245 tkr inklusive ofördelade medel på 7 608 tkr, 
inklusive att budgeten tillförts 500 tkr till ökade medel för personalvård och utbildning under 2022-
2023. 
 
Omsorgsnämndens anslag fastställs till 232 387 tkr.  
 
Utbildningsnämndens anslag fastställs till 195 479 tkr 
 
Byggnadsnämndens anslag fastställs till 9 279 tkr 
 
Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställs till 1 935 tkr 
 
Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd ska anta internbudget inom given 
ram senast under oktober 2020. Internbudget ska delges kommunstyrelsen för kännedom, senast 
november 2020. Eventuell omdisposition av internbudgeten under verksamhetsåret ska anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 
Investeringsanslagen upptas till 85,9 mnkr för 2022 inklusive ombyggnad Hunnebohemmet och 
skredförebyggande åtgärder Hunnebostrand.  
 
Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 
år 2022, med totalt 30,0 mnkr 
 
Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022. 
 
Ansvariga nämnder får i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor, så att budgeterade intäkter 
uppnås. 
 
Borgensavgift fastställs för respektive bolag till: 
Sotenäsbostäder AB  0,32 % 
Sotenäs Vatten AB 0,02 % 
Sotenäs RehabCenter AB 0,65 % 
 
I övrigt godkänna budgethandlingen. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Skattesats 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställer i juni budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, nivå på 
investeringsbudget och mål för budget 2022 med plan 2023 - 2025.  
 
I november 2021 presenterar nämnder sina styrande verksamhetsmål och internbudget för 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktige ska under juni månad fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2022. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 95 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2022 är oförändrad och fastställs till 
21,99 procent. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 90 Dnr 2021/000431 

Budget kommunrevision 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium har 2021-05-07 samrått med revisionens ordförande angående 
2022 års budget. 
 
Enligt kommunallagens 11 kap. 8 § ska kommunfullmäktiges presidiums förslag föreläggas 
kommunfullmäktige senast vid samma tidpunkt som styrelsen upprättar förslag till budget.    

Presidiets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer revisionens budget för 2022 till 737 tkr.             
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
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KS § 91 Dnr 2021/000004 

Tertialbokslut Kommunstyrelsen januari-april 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen visar på en positiv prognos om + 2,3 mnkr. Överskottet beror främst på 
projektintäkter för näringsliv- och symbiosverksamheterna samt minskade kostnader till följd av 
covid-19. 
Helårsprognosen uppgår till +3,0 mnkr och påverkas till stora delar av +1,8 mnkr ofördelade medel 
(under förutsättning att inga nya beslut inkommer). 
 
Investeringsutgifterna uppgår under januari - april till 11,4 mnkr, varav 2,6 mnkr avser 
fastighetsköp. Budgeten för året inklusive resultatöverföring uppgår till 64,1 mnkr. 
 
Måluppfyllelsen för Kommunstyrelsen ser positiv ut.  
 
Jämfört samma period föregående år har sjukfrånvaron minskat med en procentenhet inom 
kommunstyrelsens allmänna verksamhet och främst är det korttidsfrånvaron som minskat. Dock har 
sjukfrånvaron ökat cirka två procentenheter inom Kommunstyrelsens tekniska verksamheter och då 
främst inom måltid- och lokalvårdsenheten.  

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2021-05-12 
Delårsbokslut januari-april 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 96 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat tertialbokslut januari-april 2021. 

 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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Sotenäs kommun, tertialuppföljning januari-april 2021 

Sammanfattning 

Tertialuppföljningen efter april med helårsprognos 2021 visar på ett positivt resultat om 13,7 mnkr, 
vilket är 8,2 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen har det medräknats intäkter för 
exploateringsverksamhet och fastighetsförsäljning med 3,8 mnkr. 
 
Den egentliga nämndsverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med -0,5 mnkr. Detta är 
en förbättring jämfört med tidigare prognoser under året. I prognoserna har räknats in att staten 
delvis ersätter för sjuklönekostnader för dag 2 - 14, för perioden januari - april.  
 
Den senaste skatteprognosen visar på en förbättring jämfört med budget 2021, främst avseende 
slutavräkning 2021. Staten har genom ett antal riktade insatser kompenserat kommunerna för 
effekter av pandemin. Sammantaget ökar skatteintäkter och kommunal utjämning med 16,9 mnkr 
jämfört med budget 2021. 
 
God ekonomisk hushållning uppfylls inte för verksamhetsår 2021 pga att endast ett av tre finansiella 
mål är helt uppfyllda. Verksamhetsmålen visar på mycket god måluppfyllelse.   
 
Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden 
vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Kommunstyrelsen uppmanar de 
nämnder som uppvisar på ett underskott, att inkomma med åtgärdsplan. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-18 
Tertialrapport januari-april 2021 daterad 2021-05-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 97 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport april 2021 samt prognos 2021. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2020  

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst inkom 2021-04-09 med årsredovisning för 2020. Denna undertecknades 2021-
03-27. Förbundets revisorer (daterat 2021-03-31) meddelar att de granskat förbundets verksamhet i 
enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Sotenäs kommun ingår from 2021-01-01 i Tolkförmedling Väst. Ärendet skickas för kännedom till 
kommunstyrelsen.  
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Ekonomi 

Resultatet för 2020 landade på 3,5 mnkr jämfört med en 0 budget. Eget kapital förstärks och uppgår 
till 34,3 mnkr. Framförallt är årets överskott relaterat till Covid-19 pandemin. Detta genom lägre 
försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare, dessa låg 12 - 14 procent under budget. Och 
beror på minskad efterfrågan under året.     
 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende räkenskapsåret 2020 
inte medför några anmärkningar.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 
Bilaga till revisionsberättelse PWC 
Revisionsberättelse 2020 
Internkontrollrapport 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 98 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av upprättad årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2020. 
 

Skickas till 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 
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Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2020 

Sammanfattning 

Enligt stiftelselagen som trädde i kraft 1996-01-01 fungerar kommunstyrelsen som förvaltare i de 
donationsfonder som omfattas av lagen och där inte särskild styrelse utsetts. Bokföringsskyldighet 
föreligger inte för de fonder som förvaltas av Sotenäs kommun då varje donationsfonds tillgångar 
understiger 10 basbelopp, men räkenskaper skall föras och avslutas med en sammanställning för 
varje räkenskapsår.  
 
Kommunstyrelsen avger förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper för varje 
fond/stiftelse genom att underteckna ett försättsblad som hänvisar till resp. fond/stiftelse. 
Handlingarna har granskats av utsedd revisor utan anmärkning.  
Förvaltningen har haft i uppdrag att verka för att upplösa donationsfonderna. Under året har 
Sanatoriefonden avregistrerats. Sanatoriefonden är avregistrerad men ingår ändå i 
sammanställningen för att visa på att den avslutats.  
 
Alfrida Davida har ansökan skickats in. Efter årets bokslut skickas ny ansökan in, fonden beräknas 
kunna avslutas under 2021. C.M. Engbloms donationsfond har ingått i sammanställningen. Då 
denna fond har egen styrelse vilken innebär att denna behandlas av sin egen styrelse. Därefter 
återstår C M Johanssons donationsfond, denna fond betraktar Länsstyrelsen som en gåva och ingen 
fond. Redovisningen ingår ändå i sammanställningen.  
 
För Alfrida Davidas Donationsfond kommer ansökan om upplösning att skickas till Länsstyrelsen 
efter godkännande av årsredovisning.  

Beslutsunderlag 

ÅR 2020 Alfrida Davida samt revisionsintyg  
ÅR 2020 C M Johansson samt revisorsintyg 
ÅR 2020 Sanatoriefonden samt revisionsintyg  
Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2020 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 99 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper för 
donationsfonder 2020 enligt förslag. 
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
Ekonomichef 
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Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 2020  

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst inkom 2021-03-24 med årsredovisning för 2020. Denna antogs av 
direktionen 2020-03-19. Förbundets revisorer (daterat 2019-03-21) meddelar att de granskat 
förbundets verksamhet och att granskningen utförts enligt lag om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet  
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Ekonomi 

Resultatet för 2020 landade på -1,0 (-0,6 mnkr).  Ingående eget kapital på 2,8 mnkr sjunker med 
motsvarande belopp. För året budgeterades med uttag av eget kapital med motsvarande 0,5 mnkr. 
Årets resultat har påverkats negativt genom lägre intäkter. Det egna kapitalet minskar i enlighet 
med rekommendation från revisorerna. För kommande budgetår planeras fortsatt uttag av det egna 
kapitalet.  
 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende räkenskapsåret 2020 
inte medför några anmärkningar.  

Beslutsunderlag 

Sof Väst Årsredovisning 2020 undertecknad 
Sof Väst bilag 1 Årsredovisning 2020 
Sof Väst bilaga 2 Årsredovisning 2020 
Granskning av bokslut och årsredovisning 20 
Revisionsberättelse förtroendevalda Väst 20 
Revisionsberättelse staten FK och AF Samordning 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-04-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 100 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet 
Väst. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 

Protokollsanteckning 

Nils Olof Bengtson (M) och Robert Yngve (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet pga jäv. 
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Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Redovisning av erhållet partistöd 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska partier som är 
representerade i fullmäktige.  
Mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, till Sotenäs kommun lämna en  
skriftlig redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 
2 kap. 9 § första stycket kommunallagen.  
 
Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild 
granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser.  
 
Sverigedemokraternas redovisning inkom efter 1 april, vilket innebär avsteg från anvisningarna. 
Samtliga partier har inkommit med redovisning. Sammanställning bifogas med beräkning per parti. 
Totalt partistöd uppgår till 265 tkr för 2021.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning partistöd 2021 daterad 2021-05-06 
Återredovisning Moderaterna Sotenäs 
Återredovisning Socialdemokraterna Sotenäs 
Återredovisning Centerpartiet Sotenäs 
Återredovisning Liberalerna  
Återredovisning KD Sotenäs  
Återredovisning Vänsterpartiet Sotenäs 
Återredovisning Miljöpartiet de gröna 
Återredovisning SD Sotenäs 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-04-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 101 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsrapporter och utdela partistöd till följande 
partier (M), (S), (C), (L), (KD), (V), (MP), (SD) i enlighet med gällande regler för partistöd. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 97 Dnr 2021/000004 

Budgetuppföljning, prognos helår 2021 efter mars 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat uppföljning för perioden januari till mars med helårsprognos för 
2021. Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.  Rapporten 
utsändes till kommunstyrelsen 2021-04-12. 
   
Uppföljningen visar på ett överskott om +15,8 mnkr. Omsorgsnämndens helårsprognos har 
försämrats något sedan föregående månad och beräknas nu uppgå till -4,9 mnkr. Därtill har 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ett beräknat underskott på -0,1 mnkr.  
 
Kommunstyrelsen beslutade på mötet 14/4 - 21 om att Omsorgsnämnden ska tilldelas extra resurser 
2021 för att täcka merkostnader avseende Covid-19. Förutsatt att dessa inte kompenseras av statliga 
medel. Omsorgsnämnden uppmanas inkomma med redovisning av vidtagna åtgärder.  
 
Omsorgsnämnden samt Miljönämnden inkommer med vidtagna åtgärder till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 19 maj.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-04-07 
Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. mars daterad 2021-04-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 102 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnad helårsprognos. 
   

Skickas till 

Ekonomichef 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-06-02 § 71-108 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 53(69)
 

 
 
 
 
 

KS § 98 Dnr 2021/000396 

Prognos för helårsutfall, Omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Ärendet avser budgetuppföljning som presenteras för nämnden månadsvis och för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott vid underskott.   

Beskrivning av ärendet 

Efter april månad redovisar Omsorgsförvaltningen en helårsprognos på -3,6 mnkr. Underskottet 
relateras främst till fortsatt höga kostnader kring covid-19, i dagsläget - 2,1 mnkr som ännu inte är 
klarlagt om statlig ersättning kan återsökas för. Prognosen påverkas också av ett specifikt ärende i 
äldreomsorgen, där förvaltningen väntar svar kring ersättning från Försäkringskassan. 
Förvaltningen har fortsatt höga kostnader inom ekonomiskt bistånd på grund av anvisning från 
migrationsverket och personer som utförsäkrats från A-kassa, samt att statliga medel inte är 
inräknade i prognos innan förvaltningen har erhållit dem. Förutom nya satsningar, används statliga 
medel också för att stärka redan pågående arbete, samt förfina arbetssätt. Prognosen redovisas enligt 
den kunskap förvaltningen har per april månad. 
 
Åtgärder för ett resultat i balans med budget är ett löpande uppdrag till verksamheterna, men 
förvaltningen har också en upprättad åtgärdsplan där tidsanvändningen är en vital del. Att effektivt 
använda överskjutande tid, skapar stabilitet i verksamhet, ger en bättre arbetsmiljö och minskar 
sjukfrånvaro, minskar vikariebehovet, sänker övertidskostnaderna och ger totalt sett en bättre 
ekonomi. Arbetet med optimal tidsanvändning försvåras av covid-19. Försiktighetsåtgärderna är 
förlängda till 16 maj enligt den information som finns just nu och förvaltningen följer 
Folkhälsomyndighetens direktiv kring detta. Så snart restriktionerna hävs går förvaltningen tillbaka 
till ordinarie bemanning och planering. Då personal är merparten av förvaltningens kostnader, 
framförallt i äldreomsorgen, så är åtgärder för att sänka kostnader och anpassningar till ekonomisk 
ram svåra att göra utan att riskera en ökad smittspridning. 
 
Det enskilda ärendet som ovan nämns, är nu bedömt som varaktigt och ansökan har därför gjorts till 
Försäkringskassan för ersättning till kommunen för personlig assistans, allt överskjutande 20 
timmar per vecka. Vid ett godkännande minskar kommunens kostnader motsvarande 
godkännandets nivå. 
 
Försörjningsstödsprocessen behöver risk- och konsekvensanalyseras för att se om det finns 
påverkningsbara faktorer och undersöka så att alla instanser, inom och utanför kommunen, tar sitt 
ansvar. Detta arbete planeras nu för nystart. Alla inkomna ansökningar skall tas upp med 
Arbetsmarknadsenheten för bedömning av vilken sysselsättning som kan vara aktuell. Detta 
arbetssätt är nytt och förvaltningen behöver följa utvecklingen av det. 
 
I övrigt sker satsningar kring förebyggande arbete och teknikinförande, vilket på längre sikt avser 
att sänka förvaltningens kostnader, för att personalresurserna då endast ska användas där de  
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Forts. KS § 98 

verkligen behövs och leda till ett effektivt resursutnyttjande. Detta är också åtgärder som tillför ett 
mervärde till förvaltningens levererade kvalitet. 

Beslutsunderlag 

Omsorgschefens tjänsteutlåtande 2021-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 103 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen och uppmanar Omsorgsnämnden att vidta åtgärder för 
budget i balans.  
 
 

Skickas till  

Ekonomichef 
Omsorgsnämnden 
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KS § 99 Dnr 2021/000396 

Prognos för helårsutfall, Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Sammanfattning 

Ärendet avser helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.   
Miljönämnden i mellersta Bohuslän prognostiserade efter mars månad ett underskott om 100 tkr vid 
årets slut.  

Beskrivning av ärendet 

Nämnderna gör månadsvisa budgetuppföljningar efter februari, mars, maj, juni, september, oktober 
och november. 

Ekonomi  
Efter mars månad prognostiseras ett underskott om 100 tkr.  

Åtgärder 
I syfte att hålla budget kan service till kommunerna begränsas till förmån för avgiftsfinansierad 
verksamhet. Exempel på service till kommunerna är att miljönämnden i mellersta Bohuslän är 
remissinstans i kommunernas arbete med översiktsplan och va-planering. Begränsningen innebär 
inte att verksamheten avbryts men att nivån på servicen behöver hållas nere.  
 
Inför delårsbokslutet ser emellertid prognosen bättre ut och därmed kan nyss beskrivna åtgärder 
avvakta. 

Beslutsunderlag 

Miljöenhetens chefs tjänsteutlåtande 2021-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 104 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av lämnad helårsprognos per mars månad.   
Kommunstyrelsen tar del av de åtgärder som föreslagits.  
 

Skickas till  

Ekonomichef 
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KS § 100 Dnr 2021/000471 

Trängselvärdar 

Sammanfattning 

Införande av trängselvärdar på Smögenbryggan föreslås i syfte att utöva tillsyn för att motverka att 
bryggan belamras med klädställningar och varukorgar från butikerna samt för lösa upp trängsel.  

Beskrivning av ärendet 

Smögenbryggan är välbesökt under sommaren och tidvis uppstår det trängsel med alla besökare 
kring butiker, uteserveringar mm. Det har under flera år varit problem med näringsidkare som 
flyttar ut sin verksamhet på bryggan i syfte att uppnå en bättre exponering. Tillsyn har tidigare skett 
i mån av tid men effekten kvarstår inte längre än några timmar då tillsynen sker väldigt glest. 
Länsstyrelsen gjorde ett tillsynsbesök i samband med Kristi Himmelsfärds helgen bland dom 
näringsidkare som faller under deras tillsynsansvar och som hade öppet vid tillfället, Länsstyrelsen 
bedömer att det var ca hälften som hade öppet resterande kommer att kontrolleras vid ett senare 
tillfälle. Resultatet var att av 17 kontrollerade näringsidkare klarade sig ingen utan anmärkning eller 
kommentarer. Det saknades information om maximalt antal besökare i butiken, det saknades 
handsprit, uppmärkning, dokumentation etc. Dock var bristerna hos 6 av dom kontrollerade av 
sådan ringa art att Länsstyrelsen beslutade att avsluta tillsynen utan åtgärder 
 
Restaurangerna har en bättre situation då dom har rutiner för att kunna hantera besökarna inom 
verksamheten men finns en påtaglig farhåga om att trängsel kommer att uppstå då alla stänger 
verksamheten samtidigt och alla gäster skall ut på bryggan. Detta fenomen har bland annat kunnat 
observeras på restaurangtäta gator i Göteborg. Regeringen har aviserat en lättnad i restriktionerna 
gällande restaurangerna from 1 juli om smittläget tillåter men det är idag omöjligt att avgöra i 
vilken grad och hur dessa kommer att se ut då dom skriver: Öppettiderna för serveringsställen kan 
förlängas eller tas bort och regler om storlek på sällskap och avstånd kan tas bort för 
utomhusserveringar. 
 
Tanums Kommun hade under sommaren 2020 trängselvärdar och såg en önskad effekt av det. 
Under sommaren 2021 kommer de att ha trängselvärdar i Grebbestad och Fjällbacka. 
 
Förslaget går ut på att hyra in två trängselvärdar från samma bolag som sköter bevakningen av 
Smögen Bryggan dock ska dessa endast fungera som trängselvärdar och ska inte blandas ihop med 
de ordningsvakter som också patrullerar bryggan under vissa tider. 
Tiderna är tänkta att vara 14:00-24:00 varje dag mellan 9 juli och 7 augusti, 16:00-24:00 den 25 
juni, 12:00-24:00 den 26 juni samt 15:00-24:00 den 27 juni. 
 
Trängselvärdarnas uppgift är att se till att framkomligheten på bryggan inte begränsas av 
klädställningar och varukorgar från butikerna samt lösa upp trängsel.  
 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-06-02 § 71-108 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 57(69)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 100 

Ekonomi  
Kostnaden för att hålla två trängselvärdar enligt förslaget är 310 tkr, vilket inte ryms inom Drift och 
Projekts budget. Medlen föreslås komma från KS ofördelade. 

Beslutsunderlag 

Rapporter från Länsstyrelsen gällande tillsynen under Kristi Himmelsfärds helgen. Bifogas inte då 
det rör sig om 17 separata rapporter på totalt 162 sidor. 
Drift o projektchefens tjänsteutlåtande 2021-05-28 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att kommunen anställer trängselvärdar under sommaren 2021 för 
Smögenbryggan och andra ställen där trängsel kan förekomma och att förslaget ska finansieras 
inom Kommunstyrelsens ram.  
 
Olof Börjesson (C), Therése Mancini (S), Roland Mattsson (M), Susanne Aronsson de Kinnaird 
(M), Robert Yngve (KD) och Anders Persson (SD) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anställa trängselvärdar under sommaren 2021 för Smögenbryggan 
och andra ställen där trängsel kan förekomma. 
 
Kostnaden 310 tkr finansieras inom Kommunstyrelsens ram. 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Chef Drift o Projekt 
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KS § 101 Dnr 2021/000278 

Information om begränsningsförordningen 

Sammanfattning 

Information lämnas om begräsningsförordningen. 
 
Sotenäs kommun har varit i kontakt med Avdelningen för juridik vid SKR angående 
begränsningsförordningen. Utifrån den juridiska bedömningen kan Sotenäs kommun inte med stöd 
av lagen om särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning av sjukdomen Covid-19, 
SFS2021:4 stänga av Smögenbryggan.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-06-02 § 71-108 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 59(69)
 

 
 
 
 
 

KS § 102 Dnr 2020/000948 

Samråd om översiktsplan, ÖP 2022  

Sammanfattning  
Ett samrådsmaterial till ny översiktsplan, ÖP 2022, för Sotenäs kommun har tagits fram under 
ledning av en politisk styrgrupp. Förslaget anger den långsiktiga användningen av mark- och 
vattenområden med utgångspunkt från bland annat kommunens vision om den framtida 
utvecklingen av Sotenäs. Förslaget till ÖP 2022 ska nu samrådas brett bland invånare, föreningar, 
näringsidkare, myndigheter etc. för att få ett så bra underlag som möjligt för den fortsatta 
planprocessen samt för att ge möjlighet till insyn och påverkan.      

Beskrivning av ärendet  
Kommunens gällande översiktsplan ÖP 2010 är i behov av revidering. En aktualitetsprövning 
genomfördes 2018 där slutsatsen var att översiktsplanen bedömdes inaktuell utifrån den samlade 
bilden av förändrad lagstiftning, förändrade behov av hänsyn i den översiktliga planeringen samt 
utifrån redovisningen av utvecklingsområden. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att fastställa att 
gällande översiktsplan är inaktuell och att arbete med ny översiktsplan ska påbörjas. 
Kommunfullmäktige beslutade även att revidering av översiktsplanen ska ske parallellt och i 
samverkan med kommunens visionsarbete.  
 
För att få en tydlig politisk styrning beslutade Kommunstyrelsen 2020-02-26 att tillsätta en politisk 
styrgrupp för ÖP-arbetet bestående av 10 ledamöter enligt följande:  
Eva Abrahamsson (M), Ronald Hagbert (M), Susanne Aronsson de Kinnard (M), Robert Yngve 
(KD), Pär Eriksson (C), Gunilla Ohlin (L), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Albertsson (S), Yngve 
Johansson (MP) och Sebastian Andersson (SD). Sammankallande i gruppen blev Ronald Hagbert.   
 
En projektplan har tagits fram för arbetet som syftar till att i ett tidigt skede sätta ramarna för 
organisation, kommunikation, innehåll, process och tidplan för arbetet med översiktsplanen.  
Utöver den kommuntäckande översiktsplanen finns en fördjupad översiktsplan för Kungshamns 
centrum från 2004, en fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden från 2015 samt Blå översiktsplan från 
2018. FÖP Åbyfjorden och Blå ÖP kommer att fortsätta gälla vid sidan av ÖP 2022. Den 
fördjupade översiktsplanen för Kungshamn är inaktuell och en detaljerad markanvändning för 
tätorterna har inarbetats i ÖP 2022.  
 
Inriktningen har varit att arbeta fram en digital översiktsplan för att underlätta framtida 
uppdateringar och för att anpassa innehållet till en kommande nationell standard för hela 
samhällsbyggnadsprocessen från ÖP till drift och förvaltning av den byggda miljön.  
Ett första förslag till översiktsplan finns nu framme för att kunna samrådas brett bland invånare, 
föreningar, näringsidkare, myndigheter etc. för att få ett så bra underlag som möjligt för den 
fortsatta planprocessen samt för att ge möjlighet till insyn och påverkan. 
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Tidigare beslut  

KF 2018-09-27 § 93, Aktualitetsprövning av översiktsplan antagen 2010  
KS 2020-02-26 § 33, Tillsättande av politisk styrgrupp för ÖP 

Beslutsunderlag 

Sammankallandes skrivelse 2021-05-06 
Länk till styrgruppens digitala underlag för beslut om samråd om översiktsplanen: 
https://storymaps.arcgis.com/collections/a5e07185192142f58f4a8588ed7bee22  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 105 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att samråda om förslag till Översiktsplan 2022.  
 

Skickas till  
Samhällsbyggnadschef 
Plan- och byggchef 
Plan-konsult  
Politisk styrgrupp; Eva Abrahamsson (M), Ronald Hagbert (M), Susanne Aronsson de Kinnard (M),  
Robert Yngve (KD), Pär Eriksson (C), Gunilla Ohlin (L), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Albertsson 
(S), Yngve Johansson (MP) och Sebastian Andersson (SD) 
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KS § 103  Dnr 2020/000937    

Utmanarrätt Lokalvårds- och måltidsenheten i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen mottog 2020-09-08 ett initiativ om utmanarrätt för övertagande av lokal- och 
måltidens verksamheter.  
 
Förslaget utgår från policyn för alternativa driftsformer samt riktlinjer för alternativa driftsformer.   

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen mottog 2020-09-08 ett initiativ om utmanarrätt för ett övertagande av lokal- och 
måltidsenhetens verksamheter. Förslaget syftar på att kommunen skall starta upp en utredning om 
en outsourcing av verksamheterna.  
 
Kommunfullmäktige antog 2020-06-11 en policy för alternativa driftsformer KF § 73 samt så har 
Kommunstyrelsen antagit riktlinjer för alternativa driftsformer 2020-10-28 KS §169. I riktlinjerna 
står det att utmaningsrätt innebär att någon kan ta initiativ till att kommunen ska lägga 
ut en avgränsad del av kommunens verksamhet på upphandling. I ansökan om utmaning måste den 
som utmanar kunna visa att hen är en trovärdig potentiell anbudsgivare. Rutiner för vad en ansökan 
om utmaning ska omfatta och hur handläggningsprocessen av ärendet sker, finns på kommunens 
hemsida.   

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Skrivelse 2020-09-08 om utmanarrätt lokal och måltidens verksamheter 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-05-18 § 25 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra upphandling av utmanarrätt på grund av att 
anbudsunderlaget inte uppfyller gällande krav. 
 
I det regelverk som finns i KF § 73 2020-06-11, fastställs det att i ansökan om utmaning måste den 
som utmanar kunna visa att hen är en trovärdig potentiell anbudsgivare. I detta fall är utmaningen i 
sig är för knapphändig då initiativtagaren inte uppfyllt de krav som krävs för att ta fram ett underlag 
till beslut.  
 

Skickas till 

Sökanden med besvärshänvisning 
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KS § 104   Dnr 2021/000013  

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Lista på delegationsbeslut under tiden 2021-04-08 - 2021-05-25: 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-05-24 89809 

 
Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 0311-508-1 sjöbod och brygga 
Hunnebo 1:647 

2021/000419 

2021-05-24 89802 
 

Delegationsbeslut- nekad överlåtelse av 
arrende 08-040-1-02 

2018/000931 

2021-05-18 89685 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 0711-
114-1 Tången 1:1 - PAPPER 

2021/000387 

2021-05-07 89559 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
extra yta för trubadur, Covid-yta, vid 
uteserveringen Kanten kök å bar i 
Hunnebostrand. En bro för trubadur att stå 
på för att hålla avstånd till gästerna. 
A228.778/2021 

2021/000378 

2021-05-06 89552 
 

Nytecknande av arrendeavtal avseende 
tomttillskott till Malmön 1:740, del av Malmön 
1:390. Avtalsnummer 02002502 

2016/000389 

2021-05-06 89546 
 

Delegationsbeslut - ansökan om arrende på 
del av kommunens fastighet Ellene 1:383 

2021/000325 

2021-05-06 89534 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
uppställning av lift och byggnadsställning vid 
Strandvägen 16, Bohus-Malmön. 
A236.259/2021 

2021/000377 

2021-05-06 88991 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om sjöbodstomt 
Smögenön 6:1 

2020/001155 

2021-04-29 89516 
 

Delegationsbeslut - Avtal Folkets Hus 
(Kulturhuset Hav och Land) 

2019/001554 

2021-04-29 89430 
 

Delegationsbeslut- Upprättande av 
arrendeavtal, skötselavtal samt skötselplan 
för fastigheten SÄM 2:4 

2015/000882 

2021-04-29 89189 
 

Delegationsbeslut- Fråga gällande badstege, 
Draget, Bohus-Malmön 

2021/000040 

2021-04-28 89403 
 

Delegationsbeslut Valnämndens budget 
2022 

2021/000390 

2021-04-27 89311 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
stolar, bord, soffa och blomkrukor i 
anslutning till affären Pondus på 
Smögenbryggan. A193.820/2021   

2021/000343 
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Sida 63(69)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 104 

 
2021-04-27 89309 

 
Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
extra yta under Covid-19 i anslutning till 
befintlig uteservering utanför verksamheten 
Skärets krog på Smögen. A216.552/2021 

2021/000358 

2021-04-23 89294 
 

Delegationsbeslut- ansökan om arrende 
mark för padelbana, Gravarne 3:1 

2021/000181 

2021-04-21 89255 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uteservering i anslutning till verksamheten 
Tant Anton, strandpromenaden i 
Kungshamn. A073.661/2021 

2021/000158 

2021-04-21 89254 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uteservering i anslutning till Perssons på 
kajen i Hunnebostrand. A171.925/2021 

2021/000300 

2021-04-21 89250 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uteservering i anslutning till Chok Dee (fd 
Marina). Ytan består av två 
parkeringsplatser. A203.545/2021 

2021/000342 

2021-04-21 89237 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uteservering i anslutning till verksamheten 
Ocean, Smögen. A203.545/2021 

2021/000341 

2021-04-19 89154 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uteservering vid verksamheten The Barn på 
Smögen. A176.302/2021 

2021/000322 

2021-04-14 89098 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uteservering samt extra yta under Covid 19 i 
anslutning till verksamheten Hållö bar. 
A053.935/2021 

2021/000119 

2021-04-14 89073 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om överlåtelse 
av arrende 0711-394-1 på Vägga 2:262 
sjöbod och brygga 

2021/000057 

2021-04-14 87262 
 

Ansökan om markköp Gravarne 3:1 tillskott 
till Gravarne 1:270 

2017/001066 

2021-04-12 88997 
 

Delegationsbeslut - anstånd med fordringar 
kvartal 1 - 2021 

2021/000317 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut   
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KS § 105   Dnr 2021/000012 

Anmälningsärenden 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2021-05-20 89788 

 
Protokoll Bolagsstämma 2021-05-19 
per capsulam - Sotenäs Vatten AB 

Sotenäs Vatten AB 

2021-05-19 89742 
 

Protokoll extra Bolagsstämma per 
capsulam Västvatten AB - 2021-05-19 

Västvatten AB 

2021-05-17 89735 
 

Kallelse till årsstämma 2021 - Inera 
AB 

Inera AB 

2021-05-12 89692 
 

Protokollsutdrag Hållbarhetsrådet 
2021-05-12 § 16-27 

Hållbarhetsrådet 

2021-04-30 89485 
 

Årsplan för styrande aktiviteter 2021 
Rambo AB 

Rambo AB 

2021-04-30 89468 
 

Protokoll årsstämma Rambo AB - 
Stämmoprotokoll 20210426 

Rambo AB 

2021-04-29 89442 
 

Protokollsutdrag BN 2021-04-22 § 64 
- Rambudget 2022 

Byggnadsnämnden 

2021-04-28 89438 
 

Protokollsutdrag Miljönämnden  2021-
04-21  § 17 - Rambudget 2022 

Mijönämnden i Mellersta 
Bohuslän 

2021-04-26 89537 
 

Protokollsutdrag UN 2021-04-20 § 38 
Budget 2022 - rambudget 

Utbildningsnämnden 

2021-04-20 89320 
 

Protokollsutdrag UN 2021-04-20 § 41 
Beslut i ärende Kulturpolitiskt nätverk 
- representant Sotenäs kommun 

Utbildningsnämnden 

2021-04-20 89184 
 

Protokoll nr 2, Styrelsemöte Sotenäs 
Vatten AB 2021-04-15 

Sotenäs Vatten AB 

2021-04-19 89160 
 

Protokoll nr 2, Styrelsemöte 
Västvatten AB 

Västvatten AB 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden.   
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KS § 106   Dnr 2020/001133 

Ansökan om planbesked för fastigheten Tången 42:97 m.fl., 
Kungshamn 

Sammanfattning   
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Tången 42:97 och 
42:142 för att kunna pröva möjligheten att ändra nuvarande användning från småindustri till en 
kombination av kontor, handel och garage på bottenplanet med bostäder och kontor i de övre 
planen. 
 
Det aktuella området är beläget längs Varvsgatan (i korsningen med Serpentinvägen) på Tången i 
Kungshamn.  

Bakgrund 

Ansökan om planbesked inkom 2020-11-18. Tången 42:97 och Tången 42:142 består idag av 
verksamhetslokaler. Tången 42:142 gränsar mot del av den kommunala fastigheten, Tången 42:1 
där bland annat produktionsskolan har haft sina lokaler. I söder gränsar området till bergssluttningar 
med ovanförliggande bostadsbebyggelse. I anslutning till området finns Fisketångens båtvarv.  
   
Detaljplaner 
Området ligger inom detaljplan 1427-P84/2 fastställd 1984. I planen har fastigheterna 
planbestämmelsen Jm som innebär område för småindustri som inte är störande för närboende med 
hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2021-03-04 § 30 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2021-02-05 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar  
• Att ge ett negativt planbesked för bostadsändamål. 
• Att ge ett positivt planbesked för verksamheter. 
• Att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 3 år från detta besluts datum. 
• Att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta besluts datum. 
• Att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft. 
• Att sökanden ska bekosta planarbetet om inte annat avtalas. 
• Att sökande ska betala avgiften för detta planbesked. 
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Forts. KS § 106 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
 

• Att ge ett negativt planbesked för bostadsändamål. 
• Att ge ett positivt planbesked för verksamheter. 
• Att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 3 år från detta besluts datum. 
• Att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta besluts datum. 
• Att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft. 
• Att sökanden ska bekosta planarbetet om inte annat avtalas. 
• Att sökande ska betala avgiften för detta planbesked. 

 

Upplysning 

Kostnad för planbeskedet är 14 190 kr.  
 

Skickas till 

Sökande inklusive besvärshänvisning 
Planarkitekt 
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KS § 107   Dnr 2021/000138 

Avsägelse av uppdrag som FDEL, Birgitta Albertsson (S) 

Sammanfattning 

Birgitta Albertsson (S) avsäger sig uppdraget som förhandlingsdelegat, ett uppdrag i 
delegationsordningen. 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att Therése Mancini (S) utses till förhandlingsdelegat. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Therése Mancini (S) till förhandlingsdelegat tom 2022. 
 

Skickas till 

Berörda 
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KS § 108   Dnr 2021/000130 

Remiss - Begäran om utredning och yttrande från JO dnr: 318-2021 

Sammanfattning 

JO har begärt en utredning och ett yttrande i ärende dnr: 318-2021 från Sotenäs kommun. 

Beslutsunderlag 

JO, Begäran om utredning och yttrande  
Utredning Ernst & Young 2021-03-09 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom och överlämna genomförd utredning av Ernst & 
Young 2021-03-09. 
 
Kommunstyrelsen avvisar att en tjänsteman kan försvåra för tidningen Bohusläningen att kontakta 
kommunen då det finns flertalet tillvägagångssätt att komma i kontakt med förtroendevalda och 
tjänstepersoner, tex via växeln eller via kommunens hemsida. 
 
På hemsidan finns kontaktuppgifter till politier i både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
(med både e-postadress och telefonnummer) och detta gäller också fler tjänstepersoner i 
chefspositioner. 
 

Protokollsanteckning 

Therese Mancini (S), Yngve Johansson (MP), Mikael Andersson (-) och Magnus Johansson (V) 
lämnar en skriftlig protokollsanteckning. 
 

Skickas till 

Riksdagens Ombudsmän 
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Forts. KS § 108 Protokollsanteckning   

 
 
Therese Mancini (S) lämnar en skriftlig protokollsanteckning enlig följande; 
Socialdemokraterna ser allvarligt på att journalister hindras från att genomföra sina uppdrag. 
Socialdemokraterna anser att Sotenäs kommun ska vara öppen och ser inte ärendet som avslutat 
utan måste återredovisas till kommunstyrelsens igen efter JO ´s utslag. 
 
Yngve Johansson (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning enlig följande; 
Miljöpartiet de gröna är kritiska till att journalister hindras från att utföra sitt arbete. Sotenäs kommun 
behöver vara öppen och transparent, i synnerhet när det sker stora etableringar som berör hela 
kommunen samt närliggande kommuner. Miljöpartiet de gröna är också kritiska till att politiskt 
engagemang anförs som skäl till att försöka hindra en journalist från att utföra sitt arbete. 
 
Mikael Andersson (-) lämnar en skriftlig protokollsanteckning enlig följande; 
Kommunens utredning ter sig missa hela grunden till JO-anmälan i svaret. Frågan är inte om någon 
journalist kan eller skulle kunna hindras i sitt arbete. Frågan är, har försök till sådan, för journalisten 
försvårande påverkan skett? Det borde utredas om den berörde tjänstepersonen skulle kunna ha 
påverkats av någon politiker. Ett agerande som skulle skada, inte bara, Sotenäs kommuns rykte och 
anseende, utan även slå en kil i det Svenska samhällets demokratiska grund. Undertecknad är kritisk 
till att journalister skulle kunna hindras från att utföra sitt arbete. Att eventuell politisk åskådning 
skulle kunna resultera i styrning av den fria journalistiken är anmärkningsvärt i en demokrati . 
Sotenäs kommun behöver vara öppen, demokratisk och transparent. Beträffande det faktum att 
frågan lyfts till KS först när JO underkänner delegationssvar gör ärendet extra intressant. 
 
Magnus Johansson (V) lämnar en skriftlig protokollsanteckning enlig följande;  
Den fria och oberoende pressen är en hörnpelare i vår demokrati. Att då som kommunens 
tjänsteperson försöka påverka rätten för en journalist att fritt söka fakta och göra sitt jobb är mycket 
olämpligt. Vi i Vänsterpartiet kan aldrig ställa oss bakom eller skydda en sådan handling. 
 
 


	Innehållsförteckning
	KS § 71
	Godkännande av dagordning
	Kommunstyrelsens beslut
	KS § 72 Dnr 2020/000970

	Motion gällande översyn av trafikreglering sommartid i Hunnebostrands äldre delar
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Forts. KS § 72
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 73 Dnr 2021/000081

	Återremiss Parkeringstaxa på fler platser i kommunen
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 74 Dnr 2021/000302

	Uppdrag - Välkomstskyltar och välkomstkalas Sotenäs kommun från Motion om att Välkomna människor till Sotenäs
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Välkomst/Informationsskyltar
	Välkomstkalas
	Forts. KS § 74
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 75 Dnr 2020/000819

	Vattenskoterkörning - uppdrag utredning hastighetsbegränsning
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Forts. KS § 75
	Förslaget på krav på förarbevis

	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Forts. KS § 75
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 76   Dnr 2019/000800

	Justering av Sotenäs kommuns valdistrikt
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Forts. KS § 76
	Askum- Tossene valdistrikt
	Förslag på ny valdistriktsindelning

	Forts. KS § 76
	Ekonomi
	Regelverk

	Beslutsunderlag
	Forts. KS § 76
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 77 Dnr 2020/001200

	Uppdrag – restaurera Sandöslingan och närområdet
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Ekonomi
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Forts. KS § 77
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 78 Dnr 2021/000381

	Förfrågan stöd bokutgivning - Sote bonde till Saltskärs käring
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 79 Dnr 2021/000351

	Medfinansiering Kallbadhus, Uleberg 2:212
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Konsekvensbeskrivning
	Ekonomi

	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Forts. KS § 79
	Kommunstyrelsens beslut
	Protokollsanteckning
	Skickas till
	KS § 80 Dnr 2021/000449

	Revidering reglemente Kulturpris och Idrotts- och fritidspris
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 81 Dnr 2021/000411

	Marina Återvinningscentralen - ett flaggskepp
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Forts. KS § 81
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 82 Dnr 2017/000037

	Utredning - Ett renare Sotenäs
	Sammanfattning
	Nulägesanalys
	Beslutsunderlag
	Forts. KS § 82
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 83 Dnr 2021/000162

	Motion - om hörlurar till digitala möten
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Konsekvensbeskrivning
	Ekonomi

	Beslutsunderlag
	Yrkande
	KS § 83
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 84 Dnr 2020/000875

	Motion - Politisk frågestund
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Forts. KS § 84
	Konsekvensbeskrivning
	Ekonomi
	Regelverk

	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 85 Dnr 2021/000425

	Flytta Kommunfullmäktiges sammanträden pga Kommunalförbundet Fyrbodals direktionsmöten
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 86 Dnr 2020/000687

	Utredning om införande av förbud mot passiv insamling av pengar i Lokala ordningsföreskrifter
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Andra kommuner

	Forts. KS § 86
	Regelverk

	Definitioner
	Allmän plats
	Offentlig plats

	Forts. KS § 86
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Omröstning
	Omröstningsproposition
	Kommunstyrelsens förslag
	Forts. KS § 86
	Reservation
	Protokollsanteckning
	Skickas till
	Forts. KS § 86
	Forts. KS § 86   Reservation
	Forts. KS § 86  Protokollsanteckning
	KS § 87 Dnr 2021/000006

	Avstår
	Nej
	Ja
	Parti
	Namn, ledamöter
	6
	7
	Summa (13)
	Internkontroll 2022 - anvisningar
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Forts. KS § 87
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 88 Dnr 2021/000001

	Mål- och resursplan 2022 - 2025 budget 2022
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Forts. KS § 88
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens förslag
	Forts. KS § 88
	Skickas till
	KS § 89 Dnr 2021/000001

	Skattesats 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 90 Dnr 2021/000431

	Budget kommunrevision 2022
	Sammanfattning
	Presidiets förslag till beslut
	Skickas till
	KS § 91 Dnr 2021/000004

	Tertialbokslut Kommunstyrelsen januari-april 2021
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 92 Dnr 2021/000004

	Sotenäs kommun, tertialuppföljning januari-april 2021
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 93 Dnr 2021/000334

	Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2020
	Sammanfattning
	Ekonomi
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 94 Dnr 2021/000429

	Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2020
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 95 Dnr 2021/000021

	Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 2020
	Sammanfattning
	Ekonomi
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Protokollsanteckning
	Forts. KS § 95
	Skickas till
	KS § 96 Dnr 2021/000174

	Redovisning av erhållet partistöd
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 97 Dnr 2021/000004

	Budgetuppföljning, prognos helår 2021 efter mars
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 98 Dnr 2021/000396

	Prognos för helårsutfall, Omsorgsnämnden
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Forts. KS § 98
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 99 Dnr 2021/000396

	Prognos för helårsutfall, Miljönämnden i mellersta Bohuslän
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Ekonomi
	Åtgärder

	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 100 Dnr 2021/000471

	Trängselvärdar
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Forts. KS § 100
	Ekonomi

	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 101 Dnr 2021/000278

	Information om begränsningsförordningen
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens beslut
	KS § 102 Dnr 2020/000948

	Samråd om översiktsplan, ÖP 2022
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Forts. KS § 102
	Tidigare beslut
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 103  Dnr 2020/000937

	Utmanarrätt Lokalvårds- och måltidsenheten i Sotenäs kommun
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 104   Dnr 2021/000013

	Redovisning av delegationsbeslut
	Forts. KS § 104
	Kommunstyrelsens beslut
	KS § 105   Dnr 2021/000012

	Anmälningsärenden
	Kommunstyrelsens beslut
	KS § 106   Dnr 2020/001133

	Ansökan om planbesked för fastigheten Tången 42:97 m.fl., Kungshamn
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Forts. KS § 106
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Upplysning
	Skickas till
	KS § 107   Dnr 2021/000138
	Avsägelse av uppdrag som FDEL, Birgitta Albertsson (S)
	Sammanfattning
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 108   Dnr 2021/000130

	Remiss - Begäran om utredning och yttrande från JO dnr: 318-2021
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Protokollsanteckning
	Skickas till
	Forts. KS § 108 Protokollsanteckning


