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KF § 43 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen, med att följande ärenden utgår; 

• Fråga om skjutbana  
 
Samt att följande ärende tillkommer; 

• Information angående händelseutvecklingen i Ukraina 
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KF § 44 Dnr 2022/000005 

Bokslut och årsredovisning 2021 Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 2021 års 
bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 16,0 mnkr (18,1 mnkr). För koncernen uppgår 
resultatet till 23,7 mnkr (28,8 mnkr). Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts 
under räkenskapsåret. 

Årsredovisning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 
Utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen.  

Kommunkoncernen 

I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs Vatten AB (100 
%), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB (100 %) och 
Rambo AB (25 %).  
 
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 23,7 mnkr. Det genomsnittliga resultatet för de senaste 
tre åren uppgår till 21,1 mnkr. Investeringarna uppgick till 117,4 mnkr (72,9 mnkr) en ökning med 
44,5 mnkr. Soliditeten enligt balansräkningen har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 
37,2 procent.  

God ekonomisk hushållning 

Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret. Samtliga 
finansiella mål bedöms uppfyllda för verksamhetsåret och majoriteten av verksamhetsmålen 
bedöms vara uppfyllda. 

Kommunen 

Årets resultat uppgår till 16,0 mnkr. Förbättring av resultatet jämfört med budget beror på överskott 
inom nämndverksamheten samt ökade skatteintäkter och generella bidrag från staten. Sammantaget 
visar nämnderna på ett överskott om 5,3 mnkr. Verksamhetens intäkter har minskat med 1 procent 
jämfört med föregående år. Minskningen beror till stor del på att reavinsterna vid 
fastighetsförsäljning minskat jämfört med föregående.  
 
Årets kostnader ökar med 3 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på ökade 
kostnader för konsulttjänster, samt högre kostnader för el och snöröjning.  
Lämnade bidrag minskar väsentligt under året jämfört med föregående år som beror förändring av 
redovisningen avseende redovisning av anläggningsbidrag till föreningar under 2020 som var av 
engångskaraktär. Även årets avskrivningar ökar på grund av registervård under 2021, dessa 
avskrivningar är av tillfällig karaktär.  
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Forts. KF § 44 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 556,9 mnkr och skatteintäkter samt generella statsbidrag 
utgör 570,7 mnkr. Finansnettot är positivt och uppgår till 2,2 mnkr.  
 
Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 13,9 mnkr. Ingen avsättning till 
resultatutjämningsreserven görs då den maximal får uppgå till 20 mnkr.  
 
Årets investeringsutgifter uppgick till 35,3 mnkr. Några statliga investeringsbidrag har inte erhållits 
under året. Nettoinvesteringarna uppgick därmed till 35,3 mnkr.  
 
Soliditeten enligt balansräkningen har ökat och uppgår till 73 procent. 

Anställda 

Antalet månadsavlönade tillsvidareanställda ökar något och uppgår till 714. Sysselsättningsgraden 
har fortsatt öka även under 2021 då den så kallade Heltidsresan fortsatt, och de insatser som 
genomförts innebär att av kommunens tillsvidareanställda personal innehar 97 procent en 
heltidsanställning, jämfört med 83 procent för 2020. Ohälsotalet försämras något och landar för 
2021 på 9,9 procent. Ökningen har tydligt samband med pandemin.   

Beslutsunderlag 

Årsredovisning daterad 2022-03-17 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 64 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-13 § 77 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Therése Mancini (S), Olof Börjesson (C), Sebastian Andersson (SD), Mikael 
Sternemar (L), Ewa Ryberg (V), Robert Yngve (KD), Yngve Johansson (MP), Ronald Hagbert (M), 
Mikael Andersson (-), Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S), Jan-Olof Larsson (S) och Lars-
Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse 
och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2021. 

 

Skickas till 

Ekonomichef 
Revisionen 
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KF § 45 Dnr 2022/000005  

Revisionsberättelse 2021 
Revisorerna lämnar information om revisionsberättelse 2021. 
 
Kommunrevisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och 
fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som 
bedrivits i kommunens företag.  
 
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de lagar och förskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll och årsredovisning till fullmäktige.   
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och förskrifter som gäller 
för verksamheten.   
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövts för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Kommunrevisionen konstaterar att under 2021 har pandemin fortsatt skapa utmaningar för 
kommunen. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen att hantera en global pandemi 
och en händelse som varit så utsträckt i tid. Kommunrevisionen har under året på en övergripande 
nivå granskat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med krishantering. Den övergripande 
granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna genom sin krishantering samt aktivering av 
krisledningsorganisation har arbetat med att hantera de utmaningar och konsekvenser som uppstått 
med anledning av Covid-19. 
 
Kommunrevisionen bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Sotenäs kommun 
i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att styrelsens, nämndernas 
och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Kommunrevisionen bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt och tillstyrker att fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.  
 
Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2022-04-27 §§ 43-77 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 8(52)
 

 
 

Forts. KF § 45 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2021 inkl bilaga till revisionsberättelsen 
Missiv Rapport granskning intern kontroll o bokslut för räkenskapsåret 2021, daterad 19 april 2022 
Rapport avseende granskning intern kontroll och bokslut för räkenskapsåret 2021 
Missiv Grundläggande granskning 2021, daterad 19 april 2022 
Grundläggande granskning 2021, daterad 19 april 2022 
Följebrev 2022-04-19 ang Förstudie avseende studieresultat i grundskolan 
Förstudie avseende studieresultat i grundskolan, mars 2022 
Granskningsrapport Sotenäs Vatten AB 2021 
Granskningsrapport Rambo AB 2021 
Granskningsredogörelse Västvattenkoncernen 2021 
Granskningsredogörelse Sotenäs Rehabcenter, daterad mars 2022 
Granskningsredogörelse Sotenäsbostäder AB, daterad mars 2022 
Granskningsredogörelse Rambo 2021 
Granskningsrapport Sotenäs Rehabcenter 2021 
Granskningsrapport Sotenäs Sotenäsbostäder 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av revisionsberättelse för år 2021, grundläggande granskning 2021, 
Missiv och Rapport avseende granskning av intern kontroll och bokslut för räkenskapsåret 2021, 
samt övriga granskningsrapporter enligt ovan.  
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KF § 46 Dnr 2022/000005 

Ansvarsprövning  - Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen har granskat Kommunstyrelsens arbete och tillstyrker att Kommunstyrelsen och 
dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021.  
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
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KF § 47   Dnr 2022/000005 

Ansvarsprövning  - Utbildningsnämnden 
Kommunrevisionen har granskat Utbildningsnämndens arbete och tillstyrker att 
Utbildningsnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Utbildningsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 
2021.  
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
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KF § 48   Dnr 2022/000005 

Ansvarsprövning  - Omsorgsnämnden 
Kommunrevisionen har granskat Omsorgsnämndens arbete och tillstyrker att Omsorgsnämnden och 
dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Omsorgsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021.  
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
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KF § 49   Dnr 2022/000005 

Ansvarsprövning  - Byggnadsnämnden 
Kommunrevisionen har granskat Byggnadsnämndens arbete och tillstyrker att Byggnadsnämnden 
och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Byggnadsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 
2021. 
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
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KF § 50   Dnr 2022/000005 

Ansvarsprövning  - Valnämnden 
Kommunrevisionen har granskat Valnämndens arbete och tillstyrker att Valnämnden och dess 
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Valnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021.  
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2022-04-27 §§ 43-77 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 14(52)
 

 
 

KF § 51   Dnr 2022/000005 

Ansvarsprövning - Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Kommunrevisionen har granskat Miljönämnden i mellersta Bohuslän arbete och tillstyrker att 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Miljönämnden i mellersta Bohuslän och dess förtroendevalda 
ansvarsfrihet för år 2021. 
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
 

Skickas till  

Munkedals kommun 
Lysekils kommun 
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KF § 52 Dnr 2022/000005 

Bokslut redovisning investeringar 2021 

Sammanfattning 
En slutredovisning av investeringar ska genomföras efter projektet är avslutat. Redovisning ska omfatta 
total budget och redovisning av utgifter samt en beskrivning av genomförd investering enligt upprättad 
mall.  
 
För 2021 års investeringar redovisas uppföljning för investeringar av väsentligt belopp avseende budget 
eller utgifter. 

Beslutsunderlag 

Slutredovisning 0019-1421 (2022-02-07)  
Slutredovisning 0399-1317 (2022-02-07)  
Slutredovisning 0399-1320 (2022-02-07)  
Slutredovisning 0046 (2022-02-07) 
Drift och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 60 
Kommunstyrelsens  protokoll 2022-04-13 § 71 

Yrkande 

Roland Hagbert (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Hagberts (M) förslag och finner att Kommunfullmäktige 
antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättade slutredovisningar av investeringar 2021. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Räddningschef 
Ekonomichef 
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KF § 53 Dnr 2022/000017 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB inkom 2022-02-28 med årsredovisning för 2021. Bolagets revisorer (daterat 
2022-02-28) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt 
International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Resultatet för året är 0 mnkr. Redovisningen för 2021 visar på ett överuttag på 0,1 mnkr (föreg. år 
2,8 mnkr). Det minskar tidigare års underuttag, som sammantaget därefter uppgår till -0,9 mnkr  
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker vidare att bolagsstämman fastställande av 
resultaträkning och balansräkning.  

Beskrivning av verksamhet 

Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 procent i 
Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals kommuner. 
Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag.  
 
Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen. Bolaget har inga anställda.  

Beslutsunderlag 

Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 65 
Kommunstyrelsens  protokoll 2022-04-13 § 78 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
   

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
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Skickas till 

Kommunens ombud 
Ekonomichef 
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KF § 54 Dnr 2022/000016 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021 Sotenäs RehabCenter AB  

Sammanfattning 

Sotenäs RehabCenter AB har inkommit med årsredovisning 2021. Denna antogs av styrelsen 2022-
02-25. Bolagets revisorer (daterat 2022-03-10) meddelar att de granskat att bolagets verksamhet 
utförts enligt god revisionssed i Sverige.  
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.  
Revisorerna tillstyrker att bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning.  
Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
Redovisningen för 2021 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,7 mnkr (föregående år -2,8 
mnkr). 

Beskrivning av verksamheten 

Sotenäs RehabCenter AB är en kombinationsanläggning med möjlighet till bad, friskvård och 
rehabilitering, simskola och café.  

Beslutsunderlag 

Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2021, inklusive revisionsberättelse 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 66 
Kommunstyrelsens  protokoll 2022-04-13 § 79 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD  

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 

 

Skickas till 

Kommunens ombud 
Ekonomichef 
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KF § 55 Dnr 2022/000019 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Rambo AB  

Sammanfattning 

Rambo AB har inkommit med årsredovisningen för 2021. Bolagets revisorer meddelar att de 
granskat bolagets verksamhet och att granskningen skett enligt International Standards on Audition 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. De tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen samt tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Redovisningen för 2021 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på +9,9 mnkr 
(föregående år +6,3 mnkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 2,3 mnkr. 
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del 
av årets vinst förstärker det egna kapitalet.  

Beskrivning av verksamheten 

Rambo AB:s föremål för sin verksamhet är bland annat att insamla, omhänderta, transportera och 
behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och 
miljötjänster.  

Beslutsunderlag 

Rambo AB årsredovisning 2021 
PWC Revisionsberättelse signerad Rambo AB 2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 67 
Kommunstyrelsens  protokoll 2022-04-13 § 80 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
 

Skickas till 

Kommunens ombud 
Ekonomichef 
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KF § 56 Dnr 2022/000015 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Sotenäsbostäder AB  

Sammanfattning 

Sotenäsbostäder Ab inkom 2022-03-10 med årsredovisning för 2021. Den antogs av styrelsen 2022-
03-04. Bolagets revisorer (daterat 2022-03-10) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att 
granskningen utförts enligt International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Redovisningen visar ett positivt resultat. Resultatet efter finansiella poster uppgick till +9,1 mnkr 
(föreg. år 12,9 mnkr). Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt +7,1 mnkr. Intäkterna ökar 
med +7,4 mnkr detta beror främst på försäkringsintäkter för en brand, hyresintäkterna ökar med 0,7 
procent jämfört med 2020. Kostnaderna ökar med +18,9 procent (+12,5 mnkr) framför allt beroende 
ökningen av återställningskostnader i samband med översvämningar och en brand samt att 
avskrivningarna ökar.  
Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 31,6 mnkr. 
 
Revisorerna tillstyrker att bolagstämman fastställer resultaträkning och balansräkning samt att 
bolagstämman disponerar vinsten enligt förslaget och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. 
Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter (1 166 lägenheter) och lokaler. Bostädernas yta uppgår 
till 80 614 m2. Lokalernas yta uppgår till 8 658 m2. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 Sotenäsbostäder AB inklusive revisionsberättelse 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 68 
Kommunstyrelsens  protokoll 2022-04-13 § 81 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD   

Protokollsanteckning 

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 § kommunallagen 
har rätt att göra det. 
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Skickas till 

Kommunens ombud 
Ekonomichef 
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KF § 57 Dnr 2020/000720 

Styrdokument för Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB samt 
aktieägaravtal och samarbetsavtal 

Sammanfattning 

Ärendet avser justeringar av bolagsordningar med mera för Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB.  

Bakgrund  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2021-06-09 § 125 att till Västvatten AB och Sotenäs 
Vatten AB överlämna ett antal synpunkter på ett första utkast till reviderade styrdokument 

Beskrivning av ärendet 

Västvatten AB har nu reviderat styrdokumenten och ärendet avser beslut om antagande av dessa. 
De nya utkasten har diskuterats vid sammanträde med Sotenäs kommuns koncernstyrningsgrupp. 
Även kommundirektörerna i de fyra ägarkommunerna har diskuterat huruvida styrdokumenten kan 
godkännas i de fyra kommunerna. Färgelanda, Munkedals och Uddevalla kommuner har aviserat att 
de avser att godkänna dokumenten.  
 
Koncernstyrningsgruppen har varit överens om att förslå att bolagsordningar, ägardirektiv och 
aktieägaravtal godkänns.  
 
Samarbetsavtalet omfattar ett antal frågor som bör regleras mellan Sotenäs Kommun och Sotenäs 
Vatten AB och som inte bör regleras i ett avtal som förhandlas med ytterligare tre kommuner och 
dess ägarbolag samt dessutom det gemensamt ägda driftbolaget. Detta gäller framför allt klausul 6.2 
och 9.4  
 
6.2, första meningen 
Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör kostnadsfritt inom kommunernas 
fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet med punkt 9.4 sista meningen. 
 
9.4  
Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster som abonnenterna enligt 
LAV ska betala kommer kostnaden för vatten för brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. 
Kostnaden för detta kvittas jämnt mot rätten att få ha och anlägga anläggningar kostnadsfritt i och 
på kommunernas mark. 
 
Konsekvensen av att förslaget till samarbetsavtal antas och att dessa klausuler kvarstår av avtalet är 
en omfördelning av 650 tkr från taxekollektivet till skattekollektivet.  
Gruppen har i fråga om samarbetsavtalet diskuterat olika lösningar. Ett förslag har varit att det nya 
förslaget till samarbetsavtal inte antas alls, utan att Sotenäs kommun istället fortsätter leva under det 
nu gällande avtalet. Ett annat förslag har varit att "Kommunfullmäktige antar samarbetsavtal  
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2022-04-27 §§ 43-77 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 23(52)
 

 
 

Forts. KF § 57 

ankommet och registrerat hos Sotenäs kommun med undantag för bestämmelserna i 6.2 första 
meningen och i 9.4." 
 

Beslutsunderlag 

1. Bolagsordning, Sotenäs Vatten AB 
2. Ägardirektiv Sotenäs kommun - Sotenäs Vatten AB  
3. Bolagsordning, Västvatten AB  
4. Ägardirektiv, Västvatten AB  
5. Aktieägaravtal  
6. Samarbetsavtal FVAB MVAB SVAB UVAB  
7. Bilaga 1 - Samarbetsavtal 2022-01-20 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-03-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 59 
Kommunstyrelsens  protokoll 2022-04-13 § 74 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till första att-satsen, samt att samarbetsavtalet återremitteras 
och att uppdra åt Kommunstyrelsen att tillsammans med berörda utreda punkterna 6.2, 9.4 och 8.1.2 
i Samarbetsavtalet och återkomma till Kommunfullmäktige för beslut. 
 
Mikael Sternemar (L), Olof Börjesson (C), Lars-Erik Knutsson (S) och Jan-Olof Larsson (S)  
föreslår bifall till Roland Mattssons (M) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag att anta bolagsordning 
och ägardirektiv för Sotenäs Vatten AB och för Västvatten AB samt aktieägaravtal inkomna och 
registrerade hos Sotenäs kommun 2022-01-20 och finner att Kommunfullmäktige antar detta. 
 
Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag om återremiss av 
samarbetsavtalet och finner att Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar bolagsordning och ägardirektiv för Sotenäs Vatten AB och för 
Västvatten AB samt aktieägaravtal inkomna och registrerade hos Sotenäs kommun 2022-01-20.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera samarbetsavtalet och uppdrar åt Kommunstyrelsen 
att tillsammans med berörda utreda punkterna 6.2, 9.4 och 8.1.2 i Samarbetsavtalet och återkomma 
till Kommunfullmäktige för beslut. 
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Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Samhällsbyggnadschef 
Kommundirektör 
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KF § 58 Dnr 2022/000249 

Ändrad parkeringstid Kyrkogatan, Smögen 

Sammanfattning 

Förslag om ändrad parkeringstid på Kyrkogatan på Smögen invid Smögens skola så att tiden då 
man endast får parkera 15 min på dessa platser förlängs till att omfatta hela året förutom perioden 
10 juli till och med 8 augusti. 

Bakgrund 

Under 2021 byggdes delar av Smögens skola om för att anpassa lokalerna till förskoleverksamhet 
varefter verksamheten på Hasselösunds förskola omlokaliserades dit. I samband med den ändrade 
användningen så uppstod ett ökat behov av lättillgängliga korttidsparkeringar i direkt anslutning till 
skolan för att möjliggöra hämtning och lämning av förskolebarnen. 10 parkeringar längs 
Kyrkogatan reserverades för detta ändamål och försågs med en maximal parkeringstid på 15 min 
under perioden 1/9 tom 31/5 resterande tid gällde samma avgiftsregler som på omkringliggande 
gator.  

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen har påpekat att detta inte är tillfyllest då förskolan är öppen även under 
juni och augusti och behovet av lättillgängliga korttidsparkeringar i direkt anslutning till skolan 
finns även under denna tid. Förvaltningen föreslår därmed att tiden för avgiftsfri 15 min parkering 
på dessa 10 platser längs Kyrkogatan ändras till att omfatta perioden 8/8 till 10/7 vilket i enlighet 
med kommunens delegationsordning gällande gatu- och trafikfrågor innebär att 
Kommunfullmäktige ska besluta om avgiften, ej om parkeringstiden som hanteras enligt 
Byggnadsnämndens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 19 
Kommunstyrelsens  protokoll 2022-04-13 § 92 

Yrkande 

Lars Kinnmalm (M) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars Kinnmalms (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan gällande 10 parkeringsplatser på Kyrkogatan invid Smögen 
skola under perioden 8 augusti till 10 juli skall tas bort from 2022-06-01 och tills vidare.  
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Skickas till  

Drift och projektchef 
Trafikingenjör 
Administratör 
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KF § 59 Dnr 2022/000379 

Parkeringsavgifter Smögen 

Sammanfattning 

Pär Eriksson (C) har föreslagit att baserat på den pågående mobilitetsutredningen och speciellt 
trafiken på Smögen så föreslås ett antal åtgärder på lång och kort sikt. Alla dessa åtgärder skall 
analyseras och de som anses genomförbara skall efter beslut implementeras.  
 
Smögen genererar en trafik på cirka 2300 bilar per dag under högsäsong från besöksnäringen (totalt 
3100) och har ca 780 parkeringsplatser. Snittiden för en parkering är idag ca 3 timmar. Skulle 
snittiden kunna minskas med en timme lösgörs ca 250 parkeringsplatser per dag. Under ett antal år 
har parkeringstaxorna höjts utan att det påverkat den tidslängden för parkering.  
 
Väl medvetna om att fler åtgärder som ytterligare parkeringskapacitet, förändringar av trafiknormer, 
trafikföreskrifter samt alternativa mobilitetsåtgärder kommer att behövas föreslås en höjning av 
trafikavgifterna på Smögen.  
 
Detta i ett försök att ytterligare påverka omsättningen per parkeringsplats. Detta är en av få åtgärder 
som bedöms kunna införas för denna säsong. Resterande åtgärder som föreslås i 
mobilitetsutredningen kan efter vidare analys succesivt, efter beslut, implementeras.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 21 
Parkeringstaxa 2020 och tills vidare 
Kommunstyrelsens  protokoll 2022-04-13 § 93 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att höja parkeringstaxan på Smögen med 10% från och med 2022-06-
20. 
 

Skickas till 

Drift och projektchef 
Trafikingenjör 
Administratör 
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KF § 60 Dnr 2022/000268 

Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten samt dagvatten 
fastigheten Finntorp 2:5 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna till fastigheten Finntorp 2:5 har beviljats förhandsbesked för byggnation av ett 
enfamiljshus och behöver för att kunna gå vidare med detta behövs ett beslut om att fastigheten 
inkluderas i det allmänna verksamhetsområdet för vatten, spillvatten samt dagvatten. 

Beskrivning av ärendet 

Fastighetsägarna till fastigheten Finntorp 2:5 har beviljats förhandsbesked för byggnation av ett 
enfamiljshus. För att Västvatten ska kunna gå vidare med anslutningen och därmed också för att 
bygglov skall kunna beviljas behövs beslut om att fastigheten inkluderas i det allmänna 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten samt dagvatten.  

Beslutsunderlag 

Kartbilaga 
Västvatten remissvar 2020-06-18 
Tjänsteutlåtande 2020-07-01  
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-09-03 § 166 
Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-03-10 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 20 
Kommunstyrelsens  protokoll 2022-04-13 § 69 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om utökning av verksamhetsområdet, som omfattar Lyckogatan där 
anslutning skall ske till Sotenäs Vattens ledningsnät, för vatten, spillvatten samt dagvatten för 
fastigheten Finntorp 2:5. 
 

Skickas till 

Sökanden 
Sotenäs Vatten AB 
Drift och projektchef 
Samhällsbyggnadschef 
 
 



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2022-04-27 §§ 43-77 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 29(52)
 

 
 

KF § 61 Dnr 2022/000337  

Förslag till ägardirektiv för Netwest Sweden AB 

Sammanfattning 

Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är att som en 
regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och bredbandsföreningarnas infrastruktur till 
köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de 
senaste åren.  
 
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna 
för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv 
tagits fram. 
 
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad tydlighet för 
såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ställer 
sig bakom förslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är att som en 
regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och bredbandsföreningarnas infrastruktur till 
köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de 
senaste åren.  
 
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna 
för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarråds-möten införts, samt förslag till ägardirektiv 
tagits fram. Under 2022 kommer även aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp 
för fler kommuner att bli delägare.  
 
Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den 19 maj 2022 kl. 10.30. Ett 
ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman, kl. 9.30 den 19 maj. 
Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman. Protokollsutdrag från respektive ägares 
beslut önskas senast 31 april. 

Förvaltningens synpunkter  

Ägardirektivet beskriver ägarnas vilja med bolaget, både avseende vilket uppdrag man har och 
ändamålet med verksamheten. Vidare beskrivs bland annat hur finansiering ska ske, 
avkastningskrav, ägarnas insyn och information, underställningsplikt samt ägarrepresentation.  
 
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad tydlighet för 
såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ställer 
sig bakom förslaget. 
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Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-03-24 
Förslag till ägardirektiv Netwest Sweden AB 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 62 
Kommunstyrelsens  protokoll 2022-04-13 § 65 

Yrkande 

Ronald Hagbert (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ronald Hagberts (M) förslag och finner att Kommunfullmäktige 
antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till ägardirektiv för Netwest Sweden AB och att 
Sotenäs kommuns ägarrepresentant på ägarsamrådet 2022-05-19 tillstyrker förslaget. 
   

Skickas till 

Västra Götalandsregionen 
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Motion Övervakningskameror för stärkt trygghet, förebygga och 
lagföra brott 

Sammanfattning 

Michael Sandberg (L) och Mikael Sternemar (L) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att göra en utredning för att se var man kan placera kameror. Syftet är att få till en så hög 
trygghet som möjligt och att förebygga och lagföra brott. Utredningen bör också belysa hur 
bildmaterialet som infångas kan används och av vem.   

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna vill att Sotenäs kommun gör en utredning för att se över vilka platser som kan 
kameraövervakas i syfte att förebygga och lagföra brott, och även öka den upplevda tryggheten. 
 
Kommunen tillsammans med Polismyndigheten träffas regelbundet i gruppen EST där 
brottsstatistik redovisas. I nuläget finns det inte några utpekade problemplatser i den offentliga 
miljön i kommunen, förutom en ökad brottslighet på Smögenbryggan under sommarens 
semesterperiod. För att kamerabevakning ska vara en möjlig åtgärd ska det finnas en känd 
problembild på en specifik plats och andra åtgärder som satts in inte givit effekt. Trenden är en 
minskad brottslighet i kommunen enligt polisens statistik. 

Nuläge 

På Integritetsmyndighetens hemsida står det, för att kamerabevakning ska vara en möjlig åtgärd ska 
det finnas en känd problembild på en specifik plats och andra åtgärder som satts in inte givit effekt.  
 
I nuläget finns det inte några utpekade problemplatser i den offentliga miljön i Sotenäs kommun, 
förutom en ökad brottslighet på Smögenbryggan under sommarens semesterperiod.   

Text från Integritetmyndighetens hemsida; 
Tillstånd behövs enligt kamerabevakningslagen om kommunen kameraövervakar en plats dit 
allmänheten har tillträde. Det kan vara ett torg eller en allmän eller privat plats dit allmänheten har 
tillträde. Begreppet "plats dit allmänheten har tillträde" ska tolkas vitt och omfattar inte bara platser 
som allmänheten brukar vistas på, utan även områden som allmänheten överhuvudtaget har tillträde 
till. 
Ansökan ska innefatta: 
En ritning där upptagningsområdet för bevakningen tydligt framgår. 
En sammanställning över inträffade brott och andra incidenter. 
Ange när ni vill bevaka, vilka veckodagar och mellan vilka tider. 
Ange om kamerorna kommer att vara fast monterade eller rörliga i någon riktning och om de 
kommer att ha fast eller rörlig optik. 
Om anställda kommer att träffas av bevakningen krävs ett utlåtande från en person eller ett organ 
som företräder de anställda, till exempel ett skyddsombud eller en skyddskommitté. 
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Vid bevakning i realtid ska ni ange var monitorn för realtidsbevakningen ska placeras och 
vem/vilka som ska kunna ta del av bevakningen i realtid 
 
För att kamerabevakning ska vara tillåten krävs att ni har ett specifikt och berättigat ändamål, det 
vill säga syfte med bevakningen. Ändamålet sätter ramarna för vad ni får och inte får göra. 
Kamerabevakningen ska vara nödvändig för att uppnå det specifika ändamålet. Det innebär att ni 
inte på ett rimligt sätt kan uppnå ändamålet med någon annan metod som är mindre 
integritetskänslig. 
 
Det är viktigt att tänka på att ni måste ha ett så kallat berättigat intresse för att kamerabevaka. Ett 
berättigat intresse kan till exempel vara att förebygga, förhindra och utreda brott och skadegörelse. 
Det måste vara ett faktiskt intresse. Det innebär att det ska handla om ett verkligt förhållande. 
Bevakar ni en plats för att förebygga, förhindra och utreda brott måste ni kunna visa att platsen är 
brottsutsatt. Ett annat berättigat intresse är att förebygga eller förhindra olyckor. Då behöver ni 
kunna visa att det finns en konkret risk för olyckor på platsen som ska bevakas. 
 
Det är viktigt att ni inte bevakar en plats som är större än nödvändigt med hänsyn till ändamålet 
med bevakningen. Detta eftersom det inte är tillåtet att samla in onödigt många personuppgifter, 
vilket kan ske om en större plats än nödvändigt bevakas. Är det inte möjligt att rikta kameran så att 
den inte filmar en onödigt stor plats och platser som är känsliga, till exempel bostäder, lekplatser 
och andra platser för nöje och avkoppling, finns det tekniska lösningar som kan maskera områden 
som filmas. 

Statistik 

Polisens statistik för Sotenäs kommun vid senaste EST-möte; 
 
2022 totalt 71 anmälningar (alla anmälningar även viltolyckor)  

- våldsbrott 9 st. (ex misshandel, hot, våldtäkt)  
- skadegörelse 3 st.  
- tillgrepp 7 st. (ej butik)  
- narkotika 3 st. 
- bedrägerier 13 st. 

 
Statistik från tidigare år och samma period. 
2021 - 156 anmälningar, våld 7 st., skadeg. 7 st., tillgrepp 24 st., nark 9 st., bedräg. 25 st. 
2020 - 133 anmälningar, våld 10 st., skadeg. 6 st., tillgrepp 31 st., nark. 9 st., bedräg. 11 st. 
2019 - 133 anmälningar, våld 9 st., skadeg. 12 st., tillgrepp 49 st., nark 1 st., bedräg. 9 st. 
  
Övrigt: Bedömd lägesbild är grön statistiskt lugnare än ”normal” period.  
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Beslutsunderlag 

Säkerhetsstrategens och folkhälsosamordnarens tjänsteutlåtande 2022-02-23 
Motion - stärkt trygghet, förebygga och lagföra brott 2022-02-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 49 
Kommunstyrelsens  protokoll 2022-04-13 § 61 

Yrkande 

Sebastian Andersson (SD) föreslår att motionen ska bifallas. 
Nils Olof Bengtson (M), Lars-Erik Knutsson (S) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag mot Sebastian 
Anderssons (SD) förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Nils Olof Bengtsons (M) med 
fleras förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Skickas till 

Motionärerna 
Folkhälsostrateg 
Säkerhetsstrateg 
Räddningschef 
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Motion Politiker-prao 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (-) föreslår i en motion att;  
• Sotenäs kommun inför möjligheten att erbjuda samtliga förtroendevalda att vara med i 

verksamheterna 1-3 dagar per år.  
• Ställer krav på att samtliga politiker skall deltaga (Praoa) minst en arbetsdag per år inom 

kommunal förvaltning.  
• Utreder om detta skall vara arvodesgrundande eller volontärt.  
• om man avslår ovanstående förslag, i varje fall utreder intentionerna i att genomföra en 

reform. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 § 22 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Nuläge 

Enligt Arvodesreglementet för förtroendevalda, beslutat av Kommunfullmäktige 2018-09-27 § 96, 
så är det möjligt för en förtroendevald att göra en praktikanttjänstgöring enligt § 2. Ersättning för 
detta regleras i § 9 och § 12.  
 
De olika nämnderna har fattat egna beslut enligt följande; 

Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden har kontaktpolitiker som har kontakt med verksamheterna. Redan 1999 (UN 
1999-01-15 § 1) utsågs de förtroendevalda som faddrar för nämndens olika verksamheter. 
Arbetssättet syftade till att ge nämnden god kunskap om de olika verksamheterna inom nämndens 
områden för att skapa goda förutsättningar att styra och följa upp verksamheterna. 
 
Under innevarande mandatperiod kallas detta för kontaktpolitiker och beslut om fördelning av de 
förtroendevalda mellan de olika verksamheterna togs i Utbildningsnämnden 2019-04-09 § 66. En 
kontaktpolitiker har som uppdrag att följa en verksamhet under mandatperioden 2019-2022. 
Uppdraget innebär två verksamhetsbesök per läsår och ska utgå från Utbildningsnämndens styrande 
verksamhetsmål. Varje verksamhet ska ha kontakt med en politikergrupp om 2-3 stycken.  När en 
kontaktpolitiker har varit på verksamhetsbesök informerar denne kort om detta på nästkommande 
sammanträde. 

Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden beslutade 2021-12-14 att följande struktur ska gälla i Omsorgsnämndens 
verksamheter för politiska verksamhetsbesök:  
 
Ärendet "Önskat verksamhetsbesök" lyfts och syftet beskrivs av ledamot i nämnden.  
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Nämnden beslutar att verksamhetsbesök ska ske och uppdrar åt förvaltningschefen att ombesörja 
detta.  
Förvaltningschef informerar avdelningschef och enhetschef att verksamhetsbesök ska ske.  
Ledamot kontaktar enhetschef för planering av lämplig dag och tid.   
Enhetschef säkerställer sekretessunderlag, informerar medarbetare, samt hämtar in medgivande på 
förhand av verksamhetens brukare.  
Ledamot gör verksamhetsbesök tillsammans med och under ledning av medarbetare.  
Ledamot återrapporterar i nästkommande nämnd från verksamhetsbesöket, i syfte att sprida 
kunskap och få svar på kvarstående frågor. 

Beslutsunderlag 

Motion – Praktik i offentlig förvaltning 2022-02-07 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-03-03  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 50 
Kommunstyrelsens  protokoll 2022-04-13 § 62 

Yrkande 

Mikael Andersson (-) föreslår bifall till motionen.  
Lars-Erik Knutsson (S) och Ronald Hagbert (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag mot Mikael 
Anderssons (-) förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Lars-Erik Knutssons (S) med fleras 
förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 
   

Skickas till 

Motionären 
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Motion om odlingslotter alternativt kolonilotter i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion 2020-08-17 att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta 
fram lämpliga områden för odling i anslutning till kommunens tätorter.  

Beskrivning av ärendet 

Motionären föreslår att Kommunstyrelsen tar fram lämpliga områden för odling i anslutning till 
kommunens tätorter, då han märkt att intresset för att odla själv har ökat de senaste åren.  
 
Kommunen upplåter idag mark för odling efter att en ansökan för en viss plats har kommit in och 
där kommunen anser att detta är lämpligt. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till att upplåta mark för odlingslotter/kolonilotter. Med hänsyn till 
den ärendemängd som har, anser förvaltningen att det är mer tidseffektivt att föreningar eller 
privatpersoner inkommer med en ansökan för ett område som de själva är intresserad av.  

Beslutsunderlag 

Motion om odlingslotter alternativt kolonilotter i Sotenäs kommun 
Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 12 
Kommunstyrelsens  protokoll 2022-04-13 § 66 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S), Eva Abrahamsson (M) och Robert Yngve (KD) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att föreningar och privatpersoner som är intresserade är välkomna att 
komma in med ansökan om att använda ett särskilt angivet område för odlingslotter. Information 
om denna möjlighet skall publiceras på sociala medier. Motionen anses därmed besvarad.  
 

Skickas till 

Motionären 
MEX-ingenjör 
Kommunikatör 
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KF § 65 Dnr 2021/000200 

Motion angående Smögens Vattentorn 

Sammanfattning 

Mathias Bruno (M) och Lars Kinnmalm (M) föreslår i en motion att kontakt tas med vattenbolaget 
för eventuell förhandling om förvärv av Smögens vattentorn, samt att en utredning genomförs kring 
lämpliga användningsområden av vattentornet. Kommunfullmäktige beslutade den 18 mars 2021 att 
överlämna motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs Vatten AB äger Smögens vattentorn och arrenderar det markområde där vattentornet står. 
Efter ett utredningsarbete har bolaget kommit fram till att tornet har passerat sin tekniska livslängd 
och att det inte är säkert att vistas runt tornet då betong ramlar ner från det. Som säkerhetsåtgärd har 
området därför spärrats av med staket, och personal använder hjälm när de ska beträda området.  
 
Sotenäs vatten AB håller på att utreda om vattentornet ska renoveras, bytas ut eller om en ny 
reservoar ska anläggas på en annan plats. Även om ny reservoar anläggs någon annanstans kan det 
behöva kompletteras med ytterligare en reservoar där Smögens vattentorn ligger. Arbetet med nya 
reservoarer beräknas ta några år innan en ny lösning skulle kunna vara på plats. 
 
Förvaltningen är medveten om Smögens vattentorns betydelse för kommunen samt dess invånare 
och besökare. Dialog förs kontinuerligt med Sotenäs Vatten, som redan arbetar med frågan. Om 
förhandlingar påbörjas och alternativa användningsområden utreds redan nu riskerar förvaltningen, 
som redan är belastad av en hög ärendemängd, lägga ner arbete på planer som kan bli inaktuella. 

Beslutsunderlag 

Motion Smögens vattentorn  
Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 13 
Kommunstyrelsens  protokoll 2022-04-13 § 67 

Yrkande 

Lars Kinnmalm (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars Kinnmalms (M) förslag och finner att Kommunfullmäktige 
antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

I avvaktan på en pågående utredning som beräknas vara klar under andra halvåret 2022 kan 
kommunen ej ta ställning i frågan.  
Kommunfullmäktige beslutar därmed att motionen är besvarad.  
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Skickas till 

Motionärerna 
MEX-ingenjör 
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KF § 66 Dnr 2020/000902 

Motion säker cykelväg 

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) föreslår i en motion att det utreds hur man kan 
göra vägarna till skolorna säkra för våra elever i alla kommundelar.    

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna föreslår tex att man ska bygga cykelväg från korsningen Dinglevägen/Smedsgatan, 
som går via Smedsgatan, ner till södra änden av Kungshamnsvallen via Löparvägen och följ 
Idrottsvägen till rödljuset Parkgatan/Idrottsvägen och bifogar en idéskiss. 
 
Kommunen arbetar med att ta fram en cykelstrategi och en cykelplan och arbete pågår med 
upphandling av en konsult för detta.  Kommande cykelstrategi och plan kommer visa vilka sträckor 
som behöver kompletteras för att binda ihop cykelnätet och visa var störst effekt uppnås med 
pendling till skolor och arbetsplatser m.m. Detta innebär att motionens intentioner redan ingår i 
detta arbete. 

Beslutsunderlag 

Motion säker cykelväg 
Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2022-03-16 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 14 
Kommunstyrelsens  protokoll 2022-04-13 § 68 

Yrkande 

Michael Sandberg (L), Yngve Johansson (MP) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Michael Sandbergs (L) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att en cykelstrategi innehållande en 
cykelplan där motionärens ambition finns med pågår. 
   

Skickas till 

Motionärerna 
Anläggningschef 
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Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 2022 

Sammanfattning 

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt 
kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid 
beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare 
handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat införa en motionsbalans som visar status för bifallna motioner. 
Vid dagens sammanträde redovisas motionsbalansen för ärenden 2015-2022.  
 
Vid genomgång finns för närvarande 22 motioner och 12 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Pågående motioner 2022-04-14 
Pågående medborgarförslag 2022-04-14 
Motionsbalans 2015-2022 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-04-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 52 
Kommunstyrelsens  protokoll 2022-04-13 § 64 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
våren 2022, och tar del av motionsbalansen för ärenden 2015-2022. 
   

Skickas till 

Administrativ chef 
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Avsägelse av uppdrag som ersättare i Sotenäs Rehabcenter AB, Kajsa 
Åkesson (M) 

Sammanfattning 

Kajsa Åkesson (M) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ersättare i Sotenäs Rehabcenter 
AB/Tumlaren. 
Valberedningen föreslår att Maria Lorentzon (M) väljs till ny ersättare i Sotenäs Rehabcenter 
AB/Tumlaren. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Kajsa Åkesson (M) från uppdrag som ersättare i Sotenäs 
Rehabcenter AB/Tumlaren. 
 
Kommunfullmäktige väljer Maria Lorentzon (M) till ersättare i Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren, 
tom 2022. 
 

Skickas till 

Kajsa Åkesson (M)   
Maria Lorentzon (M)  
Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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Val av stämmoombud till Netwest Sweden AB:s årsstämma 

Sammanfattning 

Valberedningen föreslår att Klaes Mattsson (M) väljs till ordinarie stämmoombud till Netwest 
Sweden AB:s årsstämma 19 maj 2022 och att Therése Mancini (S) utses till ersättare. 

Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige väljer Klaes Mattsson (M) till ordinarie stämmoombud till Netwest Sweden 
AB:s årsstämma 19 maj 2022 och att Therése Mancini (S) utses till ersättare, tom 2022. 
 

Skickas till 

Klaes Mattsson (M)  
Therése Mancini (S)  
Västra Götalandsregionen 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 70   Dnr 2022/000448 

Val av kontaktperson inför SKR:s kongressombudsval 2023-2027 

Sammanfattning 

Ombudsval ska ske i anslutning till ett fullmäktigemöte, helst i november men senast i december 
2022. SKR:s Valnämnd ber varje kommun och region att utse en kontaktperson som förmedlande 
länk inför ombudsvalet. Förbundet behöver uppgift om kontaktperson snarast, dock senast 31 maj 
2022. Anmälan om kontaktperson sker via särskild länk i e-postmeddelande skickat till respektive 
medlem 20 april 2022. 
 
Valberedningen föreslår att Nils Olof Bengtson (M) väljs till kommunens kontaktperson inför 
kommande kongressombudsval 2023-2027. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Nils Olof Bengtson (M) till kommunens kontaktperson inför kommande 
kongressombudsval 2023-2027. 
 

Skickas till 

Nils Olof Bengtson (M)   
Person anmäls via länk 2022-04-20 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 71   Dnr 2022/000435 

Interpellation om bemanning i vården i sommar 
Mikael Andersson (-) ställer en interpellation till Omsorgsnämndens ordförande Nils Olof Bengtson 
(M) enligt följande; 
 
Bakgrund: Vi har via media och via kommunens inlägg på bland annat sociala medier kunnat följa 
att kommunen sökt över 100 vikarier för att klara sommaren. Vikarierna behövs inte minst för att 
befintlig personal skall kunna få sin semester som med all sannolikhet är extra viktig och 
välkommen efter två år av pandemi. Det har framkommit att man ändrat semesterperioden för 
befintlig personal i syfte att klara sommarens bemanning, något som upprört och enligt utsago skall 
ha lett till uppsägningar. Personalen är vår absolut viktigaste resurs. Att klara uppdraget kan 
naturligtvis kräva åtgärder som är obekväma, men givetvis måste man göra allt som står i 
kommunens makt för att behålla viktig, erfaren och kompetent personal.  
Frågor: • Hur många tjänster är fortfarande ej tillsatta? • Har man löst möjligheten att erbjuda 
boende för vikarier? • Vilka ytterligare åtgärder planeras? • Hur hög är risken att befintlig personal 
ej kommer att kunna få sin semester så man önskar? • Finns det någon risk att människor med 
vårdbehov kallat brukare kan riskera att ej få förväntad hjälp. 
 
Omsorgsnämndens ordförande Nils Olof Bengtson (M) besvarar interpellationen enligt följande; 
 
Personalförsörjning är en återkommande utmaning varje sommar för omsorgsförvaltningarna i 
Sveriges semesterkommuner av vilka Sotenäs är en. Enligt Socialtjänstlagen skall 
semesterkommunerna leverera omsorgstjänster inte bara till sin egen befolkning utan även till dem 
som är delårsboende i kommunen. Enligt Semesterlagen skall medarbetarna också beredas 
semesterledighet under sommarmånaderna om inte annan överenskommelse träffas. 
Semesterkommunerna får alltså ökad arbetsmängd under sommaren samtidigt som den personal 
som utför arbetet har rätt att få semester. För att klara detta brukar kommunerna söka extrapersonal 
som kan ersätta de som är semesterlediga och i förekommande fall förstärka bemanningen för att 
klara en utökad volym. Det har under senare år blivit allt svårare att rekrytera extrapersonal för 
sommarvikariat. Det är idag i Sverige ett underskott på vårdpersonal i alla delar av vården. 
Underskottet har växt under de senaste åren och detta kan till stora delar kopplas till den 
demografiska utvecklingen med fler äldre och allt färre i arbetsför ålder i befolkningen. Sotenäs 
tillhör de kommuner som drabbats hårdast av detta, då vi är en utpräglad semesterkommun. 
Omsorgsförvaltningen har alltså svåra förutsättningar för att kunna genomföra verksamheten under 
sommaren. Svar på de specifika frågorna från interpellanten: 
 
Det saknas i dagsläget ca 25 vikarier. Boendefrågorna har utretts men utan större framgång. 
Antingen är hyreskostnaden för hög för tillgängliga bostäder och skattereglerna gör det svårt för 
kommunen att subventionera boende eller så har lediga lokaler inte varit möjliga att använda, då de 
inte uppfyller lagkraven för bostäder. 
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Exempel på åtgärder som görs för att förbättra förutsättningarna är: - Utspridning av 
semesterperioden över fler veckor för att färre vikarier skall behövas samtidigt. Semesterlagen 
anger att förläggningen kan ske under perioden juni-augusti och inte bara under högsommaren i juli. 
- De vikarier som rekryteras erbjuds förmånliga avtal (8 veckors arbete ger 10 veckors betalning). - 
Administrativ personal och chefer förstärker bemanningen - Personal lånas in även från andra 
förvaltningar - En överenskommelse har träffats med privata utförare att utföra insatser hos 
delårsboende - Avtal har träffats med handlare, som kommer att avlasta hemtjänsten med plock av 
varor - Personer i åldern 16–18 år anställs för att utföra service- och sociala insatser på Särskilda 
boenden - Samverkan sker med frivilligorganisationer för utförande av vissa insatser. - 
Semesteravtal kommer sannolikt att behöva träffas, även om intentionen är att så långt som möjligt 
ge personalen möjlighet till sommarsemester. Om man klarar sig med dessa åtgärder kommer våra 
omsorgstagare inte att påverkas.  
 
Inom vårdsektorn har det alltid varit svårt för personalen att till fullo få alla sina önskemål om 
semesterförläggning tillgodosedda. Om personalen är beredda att inbördes komma överens och 
fördela veckorna mellan sig, kan många enskilda önskemål tillgodoses, men om man inte kommer 
överens är det normalt så att halva personalen får tidig semester och andra halvan sen semester.  
 
Det finns ytterligare åtgärder som måste övervägas om inte de planerade åtgärderna räcker: - 
Minska bemanningstätheten vissa dagar (ex. helgbemanning under några vardagar) - Prioritera bort 
vissa insatser (ex. minskad städfrekvens) Dessa åtgärder uppfyller dock inte lagkraven och kommer 
att innebära lägre kvalitet för omsorgstagarna. Alla insatser som är viktiga för omsorgstagarnas liv 
och hälsa kommer dock alltid att genomföras. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och godkänner Omsorgsnämndens 
ordförandes svar. 
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KF § 72   Dnr 2022/000433 

Interpellation om vägar 
Mikael Andersson (-) ställer en interpellation till Roland Mattsson (M) i egenskap av ledamot av 
lobbygruppen samt fullmäktige, enligt följande; 
 
Bakgrund: Undertecknad skrev vid mandatperiodens början en motion om att tillsätta en 
lobbygrupp för att lyfta Sotenäs inom det regionala vägplaneringsarbetet så att Sotenäs skulle kunna 
få en bred, säker och översvämningssäker tillfartsväg. Under 90 talet fram till början av 2000 talet 
drev organisationen företagarna aktivt och framgångsrikt frågan om bättre väg till Sotenäs. Man 
drev då frågan så långt att Sotenäs var på andra plats i den då kommande prioriteringen, vägen 
skulle stå klar omkring 2011. Någon gång, något år före 2008 lyckades en grannkommun via aktivt 
lobbyarbete få en omprioritering och Sotenäs prioriterades ned, sedan dess förefaller exceptionellt 
lite hänt från Sotenäs sida. LobbyGruppen tillsattes 2019, det förekom en del arbete med LAX-
etableringen som murbräcka. Under senaste året har vi inte hört så mycket om Lobbygruppens 
arbete.  
Frågor: • Vilka regionala sammankomster beträffande prioriteringar av vägbygge och 
vägförbättringar har besökts av Lobbygruppen såsom Trafikverket, samarbetsförbund och andra 
kommuner. • Vad är aktuellt läge hos Trafikverket, kan vi snart i varje fall vara åter där vi var i 
början av 2000talet, dvs minst på andra plats i prio hos Trafikverket. • När kommer Sotenäs att få 
en bred, anständig och översvämningssäker tillfartsväg? • Är den utlovade samordnaren för 
Cykelleder på plats? 
 
Roland Mattsson (M) besvarar interpellationen enligt följande; 

1. Infrastrukturgruppen tillsattes april 2019 av KSAU/KS och följande har ingått: 
Pär Eriksson (C) ordförande KSTU sammankallande 
Lars-Erik Knutsson (S) ledamot KS/KSAU 
Roland Mattsson (M) ledamot KS/KSAU 
Till gruppen har över tid knutits tjänstemän och företrädare för näringslivet. 

2. Uppdrag: att arbeta för ett säkert och utvecklat vägnät i Sotenäs med speciell inriktning på 
väg 171 och 174 och framtida cykelleder/vägar. 

3. En strategi/plan för arbetet togs fram innehållande följande: 
-En gemensam Avsiktsförklaring med närliggande kommuner Lysekil och Munkedal ang 
väg 171 och 174 
-En Avsiktsförklaring med kommuner ingående i Fyrbodals kommunalförbund (14 st) 
presenterades och diskuterades med respektive arbetsutskott vid personliga besök 
-Möte med Fyrbodals infrastrukturgrupp 
-Arbeta fram en ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) med Trafikverket 
-Kontakter/förhandlingar med VG regionen för att förankra ÅVS  
-Besök Stockholm möte med Trafikutskottet, Boverket, Finansutskottet och företrädare för 
politiska partier 
-Samverkan med lokala företag angående nuvarande och framtida transporter till och från 
Sotenäs 
-Återkoppling till KSAU/KS för genomgång av genomförda åtgärder. 
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Forts. KF § 72  

 
Frågor: 
Vilka regionala sammankomster beträffande prioriteringar av vägbygge och vägförbättringar har 
besökts av Lobbygruppen såsom Trafikverket, samarbetsförbund och andra kommuner.  
Svar: Totalt har 67 möten genomförts under våren 2019 till december 2021 fördelade på: 
Trafikverket 15, Fyrbodal 14, VGR 6, Stockholm (se ovan) 6, KS/KSAU 4, Interna 20 där    
tjänstemän och företrädare för industrin i Sotenäs medverkat. 
 
Vad är aktuellt läge hos Trafikverket, kan vi snart i varje fall vara åter där vi var i början av 
2000talet, dvs minst på andra plats i prio hos Trafikverket.  
Svar: En framtagen åtgärdsplan från Trafikverket/ VGR har skickats till nationell nivå för 
beslut/fastställande. Väg 171 i Sotenäs är placerad som nummer två på VGR:s lista för aktuella 
åtgärder. De av Trafikverket utpekade vägsträckorna i framtagen ÅVS är Stranderängsbro väg 171, 
kostnadsberäknad till 50 mkr och Långöns vatten väg 171 kostnadsberäknad till 25 mkr.  
Fastställande av tidsplan sker på central nivå men beslut bör komma 2022. Vill påpeka att någon 
heltäckande ÅVS inte togs fram i början på 2000 talet, vilket krävs för att åtgärder skall tas med i 
regional infrastrukturplan. 
 
När kommer Sotenäs att få en bred, anständig och översvämningssäker tillfartsväg?  
Svar: Trafikverket har tagit fram en plan för väg 174 vid Evja och vid Kvarneforsen. Åtgärder har 
genomförts 2021 men kompletterande arbete kommer att ske vid Kvarneforsen enligt Trafikverket. 
För väg 171 hänvisas till punkten ovan ang beslut på nationell och regional nivå. Det har 
genomförts många projekt i Sotenäs under de senaste åren exempelvis Långöns vatten, Evja, 
Kvarneforsen, Rondell vid Smögenbron, Cykelväg Väjern och Bovallstrand, busshållplatser i 
Bovallstrand, Hunnebostrand och Kungshamn detta genom samarbete med Trafikverket, 
Näringslivet och kommunen. 
 
Är den utlovade samordnaren för Cykelleder på plats? 
Svar:  En cykelsamordnare är nu anställd och kommer att leda arbetet med att ta fram underlag för 
det fortsatt arbetet med cykelleder i Sotenäs utifrån KF:s beslutade medel om 10 mkr. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas till Roland Mattsson (M) ledamot i 
Kommunfullmäktige och godkänner svaret från densamma. 
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KF § 73   Dnr 2022/000432 

Interpellation om vatten, avlopp och reningsverk  
Mikael Andersson (-) har ställt en interpellation till Roland Mattsson (M). 
Roland Mattsson (M) meddelar att interpellationen kommer besvaras på nästkommande 
sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas till Roland Mattsson (M) vid 
nästkommande sammanträde. 
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KF § 74 Dnr 2022/000150 

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

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Utbildningsnämnden 
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KF § 75  

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium  

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunfullmäktiges ärendekalendarium för år 2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 76  

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-04-05 95869 

 
Granskningsrapport Folketshus 
föreningen Hav och Land 2021 

Kommunrevisionen 

2022-03-26 95569 
 

Anteckningar SML samverkan 2022-
03-25 

Administrativ chef Munkedals 
kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 77 Dnr 2022/000213  

Information angående händelseutvecklingen i Ukraina 

Sammanfattning 

Information lämnas med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina.  
 
En operativ migrationsgrupp är tillsatt och gruppen har förberett ett mottagande i form av 100 
platser på Kompetenscentrum samt Abbagården. Representanter från kommunens förvaltningar har 
arbetat i gruppen tillsammans med Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.  
Mottagningsplatserna står hittills tomma. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att meddela ett tilldelningstal till Sotenäs kommun.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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