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Kallelse Kommunstyrelsen 
Tid Onsdagen den 18 januari 2023 kl. 08:30 
Plats Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn 
Ordförande Therése Mancini  

 
Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  Information om politikerkonton Dnr 
2022/000352 

Anders Siljeholm 
Kl 08.30 

3.  Information om bredbandsutbyggnad inom SML Dnr 
2019/001548 

Tomas Björkståhl 
Philip Söderberg 
Kl 08.40 

4.  Politisk organisation  Dnr 
2023/000052 Anna-Lena Höglund 

5.  Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen Dnr 
2023/000047 Anna-Lena Höglund 

6.  Revidering av reglemente för Utbildningsnämnden Dnr 
2023/000048 Anna-Lena Höglund 

7.  Revidering av reglemente för Omsorgsnämnden Dnr 
2023/000049 Anna-Lena Höglund 

8.  Revidering av reglemente för Byggnadsnämnden Dnr 
2023/000050 Anna-Lena Höglund 

9.  Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Dnr 
2023/000051 Anna-Lena Höglund 

10.  Ändring av Kommunstyrelsens delegationsordning Dnr 
2023/000035 

Eveline Karlsson 
Kl 09.10 

11.  Kommunstyrelsens internbudget 2023 Dnr 
2022/000002 

Anna Liedholm 
Eveline Karlsson 
Kl 09.20-09.50 

12.  Initiativärende ang långa handläggningstider i våra 
myndigheter och domstolar beträffande vattenbruk 

Dnr 
2023/000025  

13.  Redovisning av delegationsbeslut Dnr 
2022/000013  

14.  Anmälningsärenden Dnr 
2022/000012  

OBS! Fysiskt sammanträde.  
Tjänstepersoner medverkar digitalt - bokning sänds separat. 
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Ärende – ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 

15.  Val av arbetsutskott 5 + 3 Dnr 
2023/000053  

16.  Val av tekniskt utskott 5 + 0 Dnr 
2023/000054  

17.  

Val till Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor 
4 + 4, KS utser ordf och v ordf. 
(Nämnderna utser ordinarie repr KS, ON, MN, BN,  
samt ersättare från KS, ON, BN, UN. ) 
(samt brukarorg o HSN) 

Dnr 
2023/000055  

18.  
Val till Kommunala pensionärsrådet från KS, 1 +1 
(Nämnd utser repr, KS, ON, UN, BN, samt ers fr 
KS, ON, BN, MN. P.org; PRO 4 st, SPF 2 st) 

Dnr 
2023/000056  

19.  

Val av ledamöter till Hållbarhetsrådet 
5 + 5, KS utser (KS, ON, UN, MN, BN) (+ 2 HSN) 
SRHAB, SVAB, SBAB utser varsin ordinarie 
ledamot till rådet. 

Dnr 
2023/000057  

20.  Val till Rådet för konst och offentlig miljö, 2 + 0 Dnr 
2023/000058  

21.  Val av politisk representant till KIMO - 
Kommunernas Internationella Miljöorganisation 

Dnr 
2023/000059  

22.  Val av representant för Sveriges ekokommuner Dnr 
2023/000060  

23.  Val till Leader Bohuslän Dnr 
2022/001179  

24.  Insynsplats i Kommunstyrelsen  Dnr 
2022/001094  

25.  Val av kontaktpersoner för kollektivtrafik  Dnr 
2023/000061  

26.  Val av representanter till politisk styrgrupp för VA  Dnr 
2023/000062  

27.  Val av representanter till politisk styrgrupp för  
Hunnebohemmet 

Dnr 
2023/000063  

28.  
Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 14472-22, 
gällande överklagan av översiktsplan 

Dnr 
2022/000948 

Eveline Karlsson 
Amanda Jansson 
Kl 11.10 

29.  Ansökan om planbesked för fastigheterna Hunnebo 
1:509, 1:510 och 1:397 

Dnr 
2022/1126 

Jaqueline Dahllöf 
Kl 11.20 

30.  Ansökan om planbesked för fastigheten Smögenön 
98:1, Smögens Havsbad, Smögen  

Dnr 
2022/1127 

Astrid Johansson 
Kl 11.30 
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Ärende – ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 

31.  Ansökan om planbesked för fastigheten Smögenön 
35:1, Församlingshemmet, Smögen 

Dnr 
2022/1128 

Astrid Johansson 
Kl 11.40 

32.  Ansökan om planbesked för fastigheten Tången 
2:34 

Dnr 
2022/1129 

Jaqueline Dahllöf 
Kl 11.50 

33.  
Revidering av Samordning och styrning av 
gemensam nämnd samt avtalssamverkan, Sotenäs, 
Munkedal och Lysekil 

Dnr 
2023/000045 Anna Liedholm 

34.  Revidering av Avtalssamverkan IT-funktion Dnr 
2023/000046 Anna Liedholm 

35.  Information från kommundirektören, ej handling Dnr 
2023/000064 Anna Liedholm 

 
Skickas till:  Anders Siljeholm, Tomas Björkståhl, Philip Söderberg, Eveline Karlsson, Amanda 
Jansson, Jaqueline Dahllöf, Astrid Johansson,  Anna-Lena Höglund, Anna Liedholm 



Politiker
Konton-Licenser-Digitala verktyg

2022-11-30

2023-01-10 Avtalssamverkan – Sotenäs kommun, Munkedals kommun, Lysekils kommun



2023-01-10 Avtalssamverkan – Sotenäs kommun, Munkedals kommun, Lysekils kommun

Bara politiker: Befintlig får primär manuellt inlagd e-post 
@politik.kommun.se

Ny enligt rutin automatiskt via Heroma – MIM – AD
@politik.kommun.se

Anställd + politiker Ny enligt rutin automatiskt via Heroma – MIM – AD
@politik.kommun.se

Startsida (PC) två-tre flikar Office – Hemsida - Votering



2023-01-10 Avtalssamverkan – Sotenäs kommun, Munkedals kommun, Lysekils kommun

FX-00003 M365F3FullUSL ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 1100 190 56,02 kr 672,24 kr 127 726 kr

8RQ-00005 M365 F5 Security SubsVL AddOn 1100 190 56,02 kr 672,24 kr 127 726 kr

"Mini användare" - Mobiltelefoner + Plattor

Antal Pris/ Månad Pris/ År

AAD-33204 M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 82 263,46 kr 3 162 kr 

PEJ-00002 M365E5Security ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 600 86,62 kr 1 039 kr 



2023-01-10 Avtalssamverkan – Sotenäs kommun, Munkedals kommun, Lysekils kommun

S = Ipad
M = PC
L = PC

Digitala verktyg från annan myndighet tex VGR eller 
Regeringskansliet är godkända

Digitala verktyg från SML kan med fördel användas, blir som en 
delad dator.

Office websida som HTML5 app på privat telefon är ok, guide för 
detta kommer tas fram av SML-IT

Dongel-set med SIM kommer tas fram och finnas för kommunerna 
att beställa via Proceedo

Om behov finns att IT-chef informerar på tex FM/KS så tas kontakt 
med denne.



2023-01-10 Avtalssamverkan – Sotenäs kommun, Munkedals kommun, Lysekils kommun



Information av SML-Projektet Sotenäs kommun. 

 

 

Projektbeskrivning:  

SML Kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil deltar i projektet tillsammans med VG-regionen 
projektet syftar till att koppla samman fiberföreningarna. Målsättning är ökad robusthet, täcka in 
vita fläckar, ge möjlighet till utökad mobiltäckning samt att ge kommunernas verksamheter ett 
stabilt verksamhetsnät. 
Kommunerna finansierar projektet med egna medel och med stöd från Västra Götalandsregionen. 
Utförande part är Netwest AB som vunnit upphandling som Lysekils kommun tillsammans med 
Munkedal och Sotenäs ställt ut.  

Genomförare i respektive område är fiberföreningarna på uppdrag av Netwest AB. 

Finansiering av projektet och beslut om kommunens delaktighet beskrivs i Kommunstyrelsens 
sammanträdesprotokoll 2020-02-26 Dnr 2019/001548.  

Samtliga sträckor är färdigställda och besiktigade enligt beställarens avrop och utförda enligt de 
underlag som tillhandahållits. Grovanläggning, fiberinstallationen och inmätning /dokumentation 
har utförts enligt Robust Fiber med gott resultat. 

 

 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Politisk organisation  

Sammanfattning 
Ett förslag till politisk organisation redovisas. Förslaget föreslås beredas politiskt och 
fastställas av Kommunfullmäktige. 
 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige har 31 ledamöter och 23 ersättare, fastställt av Länsstyrelsen. 

Valberedning 
Valberedningen föreslås oförändrat bestå av en ledamot och en ersättare per parti.  
Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på ledamöter i nämnder och styrelser vid 
ny mandatperiod och fyllnadsval under pågående mandatperiod. 

Överförmyndare 
Överförmyndaren föreslås oförändrat bestå av en ordinarie och en ersättare.  
Överförmyndarens uppdrag är att fatta beslut i vissa frågor.  
 
I övrigt sker all handläggning genom "Samverkande överförmyndare" där 8 kommuner 
samverkar, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Mellerud med 
kontor i Uddevalla. 

Revision 
Kommunrevisionen föreslås oförändrat bestå av 5 ordinarie ledamöter, inga ersättare. 
En revisor får inte ha något annat kommunalt uppdrag, enligt Kommunallagen. 
 
Revisionens uppgift är att vara fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska 
instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, 
nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen ska granska att verksamheten 
följer fullmäktiges beslut och uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. 

Valnämnd 
Valnämnden består oförändrat av 5 ledamöter och 5 ersättare.  
Ordförande och vice ordförande utses av fullmäktige.  
Valnämndens uppgift är att förrätta allmänna val vart 4:e år och EU-val vart 5:e år, samt 
genomföra eventuella folkomröstningar.  

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslås oförändrat bestå av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. 
Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige.  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ansvarar för 
hela Sotenäs kommuns utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder 
och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter och 
ekonomi.  
 
Kommunstyrelsen föreslås ha 2 utskott, arbetsutskottet och tekniska utskottet.  
 
Arbetsutskottet föreslås fortsätta med 5 ordinarie och 3 ersättare, det föreslås att 
arbetsutskottet ska ha ordförande och 1:a och 2:a vice ordförande.   
 
Tekniska utskottet föreslås fortsätta med 5 ledamöter, inga ersättare, då många ärenden 
är komplexa och kan ge stor påverkan för den enskilde medborgaren, samt en 
ordförande och en vice ordförande.   
 
Tekniska utskottet har fortsatt ansvar Kommunala rådet för Tillgänglighet, 
Tillgänglighetsrådet, rådet är ett organ där information ges om pågående verksamhet 
inom tekniskas verksamhetsområde. 
 
Hållbarhetsrådet med uppdrag att bidra till att bygga en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar kommun med ett bredare folkhälsoperspektiv. Rådet ska också ges i 
uppdrag att stödja, samordna och följa upp det miljöstrategiska arbetet samt 
miljömålsarbetet på uppdrag av Kommunstyrelsen. 
 
Hållbarhetsrådet består av 10 ledamöter och 5 ersättare. Från kommunen skall finnas en 
ledamot och en ersättare från kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, 
miljönämnden och byggnadsnämnden. Sotenäs Rehabcenter AB, Sotenäs Vatten AB 
och Sotenäsbostäder AB utser varsin ordinarie ledamot till rådet. Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden utser två ledamöter som representerar nämnden i rådet. 
Kommunstyrelsen utser representanter från samtliga kommunala nämnder. 

Omsorgsnämnd 
Omsorgsnämnden föreslås oförändrat bestå av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. 
Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige.  
 
Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen (SOL), lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagstiftning gällande vård av unga samt 
missbrukare (LVU och LVM) och för kommunens uppgifter gällande individ- och 
familjeomsorg och omsorg för barn och ungdom. Vidare för den verksamhet som 
kommunen är skyldig att driva enligt lag gällande äldre- och handikappomsorg och för den 
kommunala hälso- och sjukvården, inklusive hemsjukvård samt rehabiliteringsverksamhet. 
 
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 
ersättare. Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Inom 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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utskottet ska ordförande och vice ordförande utses. Utskottet beslutar i de frågor som 
nämnden delegerat till arbetsutskottet.  
 
Omsorgsnämnden ansvarar för Kommunala pensionärsrådet. Rådets uppgift är att höra och 
informera om frågor som har aktualitet för ålders- och förtidspensionärer.   

Utbildningsnämnd 
Utbildningsnämnden föreslås oförändrat bestå av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. 
Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige.  
 
Utbildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom 
avseende förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola, den kommunala vuxenutbildningen, särskild 
undervisning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare, de uppgifter inom det 
offentliga skolväsendet som enligt skollag samt relevanta förordningar åligger 
kommunen inklusive det kommunala informationsansvaret. Nämnden ansvarar för 
kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen bl.a.  kommunens bibliotek, 
fritidsgårdsverksamhet, det rörliga friluftslivet inklusive Soteleden, samt idrotts- och 
fritidsanläggningar. 
 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter 
och 3 ersättare. Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets 
möten. Inom utskottet ska ordförande och vice ordförande utses. Utskottet beslutar i de 
frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet.  

Byggnadsnämnd 
Byggnadsnämnden föreslås oförändrat bestå av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. 
Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige.  
 
Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet 
och trafikfrågor. 
 
Byggnadsnämndens arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 
3 ersättare. Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. 
Inom utskottet ska ordförande och vice ordförande utses.  
Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Den gemensamma nämnden Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslås oförändrat 
bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare för varje ingående kommun Sotenäs, 
Munkedal och Lysekil, dvs 9 ledamöter och 9 ersättare totalt. 
 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 
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Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för kommunernas uppgifter inom 
miljöområdets myndighetsutövning. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 
ordinarie ledamöter och 3 ersättare, vilka utses av nämnden.  
Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten.  
Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. 

Samverkansavtal IT-verksamhet 
Sotenäs-Munkedal-Lysekil samverkar inom IT-verksamheten enligt ett upprättat 
samverkansavtal. 

Samverkansavtal Löne-verksamhet 
Sotenäs-Munkedal-Lysekil samverkar inom Löne-verksamheten enligt ett upprättat 
samverkansavtal. 
 

Konsekvensbeskrivning ekonomi 

Förslaget är kostnadsneutralt. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den politiska organisationen. 
 

Skickas till 
Nämnder och styrelser 
 

  
Anna-Lena Höglund  Anna Liedholm 
Administrativ chef Kommundirektör 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-01-11 KA 2023/000047 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund 
anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Revidering reglemente Kommunstyrelsen 2023 
 

Sammanfattning 
I samband med översynen av den politiska organisationen så har reglementen reviderats i 
enlighet med detta.  Revideringen innebär endast mindre förändringar. 

Ekonomi  

Ingen påverkan. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för Kommunstyrelsen, daterat 
2023-01-18. 
   

Beslutsunderlag 
Förslag Reglemente för Kommunstyrelsen, 2023-01-18 

Beslutet skickas till 
Nämnden 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Anna Liedholm 
Administrativ chef Kommundirektör 
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Reglemente för Kommunstyrelsen 
 
Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsens uppgifter  

 
Allmänt om styrelsens uppgifter 
§ 1 
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion).  
 
Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser 
och kommunalförbund.  
 
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda 
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).  
 
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och 
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  
 
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte 
lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter).  
 
Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), 
KL, och annan lagstiftning. 
 
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen  
2 §  
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls.  
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Styrelsens övergripande uppgifter 
§ 3 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:  
 

- att tillse att den av kommunfullmäktige antagna programförklaringen genomförs  
- utvecklingen av den kommunala demokratin  
- den strategiska planeringen av kommunens utveckling  
- koncernens personalpolitik  
- vara anställningsmyndighet för kommunens anställda  
- all översiktlig planering av mark och vatten  
- mark- och bostadspolitiken och se till att tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 
- energiplaneringen samt utveckling av energihushållningen 
- informations- och kommunikationsverksamheten 
- arbetet med att hålla det kommunala regelbeståndet uppdaterat 
- arbetet med att utveckla och effektivisera verksamheten  
- övergripande IT-frågor samt utveckling av informations- och kommunikations-

system  
- utvecklingen av brukarinflytande 
- trafikpolitik och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning  
- regionala, nationella och internationella frågor  
- utbyggnad av exploateringsområden  
- arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor samt integration 
- stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet samt miljömålsarbetet 
- vatten och avlopp 
- renhållning 

 
Styrfunktion  
§ 4 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att  
 
- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar 

för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i 
målfrågor till kommunfullmäktige som inte i lag är förbehållna annan nämnd 

- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 
ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 
ekonomiskt 

- se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder och bolag om hur 
verksamheten utvecklas samt hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret 

- ansvara för samordningsträffar med företrädare för nämnderna, förvaltningscheferna och 
motsvarande i koncernen  

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad det gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad 
av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen 
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- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse 
i. 

 
Kommunstyrelsens övriga verksamheter 

 
Ekonomisk förvaltning 
§ 5 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens styrning av ekonomin mot en god 
ekonomisk hushållning.  
 
Kommunstyrelsen ska ta hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av 
fullmäktige meddelade föreskrifter härför.  
 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.  
 
Kommunstyrelsen har också att ta hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift 
ingår bland annat att  
 
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana 

medel som ingår i donation som förvaltas av nämnden 
- svara för kommunens risk- och skadehantering samt bevaka kommunens behov av 

försäkringsskydd 
- underhålla och förvalta kommunens lösa och fasta egendom 
- handha kommunens byggnads- och anläggningsverksamhet avseende nybyggnad samt 

om- och tillbyggnad 
- följa upp och samordna intern kontroll 
- vara kommunens inköps- och upphandlingsorgan  
- träffa avtal för kommunens, kommunstyrelsens och fullmäktiges räkning  
 
Personalpolitik  
§ 6 
Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och 
föreskrifterna för arbetsmiljön. Kommunstyrelsen ansvarar också för att skriftligt fördela 
uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningscheferna. 
Förvaltningscheferna kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter inom organisationen.  
 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. I denna uppgift ingår bland annat att: 
 
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor som gäller 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 
- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 
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- besluta om stridsåtgärd 
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser som 

gäller förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbets-tagare 
- lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (delegera uppdrag som 

gäller anställningsvillkor till kommunal arbetsgivarorganisation) 
- besluta i övergripande personalpolitiska frågor 
- besluta om organisationsfrågor 
- vara pensionsmyndighet  
 
Kommunstyrelsen anställer kommundirektör, samt tar fram en instruktion för denne.  
Kommunstyrelsen anställer förvaltningschefer. 
 
 
Övrig förvaltning 
Uppgifter enligt speciallagstiftning 
§ 7 
Kommunstyrelsen svarar med utgångspunkt i speciallagstiftningar för fullgörande av tillsyn 
enligt  
- Lagen om skydd mot olyckor 
- Lagen om brandfarlig och explosiv vara 
- Förordningen om skydd mot olyckor  
- SRVS (Statens räddningsverks författningssamling) 
- SÄI-FS (Sprängämnesinspektionens författningssamling)  
- Alkohollagen  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 
 
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen 
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för den kommunala räddningstjänsten.  
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och svarar för kommunens centralarkiv.  
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  
Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen ska utse dataskyddsombud.  
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Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens skyldigheter enligt lag om patientnämnds-
verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar även för 
 

- kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och ansvarar för   
arbetsmarknadsfrågor inklusive integrationsfrågor och sysselsättningsfrågor. 
 

- kommunens skyldigheter enligt skuldsaneringslagen 
 
 
Anslagstavla och webbplats 
§ 8 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i 
och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 
 
 
Författningssamling 
§ 9 
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se 
till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 
 
 
Teknisk verksamhet  
§ 10 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens tekniska verksamhet, och förvaltar därmed 
 
- gator och vägar 
- parker, kommunala badplatser och allmänna platser 
- kommunens verksamhetsfastigheter 
- hamnar 
- kommunala skogar 
- kost och städ  
- det rörliga friluftslivet inklusive Soteleden  
 
 
Utvecklingsverksamhet 
§ 11 
Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingsverksamhet såsom symbiosutveckling i gröna 
näringar, näringslivsfrågor, besöksnäring, turism. 
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Övrig verksamhet  
§ 12 
 
Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens statistik.  
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom hemvärnet.  
 
Kommunstyrelsen är ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område, inklusive de IT-system 
som finns till stöd för verksamheten.  
 
§ 13 
Kommunstyrelsen ansvarar också för 
 
- trafiksäkerhets- och kollektivtrafikfrågor 
- samtliga kommunala fordon  
- folkhälsofrågor 
- kommunens konsumentrådgivning 
- kommunens heraldiska vapen 
- bevakning av kommunens intressen vid fastighetsbildningsfrågor, plan- och byggväsen 

mm 
- prövning om tillstånd att påbörja arbete med en detaljplaneprocess ska medges. I 

samband med detta är det också på kommunstyrelsens ansvar att besluta om en 
prioritering av den enskilda planen gentemot pågående planarbeten samt vägleda 
turordningen av detaljplanernas handläggning 

- säkerhetsarbete 
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd 
 
 
Delegering från kommunfullmäktige  

§ 14 
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 
 
Ekonomi  
- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 

med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit 
- på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade 

verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer. 
- avskriva fordringar som är kopplade till kommunstyrelsens verksamhet  
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Fastighetsfrågor  
- strategisk fastighetsförsörjning  
- försäljning av tillskottsmark till småhustomter med Lantmäteriverkets riktvärde-områden 

som norm för prissättning 
- prissätta och försälja bostadstomter enskilt eller i grupp inom detaljplanerat område 
- exploateringsavtal för genomförande av detaljplan som inte är av principiell 

beskaffenhet eller i övrigt av större vikt 
- sälja mark på planlagda områden till av kommunfullmäktige fastställda priser 
- förvärv genom köp, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd 

av plan- och bygglagen av fastigheter eller fastighetsdel 
- medge dödning, utsträckning och andra jämförbara åtgärder avseende inteckning eller 

pant i fastighet eller tomträtt  
- upplåtelse av mark genom arrende, nyttjanderätt, servitut eller liknande avtal 
- övrig markförsäljning av ej principiell natur   
 
Övrigt 
- på uppdrag av kommunfullmäktige att i dess ställe utreda och besluta om 

serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker samt att utöva tillsyn med att 
bestämmelserna i alkohollagen efterlevs 

- avge yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning  
- efter hörande av berörd nämnd namnsätta offentliga byggnader och dylikt 
- bidrag till föreningar som inte ryms inom annan nämnds verksamhetsområde 
- i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande 

verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal. 
 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av 
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. 
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 
 
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte 
någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. 
Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om 
inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 
 
 
Styrelsens uppföljning 

§ 15 
Styrelsen ska  
 
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,  
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,  
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  



 
 

Reglemente Kommunstyrelsen | Kommunfullmäktige 2020-12-10 § 145, rev 2023-01-18 | Dnr KA 2020/000382 | Sid 8/14 

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

4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 
utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret,  
5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 
37 § KL eller enligt annan lag eller författning,  
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av alternativa 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda 
program och direktiv,  
7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av 
motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av 
fullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens arbetsformer  
 
Sammansättning  

§ 16 
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.  
 
Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med 
årsskiftet efter att nästa val förrättats.  
 
Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande väljs för samma period.  
 
Tidpunkt för sammanträdena  

§ 17 
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen eller ordföranden bestämmer. 
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det.  
 
Kallelse  

§ 18 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före sammanträdes-
dagen.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
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När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 
dem. 
 
Deltagande på distans 

§19 
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg 
anmäla detta till Kommunstyrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.  
 
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen. 
 
Öppna sammanträden 

§ 20 
Kommunstyrelsen får hålla öppna sammanträden. Styrelsen bestämmer själv formerna för 
detta.  
 
Vid öppna sammanträden har endast ledamöter, ersättare samt de tjänstemän som biträder 
kommunstyrelsen rätt att yttra sig.   
 
 
Inkallande av ersättare 

§ 21 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 
själv ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas.  
 
 
Ersättarnas tjänstgöring  

§ 22 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker.  
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av full-mäktige 
mellan dem bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av tur-ordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas bör en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen.  
 
En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid kommunstyrelsens sammanträde och har rätt 
att delta i överläggningarna men inte i besluten.  
 
Yttranderätt  

§ 23 
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i styrelsens överläggningar.  
Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
 
Yrkande 

§ 24 
För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in 
skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt.  
 
Växeltjänstgöring – jäv 

§ 25 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.  
 
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna.  
 
Även om mötet är öppet ska ledamot eller ersättare lämna rummet vid jävssituation samt 
anmäla detta till ordföranden. 
 
Beslutsförhet 

§ 26 
Kommunstyrelsen får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är 
närvarande.  
 
Justering av protokoll  

§ 27 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot, företrädesvis ur minoritets-
grupperingen.  
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Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan 
paragraf bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.  
 
Reservation  

§ 28 
En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet 
avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. 
Motiveringen ska lämnas till kommunstyrelsens kansli före den tidpunkt som fastställts för 
justering av protokollet.  
 
Ordföranden  

§ 29 
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd.  
 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att  
 
- att leda styrelsens arbete och sammanträden,  
- kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
- inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är 

beredda,  
- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen,   
- bevaka att styrelsens beslut verkställs, 
- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämnds-förvaltning 

samt ansvara för samordning och utvecklingsfrågor,  
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
- tillse att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgörs,  
- vara kommunens främste företrädare mot medborgare, myndigheter, företag och 

anställda. 
 
Kommunstyrelsens ordförande representerar kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos 
myndigheter och företag, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt 
annat i ett särskilt fall.  
 
Förste vice ordföranden  
§ 30 
Förste vice ordföranden företräder majoritetsgruppen.    
   
 
Andre vice ordförande 
§ 31 
Andre vice ordföranden företräder minoritetsgruppen och ska vara oppositionsråd.  
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Presidiet 
§ 32 
Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden utgör kommunstyrelsens 
presidium.  
 
Ersättare för ordföranden  

§ 33 
Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den sammanträdet som varit ledamot i 
kommunstyrelsen under längst tid, för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 
dessa. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-draget 
för en längre tid tillämpas reglerna i reglementet för arvoden och ersättningar för 
förtroendevalda.    
 
Närvaro på övriga nämnders sammanträde 

§ 34 
Kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande får närvara vid 
sammanträde med de nämnder som fullmäktige tillsatt. De får delta i överläggningar men 
inte i besluten. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 
enskild.  
 
Utskott  

 
Arbetsformer  
§ 35 
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott och ett tekniskt utskott som 
kommunstyrelsen väljer. Kommunstyrelsen får också inrätta tillfälligt utskott för särskild 
fråga av vikt.  
 
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.  
 
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i sin helhet bör beredas av respektive 
utskott. Vid oklarheter om vilken utskott som ska bereda ärenden avgör kommunstyrelsens 
ordförande i vilket utskott som frågan ska beredas.  
 
När ärendet beretts bör respektive utskott lägga fram förslag till beslut.  
 
Arbetsformerna för utskotten är i tillämpliga delar desamma som för kommunstyrelsen.  
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Arbetsutskott  

§ 36 
Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 3 ersättare, vilka utses av kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen väljer bland utskottets ledamöter ordförande och förste och andre vice 
ordförande.  
 
Ersättare har rätt att närvara vid arbetsutskottets möten samt att delta i överläggningarna.  
 
Arbetsutskottet bereder samtliga ärenden förutom tekniska frågor samt beslutar i de frågor 
som kommunstyrelsen delegerat till arbetsutskottet.   
 
Arbetsutskottet är kommunens budgetberedning.  
 
Tekniskt utskott 

§ 37 
Tekniska utskottet består av 5 + 0 ledamöter, vilka utses av kommunstyrelsen.   
 
Kommunstyrelsen väljer bland utskottets ledamöter ordförande och vice ordförande.  
 
Tekniska utskottet bereder ärenden inom teknisk verksamhet. 
Tekniska utskottet beslutar i de ärenden kommunstyrelsen delegerat till tekniska utskottet. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott ansvarar för kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor.  
 
 
Kommunstyrelsens administrativa organ 

§ 38 
Direkt under kommunstyrelsen lyder kommunchefen.  
 
Under kommunchefen lyder Sotenäs kommuns förvaltningar organiserade på det sätt 
kommunstyrelsen fastställt. Förvaltningarna ska arbeta utifrån en helhetssyn avseende hela 
den kommunala verksamheten.  
 
Förvaltningarna är utföraransvariga inför respektive nämnd samt svarar för beredning av 
ärenden till de politiska beslutsorganen.  
 
I sitt arbete att utveckla kommunen och de kommunala verksamheterna får kommun-
styrelsen som en utredningsresurs använda sig av hela Sotenäs kommuns förvaltnings-
organisation.  
 
Kommunstyrelsen beslutar om förvaltningsorganisationens utformning, bland annat 
inrättande av tjänster, inom de ramar och riktlinjer fullmäktige fastställt.  
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Delgivning  

§ 39 
Delgivning till kommunstyrelsen sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande, 
kommunchefen, kommunstyrelsens sekreterare eller annan anställd som kommunstyrelsen 
bestämmer.  
 
Undertecknande av handlingar  

§ 40 
Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas 
av ordföranden, eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och 
kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.  
 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.  
 
Insynsplats 

§ 41 
Parti som erhåller plats i kommunfullmäktige men som inte av egen kraft, eller i samarbete 
med annat eller andra partier, erhåller plats för ledamot eller ersättare i någon nämnd eller 
kommunstyrelsen har rätt till en insynsplats i kommunstyrelsen, men inte dess utskott. 
  
Representanten utses av respektive parti och platsen är knuten till den person som utses. 
Berört parti lämnar namnet på sin representant skriftligt i samband med kommunstyrelsens 
första sammanträde för mandatperioden. Arvoden utgår enligt samma reglemente som för 
förtroendevald. 
 
Insynsplats innebär rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Representanten har inte rätt att få sin åsikt noterad i protokollet. 
Närvarorätten gäller inte myndighetsutövning. 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-01-11 KA 2023/000048 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund 
anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Revidering reglemente Utbildningsnämnden 2023 
 

Sammanfattning 
I samband med översynen av den politiska organisationen så har reglementen reviderats i 
enlighet med detta.  Revideringen innebär endast mindre förändringar. 
   

Ekonomi  

Ingen påverkan. 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för Utbildningsnämnden, daterat 
2023-01-18. 
   

Beslutsunderlag 
Förslag Reglemente för Utbildningsnämnden, 2023-01-18 

Beslutet skickas till 
Nämnden 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Anna Liedholm 
Administrativ chef Kommundirektör 
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Reglemente för Utbildningsnämnden  
 
Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
Utbildningsnämndens verksamhetsområde 
§ 1 
Nämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende 
förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. 
 
Nämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, särskild undervisning för vuxna och 
utbildning i svenska för invandrare. 
 
Nämnden ansvarar för de uppgifter inom det offentliga skolväsendet som enligt skollag samt 
relevanta förordningar åligger kommunen inklusive det kommunala aktivitetsansvaret. 
 
Nämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen. Här ingår kommunens 
bibliotek, fritidsgårdsverksamhet samt idrotts- och fritidsanläggningar. 
 
Nämnden ansvarar för de uppgifter inom sitt ansvarsområde som åligger kommunen och som följer 
av lag eller annan författning. 
 
Nämnden ansvarar även för: 

- Kommunens musikskola. 
- Kulturpris. 
- Idrotts- och fritidspriset. 
- Bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av 

kulturhistoriskt, arkeologiskt och estetiskt värde. 
- Rådgivning vid utformning, utsmyckning och namngivning av offentliga platser och 

byggnader. 
- Kommunal egendom avsedd för kommunens kulturverksamhet såsom samlingar och 

konstverk. 
- Bidrag till föreningar, organisationer och enskilda. 
- Upplåtelse av samlings- och idrottslokaler samt idrottsanläggningar. 
- Öppna förskolan inom familjecentralen. 
- Namngivning av gator och adressområden på initiativ av Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Nämnden ansvarar för genomförandet av den av kommunfullmäktige antagna programförklaringen 
inom sitt ansvarsområde. 
 
Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 
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Verksamhetens inriktning 
§ 2 
Nämnden är verksamhets- och utövaransvarig inom sina ansvarsområden. 
 
Nämnden ska medverka till förslag till långsiktiga planer. Nämnden ska också fördela resurser samt 
sätta mål, följa upp och utvärdera verksamheten inom de ekonomiska ramarna och de av 
kommunfullmäktige fastställd målen. 
 
Nämnden ska bereda och lämna förslag till kommunstyrelsen i organisationsfrågor och 
övergripande personalfrågor. 
 
Nämnden ska samverka med övriga verksamheter i kommunen utifrån ett helhetsperspektiv för 
kommunen. 
 
Nämndens övriga uppgifter 
§ 3 
Nämnden ansvarar för arkivvården inom sitt verksamhetsområde. 
 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är 
gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt 
artikel 30 i dataskyddsförordningen. Nämnden ska utse dataskyddsombud. 
 
Nämnden har ansvar för information och kommunikation inom sitt ansvarsområde. Informationen 
ska ske i enlighet med kommunens övergripande riktlinjer för information och kommunikation. 
 
Nämnden är ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område, inklusive de IT-system som finns till 
stöd för verksamheten. 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden. 
 
Delegering från kommunfullmäktige 
§ 4 
Nämnden får besluta i följande grupper av ärenden: 
 

- Besluta om avskrivning av kommunens fordran som hör till nämndens ansvarsområde. 
- I sådana mål och ärenden där utbildningsnämnden har till uppgift att föra kommunens talan 

träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta 
annat avtal. 

- Handlägga tillståndsgivning enligt lotterilagen. 
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- Avge yttranden gällande värdeautomater. 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
§ 5 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som angetts av 
kommunfullmäktige och i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de 
föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Nämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
Utbildningsnämndens arbetsformer 
Sammansättning 
§ 6 
Utbildningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 
 
Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med 
årsskiftet efter att nästa val förrättats. 
 
Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande väljs för samma period. 
 
Tidpunkt för sammanträdena 
§ 7 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden bestämmer. Sammanträdena 
ska samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det. 
 
Kallelse 
§ 8 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter 
har lika låg tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgift av den äldste av dem. 
 
Deltagande på distans 
§ 9 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
  
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla detta 
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 
Öppna sammanträden 
§ 10 
Nämnden får hålla öppna sammanträden. Nämnden bestämmer själv formerna för detta. 
 
Vid öppna sammanträden har endast ledamöter, ersättare samt de tjänstemän som biträder nämnden 
rätt att yttra sig. 
 
Inkallande av ersättare 
§ 11 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv 
ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas. 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
§ 12 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan 
dem bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas bör en ersättare som inställer sig under 
pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
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En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. 
 
Yttranderätt 
§ 13 
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar. Ersättare har rätt att få sin 
mening antecknad i protokollet. 
 
Yrkande 
§ 14 
För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in skriftligt. 
Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt. 
 
Växeltjänstgöring – jäv 
§ 15 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Även om mötet är öppet ska ledamot eller ersättare lämna rummet vid jävssituation samt anmäla 
detta till ordföranden. 
 
Beslutsförhet 
§ 16 
Nämnden får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
Justering av protokoll 
§ 17 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot, företrädesvis ur minoritetsgrupperingen. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan paragraf bör 
redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 
 
Reservation 
§ 18 
En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Om 
en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 
till nämndens sekreterare före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. 
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Ordföranden 
§ 19 
Det åligger nämndens ordförande att 

- Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling samt ta initiativ i 
dessa frågor 

- Främja samverkan med övriga nämnder 
- Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och företag, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
Förste vice ordföranden 
§ 20 
Förste vice ordföranden företräder majoritetsgruppen. 
 
Andre vice ordförande 
§ 21 
Andre vice ordföranden företräder minoritetsgruppen. 
 
Presidiet 
§ 22 
Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden utgör nämndens presidium. 
 
Ersättare för ordföranden 
§ 23 
Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller 
i en del av ett sammanträde öppnar den sammanträdet som varit ledamot i nämnden under längst 
tid, för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dessa. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-draget för en 
längre tid tillämpas reglerna i reglementet för arvoden och ersättningar för förtroendevalda.    
 
Närvarorätt för utomstående 
§ 24 
Kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande får närvara vid nämndens 
sammanträde. De får delta i överläggningar men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte i ärenden 
som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 
 
Arbetsutskott 
§ 25 
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare, vilka utses 
av nämnden. 
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Nämnden väljer bland utskottets ledamöter ordförande, förste och andre vice ordförande. 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.  
 
De ärenden som ska avgöras av nämnden i sin helhet bör beredas av arbetsutskottet. 
När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. 
 
Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. 
 
Ej tjänstgörande ersättare har ej rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. 
 
Delgivning 
§ 26 
Delgivning till nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande, 
förvaltningschefen eller sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
§ 27 
Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordföranden, 
eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och kontrasigneras av anställd som 
nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-01-11 KA 2023/000049 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund 
anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Revidering reglemente Omsorgsnämnden 2023 
 

Sammanfattning 
I samband med översynen av den politiska organisationen så har reglementen reviderats i 
enlighet med detta.  Revideringen innebär endast mindre förändringar. 
   

Ekonomi  

Ingen påverkan. 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för Omsorgsnämnden, daterat 
2023-01-18. 
   

Beslutsunderlag 
Förslag Reglemente för Omsorgsnämnden, 2023-01-18 

Beslutet skickas till 
Nämnden 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Anna Liedholm 
Administrativ chef Kommundirektör 
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Reglemente för omsorgsnämnden   
Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.  
 
Omsorgsnämndens verksamhetsområde 
§ 1 
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen (SOL) och vad som i lag 
sägs om socialnämnd.   
 
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  
 
Nämnden ansvarar för särskild lagstiftning gällande vård av unga samt missbrukare (LVU och 
LVM) samt för kommunens uppgifter gällande individ- och familjeomsorg och omsorg för barn 
och ungdom.  
 
Nämnden ansvarar för den verksamhet som kommunen är skyldig att driva enligt lag gällande 
äldre- och handikappomsorg.  
 
Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, inklusive hemsjukvård samt 
rehabiliteringsverksamhet.  
 
Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt ta 
erforderliga initiativ till följd av detta.  
 
Nämnden ansvarar för de uppgifter inom sitt ansvarsområde som åligger kommunen och som 
följer av lag eller annan författning.   
 
Nämnden ansvarar även för:  
 

- färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lag 
- tillämpning av lagen om valfrihet (LOV) 
- integrations- och flyktingfrågor 
- kommunala pensionärsrådet 

 
Nämnden ansvarar för genomförandet av den av kommunfullmäktige antagna 
programförklaringen inom sitt ansvarsområde.  
 
Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.  
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Verksamhetens inriktning  
§ 2 
Nämnden är verksamhets- och utövaransvarig inom sina ansvarsområden.  
 
Nämnden ska medverka till förslag till långsiktiga planer. Nämnden ska också fördela resurser 
samt sätta mål, följa upp och utvärdera verksamheten inom de ekonomiska ramarna och de av 
kommunfullmäktige fastställd målen.  
 
Nämnden ska bereda och lämna förslag till kommunstyrelsen i organisationsfrågor och 
övergripande personalfrågor.  
 
Nämnden ska samverka med övriga verksamheter i kommunen utifrån ett helhetsperspektiv för 
kommunen.  
 
Nämndens övriga uppgifter   
§ 3 
Nämnden ansvarar för arkivvården inom sitt verksamhetsområde.  
 
Nämnden har ansvar för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) i 
sin verksamhet.  
 
Nämnden har ansvar för information och kommunikation inom sitt ansvarsområde. 
Informationen ska ske i enlighet med kommunens övergripande riktlinjer för information och 
kommunikation.   
 
Nämnden är ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område, inklusive de IT-system som finns 
till stöd för verksamheten.  
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde.  
 
Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden. 
 
Delegering från kommunfullmäktige  

§ 4 
Nämnden får besluta i följande grupper av ärenden: 
 

- i sådana mål och ärenden där nämnden har till uppgift att föra kommunens talan träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat 
avtal  
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Ansvar och rapporteringsskyldighet  

§ 5 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som angetts av 
kommunfullmäktige och i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de 
föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.  
 
Nämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret.  
 
Omsorgsnämndens arbetsformer  
Sammansättning  

§ 6 
Omsorgsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.  
 
Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med 
årsskiftet efter att nästa val förrättats.  
 
Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande väljs för samma period.  
 
Tidpunkt för sammanträdena  

§ 7 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden, eller ordföranden bestämmer. 
Sammanträdena ska samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträden.  
 
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det.  
 
Kallelse  

§ 8 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
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När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
 
Deltagande på distans 

§ 9 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara 
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla 
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 
Öppna sammanträden 

§ 10 
Nämnden får hålla öppna sammanträden. Nämnden bestämmer själv formerna för detta.  
 
Vid öppna sammanträden har endast ledamöter, ersättare samt de tjänstemän som biträder 
nämnden rätt att yttra sig.   
 
Inkallande av ersättare 

§ 11 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv 
ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas.  
 
Ersättarnas tjänstgöring  

§ 12 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av full-mäktige mellan 
dem bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av tur-ordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas bör en ersättare som inställer sig under 
pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
 
En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten.  
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Yttranderätt  

§ 13 
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.  
 
Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
 
Yrkande 

§ 14 
För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in skriftligt. 
Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt.  
 
Växeltjänstgöring – jäv 

§ 15 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.  
 
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder 
än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  
 
Även om mötet är öppet ska ledamot eller ersättare lämna rummet vid jävssituation samt anmäla 
detta till ordföranden.  
 
Beslutsförhet 

§ 16 
Nämnden får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande.  
 
Justering av protokoll  

§ 17 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot, företrädesvis ur minoritets-grupperingen.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan paragraf bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  
 
Reservation  

§ 18 
En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. 
Om en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.  
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Ordföranden  

§ 19 
Det åligger nämndens ordförande att  
 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling samt ta initiativ i 
dessa frågor 

- främja samverkan med övriga nämnder 
- representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och företag, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.  
 
Förste vice ordföranden  

§ 20 
Förste vice ordföranden företräder majoritetsgruppen.       
 
Andre vice ordförande 

§ 21 
Andre vice ordföranden företräder minoritetsgruppen.   
 
Presidiet 

§ 20 
Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden utgör nämndens presidium.  
 
Ersättare för ordföranden  

§ 21 
Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde öppnar den sammanträdet som varit ledamot i rådet under 
längst tid, för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dessa. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-draget för 
en längre tid tillämpas reglerna i reglementet för arvoden och ersättningar för förtroendevalda.    
 
Närvarorätt för utomstående  

§ 24 
Kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande får närvara vid nämndens 
sammanträde. De får delta i överläggningar men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte i 
ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  
 
Arbetsutskott  

§ 25 
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare, vilka 
utses av nämnden.  
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Omsorgsnämndens väljer bland utskottets ledamöter ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande. 
 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.  
 
De ärenden som ska avgöras av nämnden i sin helhet bör beredas av arbetsutskottet.  
När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.  
 
Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet.   
 
Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten.   
 
Arbetsformerna för utskott är i tillämpliga delar desamma som för nämnden 
 
Delgivning  

§ 26 
Delgivning till nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande, 
förvaltningschefen eller sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.  
 
Undertecknande av handlingar  

§ 27 
Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden, eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och kontrasigneras av 
anställd som nämnden bestämmer.  
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-01-11 KA 2023/000050 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund 
anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Revidering reglemente Byggnadsnämnden 2023 
 

Sammanfattning 
I samband med översynen av den politiska organisationen så har reglementen reviderats i 
enlighet med detta.  Revideringen innebär endast mindre förändringar. 
   

Ekonomi  

Ingen påverkan. 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för Byggnadsnämnden, daterat 
2023-01-18. 
   

Beslutsunderlag 
Förslag Reglemente för Byggnadsnämnden, 2023-01-18 

Beslutet skickas till 
Nämnden 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Anna Liedholm 
Administrativ chef Kommundirektör 
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Reglemente för Byggnadsnämnden  
 
Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.  
 
Byggnadsnämndens verksamhetsområde 
 
Nämndens verksamhet 

§ 1 
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggverksamheten samt de 
övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom dessa 
områden.  
 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter om prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt lag 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
 
Nämnden fullgör dessutom kommunens uppgifter i trafikfrågor enligt lagen om trafiknämnd.  
 
Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom plan- och byggverksamheten 
inom sitt ansvarsområde samt ta erforderliga initiativ till följd av detta. 
 
Nämnden ansvarar för att fastställa belägenhetsadress och lägenhetsnummer. 
 
Nämnden ansvarar för de uppgifter inom sitt ansvarsområde som åligger kommunen och 
som följer av lag eller annan författning samt de förordningar och föreskrifter som meddelas 
med stöd av dessa lagar.   
 
Nämnden ansvarar för genomförandet av den av kommunfullmäktige antagna program-
förklaringen inom sitt ansvarsområde.  
 
Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 
 
Verksamhetens inriktning  
§ 2 
Nämnden är verksamhets- och utövaransvarig inom sina ansvarsområden.  
 
Nämnden ska medverka till förslag till långsiktiga planer. Nämnden ska också fördela 
resurser samt sätta mål, följa upp och utvärdera verksamheten inom de ekonomiska ramarna 
och de av kommunfullmäktige fastställd målen.  
 
Nämnden ska bereda och lämna förslag till kommunstyrelsen i organisationsfrågor och 
övergripande personalfrågor.  
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Nämnden ska samverka med övriga verksamheter i kommunen utifrån ett helhets-perspektiv 
för kommunen.  
 
Nämndens övriga uppgifter  
§ 3  
Nämnden ansvarar för arkivvården inom sitt verksamhetsområde.  
 
Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är ge-mensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 
Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. 
 
 Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud. 
 
Nämnden har ansvar för information och kommunikation inom sitt ansvarsområde. 
Informationen ska ske i enlighet med kommunens övergripande riktlinjer för information 
och kommunikation.   
 
Nämnden är ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område, inklusive de IT-system som 
finns till stöd för verksamheten.  
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra sin talan i alla mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde.  
 
Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden. 
 
Delegering från kommunfullmäktige  

§ 4 
Nämnden får besluta i följande grupper av ärenden: 
  

• fastställa och årligen revidera förekommande taxor och avgifter inom nämndens 
ansvarsområde av mindre kommunalekonomisk betydelse till den täckningsgrad som 
kommunfullmäktige eventuellt bestämmer 

 
• antagande, ändring eller upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt 

plan och bygglagens planförfarande som bedrivs med begränsat standardförfarande 
eller standardförfarande som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 

 
• tillsyn av kommunal verksamhet på räddningstjänstens område. 
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• förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. Delegationen gäller inte rätt att 
ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot 
fastighetsägarens bestridande. En förutsättning för byggnadsnämndens befogenhet är 
att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot åtgärden och att bestämmelserna 
inte reglerar exploateringssamverkan 
 

• med utgångspunkt från fullmäktiges riktlinjer besluta om uttag av gatukostnader 
enligt plan- och bygglagen 

 
• rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna 

användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt 
 
• rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser eller område beträffande vilken fråga väcks om upp-rättande 
av sådan plan eller sådan bestämmelse 

 
• rätt att påkalla förrättning 
 
• utöva tillsyn och utforma skyddsrumsbesked och vitesföreläggande 
 

Ansvar och rapporteringsskyldighet  

§ 5 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som angetts av 
kommunfullmäktige och i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, 
de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.  
 
Nämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret.  
 
Byggnadsnämndens arbetsformer  
 
Sammansättning  

§ 6 
Byggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.  
 
Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med 
årsskiftet efter att nästa val förrättats.  
 
Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande väljs för samma period.  
 
 
Tidpunkt för sammanträdena  

§ 7 



 
 

 
Reglemente Byggnadsnämnden | Kommunfullmäktige | 2020-04-29 § 56 rev 2023-01-18 | Dnr KA 2019/382 | Sid 4/8 

Sotenäs kommun 
Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden bestämmer. 
Sammanträdena ska samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsens och kommun-
fullmäktiges sammanträden.  
 
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det.  
 
Kallelse  

§ 8 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdes-
dagen.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 
När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 
dem. 
 
Deltagande på distans 

§ 9 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg 
anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 
Öppna sammanträden 

§ 10 
Nämnden får hålla öppna sammanträden. Nämnden bestämmer själv formerna för detta.  
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Vid öppna sammanträden har endast ledamöter, ersättare samt de tjänstemän som biträder 
nämnden rätt att yttra sig.   
 
Inkallande av ersättare 

§ 11 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 
själv ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas.  
 
Ersättarnas tjänstgöring  

§ 12 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av full-mäktige 
mellan dem bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av tur-ordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas bör en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen.  
 
En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten.  
 
Yttranderätt  

§ 13 
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.  
 
Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
 
Yrkande 

§ 14 
För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in 
skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt.  
 
Växeltjänstgöring – jäv 

§ 15 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.  
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En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna.  
 
Även om mötet är öppet ska ledamot eller ersättare lämna rummet vid jävssituation samt 
anmäla detta till ordföranden.  
 
Beslutsförhet 

§ 16 
Nämnden får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande.  
 
Justering av protokoll  

§ 17 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot, företrädesvis ur minoritets-
grupperingen.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan paragraf 
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  
 
Reservation  

§ 18 
En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet 
avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten göra det skriftligt. 
Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som fastställts för 
justering av protokollet.  
 
Ordföranden  

§ 19 
Det åligger nämndens ordförande att  
 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling samt ta 
initiativ i dessa frågor 

- främja samverkan med övriga nämnder 
- representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och företag, konferenser 

och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.  
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Förste vice ordföranden  

§ 20 
Förste vice ordföranden företräder majoritetsgruppen.  
 
 
Andre vice ordförande 

§ 21 
Andre vice ordföranden företräder minoritetsgruppen.   
 
Presidiet 

§ 22 
Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden utgör nämndens 
presidium.  
 
Ersättare för ordföranden  

§ 23 
Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den till åldern äldste ledamoten mötet 
för att välja tillfällig ordförande för mötet.   
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-draget 
för en längre tid tillämpas reglerna i reglementet för arvoden och ersättningar för 
förtroendevalda.    
 
Närvarorätt för utomstående  

§ 24 
Kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande får närvara vid nämndens 
sammanträde. De får delta i överläggningar men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte i 
ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  
 
Arbetsutskott  

§ 25 
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare, 
vilka utses av nämnden.  
 
Nämnden väljer bland utskottets ledamöter ordförande, och förste och andre vice 
ordförande.  
 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.  
 
De ärenden som ska avgöras av nämnden i sin helhet bör beredas av arbetsutskottet.  
När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.  
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Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet.   
 
Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten.   
 
Arbetsformerna för utskott är i tillämpliga delar desamma som för nämnden 
 
Delgivning  

§ 26 
Delgivning till nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande, 
förvaltningschefen och sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.  
 
Undertecknande av handlingar  

§ 27 
Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden, eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och kontrasigneras 
av anställd som nämnden bestämmer.  
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-01-11 KA 2023/000051 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund 
anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Revidering reglemente Krisledningsnämnden 2023 
 

Sammanfattning 
I samband med översynen av den politiska organisationen så har reglementen reviderats i 
enlighet med detta.  Revideringen innebär endast mindre förändringar, tex att det görs 
möjligt att hålla möten på distans. 
   

Ekonomi  

Ingen påverkan. 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för Krisledningsnämnden, daterat 
2023-01-18. 
   

Beslutsunderlag 
Förslag Reglemente för Krisledningsnämnden, 2023-01-18 

Beslutet skickas till 
Nämnden 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Anna Liedholm 
Administrativ chef Kommundirektör 
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Reglemente för Krisledningsnämnden  
Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnden i kommunallagen, lagen om 
extraordinära händelser eller annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.  
 
Krisledningsnämndens verksamhetsområde  

§ 1  
Krisledningsnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  
 
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av kommunen. 
 
Krisledningsnämndens ikraftträdande 
§ 2 
Krisledningsnämnden träder i funktion när ordföranden eller, om denne har förhinder 
förste eller andre vice ordföranden, bedömer att det inträffat en extraordinär händelse 
som medför att nämnden ska träda i funktion. Detta innebär att ett formellt beslut om att 
lagen om extraordinära händelser ska tillämpas.   
 
Befogenheter 
§ 3 
Vid en extraordinär händelse får nämnden fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden för övriga nämnder och de styrelser i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.  
 
Krisledningsnämnden delegerar till kommunchefen att revidera ”Ledningsplan vid 
extraordinär händelse”. Planen ska revideras i början av varje ny mandatperiod  
 
Samråd 
§ 4 
Innan krisledningsnämnden beslutar att överta hela eller delar av annan nämnds 
verksamhetsområde ska krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd om det finns 
möjlighet och tiden så medger.  
 
När krisledningsnämnden fattat beslut om att överta verksamhet ska berörd nämnd 
skyndsamt underrättas om detta.  
 
 
 
 



 
 

 Reglemente Krisledningsnämnden | Kommunfullmäktige 2020-03-12 § 14 Förslag 2023-01-18 | Dnr KA 2020/28| Sid 
2/7 

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

 

Brådskande beslut  
§ 5 
Ordföranden, eller i dennes frånvaro förste eller andre vice ordföranden, får fatta beslut 
å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Ett sådant beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.  
 
 
Rätt att bistå andra  
§ 6 
Nämnden får på begäran besluta att bistå andra kommuner och landsting som drabbats 
av en extraordinär händelse.  
 
Nämnden får under den extraordinära händelsen lämna begränsat ekonomiskt stöd till 
enskild som drabbats av händelsen.  
 
Återgång till normal verksamhet 
§ 7 
Så snart omständigheterna medger det ska krisledningsnämnden besluta att de frågor 
som nämnden övertagit beslutanderätten i återlämnas till respektive nämnd.  
 
Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens ansvar i en extraordinär 
händelse ska upphöra.   
 
Nämndens övriga uppgifter 
§ 8 
Nämnden ansvarar för arkivvården inom sitt verksamhetsområde.  
 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Nämnden är personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som 
är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens  
registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  
Nämnden har samma dataskyddsombud som Kommunstyrelsen. 
 
Nämnden har ansvar för information och kommunikation inom sitt ansvarsområde. 
Informationen ska ske i enlighet med kommunens övergripande riktlinjer för 
information och kommunikation.  
 
Nämnden är ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område, inklusive de IT-system 
som finns till stöd för verksamheten.  
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden 
inom sitt verksamhetsområde.  
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Ansvar och rapporteringsskyldighet  

§ 9 
Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
verksamhetsramar och den ledningsplan som kommunfullmäktige antagit, de 
föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.  
 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige vid närmast följande 
sammanträde. Då ska även en ekonomisk redovisning lämnas.  
 
 
Krisledningsnämndens arbetsformer  
Sammansättning  

§ 10 
Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 3 ersättare.  
 
Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och 
med årsskiftet efter att nästa val förrättats.  
 
Ordförande och vice ordförande väljs för samma period.  
 
 
Tidpunkt för sammanträdena  

§ 11 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden bestämmer.   
 
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det.  
 
 
Kallelse  

§ 12 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och att den tillställs 
varje ledamot och ersättare på ett för situationen lämpligt sätt.  
 
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Om situationen tillåter bör kallelsen åtföljas av föredragningslista. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen.  
 
När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om 
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
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Inkallande av ersättare 

§ 13 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
ska själv ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas.  
 
 
Ersättarnas tjänstgöring  

§ 14 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan 
byte sker.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas bör en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen.  
 
 

Yttranderätt  

§ 15 
En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att 
delta i överläggningarna men inte i besluten.  
 
Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
 
 
Yrkande 

§ 16 
För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in 
skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt.  
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Växeltjänstgöring – jäv 

§ 17 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.  
 
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna.  
 
Även om mötet är öppet ska ledamot eller ersättare lämna rummet vid jävssituation 
samt anmäla detta till ordföranden.  
 
Deltagande på distans - NYTT 

§18 
Nämndebn får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg 
anmäla detta till Kommunstyrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.  
 
 
Beslutsförhet 

§ 19 
Nämnden får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande.  
 
 
Justering av protokoll  

§ 20 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot, företrädesvis ur 
minoritetsgrupperingen.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan 
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  
 
 
Reservation  

§ 21 
En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet 
avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten göra det skriftligt. 
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Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som fastställts för 
justering av protokollet.  
 
 
 
Ordföranden  

§ 22 
Det åligger nämndens ordförande att  
 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling samt ta 
initiativ i dessa frågor 

- främja samverkan med övriga nämnder 
 
 
Förste vice ordförande  
§ 22 
Förste vice ordföranden företräder majoritetsgruppen.       
 
Andre vice ordförande 
§ 23 
Andre vice ordföranden företräder minoritetsgruppen.   
 
Presidiet 
§ 23 
Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden utgör nämndens 
presidium.  
 
Ersättare för ordföranden  

§ 24 
Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den till åldern äldste ledamoten 
mötet för att välja tillfällig ordförande för mötet.   
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-
draget för en längre tid tillämpas reglerna i reglementet för arvoden och ersättningar för 
förtroendevalda.   
 
Delgivning  

§ 25 
Delgivning till nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande, 
kommunchefen eller sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.  
 
Undertecknande av handlingar  

§ 26 
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Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden, eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.  
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.  
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Inledning 
Delegationsordning för Kommunstyrelsen från och med 27 november 2020. Tidigare versioner fastställda av kommunstyrelsen; 
2014-11-12 §172, rev 2015-05-27 §83, rev 2015-10-21 §161, rev 2016-04-06 §68, 2016-09-07 §141, 2017-02-01 §21, 2017-04-
05 §84, 2017-05-17 §102, KS 2017-10-18 §177, KS 2018-05-30 §94, KS 2018-11-07 §179, KS 2019-02-13 §33. 
 
Riktlinjer och principer 
Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Principiella beslut kan 
enligt kommunallagen (KL) 6 kap 38§ inte delegeras. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som handlar 
om verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
får inte heller delegeras.  
 
Kommunstyrelsen kan återkalla delegering generellt eller i ett särskilt ärende. Kommunstyrelsen kan föregripa en 
delegats beslut i ett särskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta i det. Kommunstyrelsen har, utan 
hinder av att beslutanderätten är delegerad, alltid rätt att ta upp ett ärende till eget avgörande. 
 
Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade medel och i enlighet med gällande lagar, 
avtal, mål, riktlinjer och övriga styrdokument.  
 
Brådskande ärenden 
Kommunstyrelsen får, enligt KL 6 kap 39 §, delegera åt ordförande eller annan ledamot att fatta beslut i ärenden som 
är så brådskande att inte kommunstyrelsens avgörande kan avvaktas.  
 
Vidaredelegation 

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

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

1.1.1 
Organisationsförändring av smärre karaktär 
inom en förvaltning inom ekonomisk ram 

  FC   Strukturella förändringar 
hanteras av KS 

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

  KD   Efter samråd med berörda 
förvaltningschefer 

1.1.3 
Anställning av kommundirektör, inkl. 
lönenivå 

  KS   Samråd med FDEL angående 
lönenivå 

1.1.4 
Anställning av förvaltningschef, inkl. 
lönenivå 

  KS   Samråd med FDEL angående 
lönenivå 

1.1.5 

Anställning av övriga, inkl. lönenivå, inom 
fastställd organisation 

  Överordn. 
Chef 

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

1.1.6 

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

 
      

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

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

- Övriga - Överordn. 
chef 

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

1.1.7 Förhandlingsdirektiv inför löneförhandlingar   KSAU     

1.1.8 Fastställa lönepolitiska riktlinjer för 
kommunen 

  KSAU     

1.1.9 

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

  
  
  
  

    Av större karaktär 
delegationsbeslut. I övrigt 
verkställighet 

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

chef 
  

1.1.10 

Teckna kollektivavtal för kommunen med 
bindande verkan 

  
  
  

      

- Större principiell betydelse - FDEL   
- Övriga ärenden - PC   

1.1.11 

Övriga förhandlingar enligt gällande lagar 
och avtal samt tolkning av dessa 

  
  
  

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

- Övriga ärenden - Pers.utv PC 
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1.1.12 

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

      Av större karaktär 
delegationsbeslut. I övrigt 
verkställighet 

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

 
     

1.2 Avveckling, ledighet och omplacering 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1.2.1 

Beslut om uppsägning/avsked   
  
  
  

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

chef 
  

1.2.2 

Beslut om ledighet med lön för studier   
  
  
  

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

chef 
  

1.2.3 

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

  
  
  
  

    Samråd med PC, pers.utv. 

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

chef 
  

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

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

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

  PC     

1.2.6 

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

  
  
  

      

- Större principiell vikt - FDEL   
- Övriga ärenden - PC   

 
     

1.3 Pension 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1.3.1 Beslut om tjänstepension enligt KAP-KL   PC     

1.3.2 Beslut om särskild avtalspension   FDEL   I samråd med 
pensionsrådgivande lönechef 

1.3.3 
Beslut i pensionsärenden av större principiell 
betydelse 

  FDEL   I samråd med 
pensionsrådgivande lönechef 

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

  FDEL   Lag om vissa kommunala 
befogenheter 6 kap 3§ 

1.3.5 
Övriga pensionsärenden enligt 
pensionspolicy 

  FC   Samråd med PC 
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1.4 Avstängning och disciplinära åtgärder 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1.4.1 

Avstängning och disciplinära åtgärder   
  
  
  

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

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

chef 
  

 
     

1.5 Arbetsmiljö och rehabilitering 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1.5.1 

Beslut beträffande arbetsmiljöansvar enligt 
AML 

  
  
  
  

    Särskild skriftlig delegation 
upprättas med varje chef   

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

chef 
  

1.5.2 

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

  
  
  
  

    Samråd med PC 

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

chef 
  

 
     

1.6 Övrigt 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1.6.1 

Förbud mot bisyssla   
  
  
  

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

chef 
  

1.6.2 Besluta om stridsåtgärd   FDEL     
 

     
2. Ekonomiärenden 
2.1 Ekonomi 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

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

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

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

riktlinjer och villkor. 

2.1.3 

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

    

- 1/2 till 1 prisbasbelopp - FC  

- 1 - 2 prisbasbelopp - Ek.Chef  

2.1.4 
Placering av donationsmedel och förvaltade 
medel 

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

2.1.6 

Skadestånds- och ersättningsärenden mot 
tredje man vid entreprenader 

3 kap. SkL    

  
- Upp till 3 prisbasbelopp FC 
 Upp till 5 prisbasbelopp KD 

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

2.1.8 

Köp/försäljning/avyttring av lös egendom     

- upp till 5 tkr FC  
- över 5 tkr KD  

2.1.9 

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

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

 Ek.Chef Redo.ek  

2.1.11 

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

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

 Ek.Chef Red.ekon.  

2.1.13 

Beslut om medverkan i projekt vars totala 
omfattning uppgår 

   Innan ansökan ska beslut tas. 

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

2.1.14 

Omfördelning av medel mellan och nya 
investeringsprojekt 

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

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

2.1.15 
Omfördelning av medel mellan olika 
verksamhetsområden inom nämndens 
verksamhetsområde 

 FC   

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

 KD EK.CHEF  

2.1.17 

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

 EK.CHEF Red.ekon.  

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

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

3.1  

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

    

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

3.2 

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

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

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

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

 FC   

3.4 

Vara ombud vid entreprenader enligt AB* 
och ABT** 

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

3.5 

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

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

3.6 

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

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

  

3.7 

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

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

3.8 
Beslut om avropsanmälan hos SKL 
inköpscentral 

 Ek.Chef Upphandl.  

3.9 
Beslut om att delta i övriga externt 
samordnade upphandlingar. 

 KD Ek.Chef  

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

3.11 
Teckna och förlänga leasingavtal för 
kommunen 

 Ek.Chef KD  
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3.12 

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

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

3.13 
Lämna yttrande avseende 
upphandlingsärenden i förvaltningsdomstol 

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

3.14 

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

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

 
     

4. Juridik, avtal, yttranden och diarium 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

4.1 

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

  KD, KS 
ordf  

Ek.chef Ombud ska ha skriftlig 
fullmakt 

4.2 
Utse ombud att företräda kommunen vid 
föreningsstämmor och dyl  

  KS ordf      

4.3 
Yttrande till myndigheter och dyl. av smärre 
betydelse  

  Handl.   EC/AVD.C
HEF 

Verkställighet 

4.4 
Yttrande till myndigheter och dyl – ej 
principiell natur 

  EC/AVD.C
HEF 

KD, OC   

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

  KSAU KS ordf    

4.6 Yttranden av politisk men ej principiell natur    KSAU     

4.7 ttranden i brådskande fall    KS ordf KD   

4.8 
Avstå från att avge yttrande över 
betänkanden och utredningar.  

  KD KS ordf Verkställighet 

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

  Handl.    Verkställighet 

4.10 
Avvisning av överklagande som kommit in 
för sent 

 FörvL 45§ Handl 
Admin. 
Nämndsekr 

 
  

4.11 
Yttrande vid överklagande enligt KL – ej 
principiell betydelse 

  Adm.chef,  KD   

4.12 
Yttrande vid överklagan enligt KL i fråga av 
principiell betydelse 

  KSAU KS ordf.   

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

Verkställighet 

4.14 
Begära inhibition av förvaltningsdomstols 
dom – ej principiell betydelse 

FörvL 48§ Adm.chef  KD   

4.15 
Begära inhibition av förvaltningsdomstols 
dom – principiell betydelse 

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

4.17 Utse personuppgiftsombud   KD     

4.18 
Undertecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 

  Enhetschef Överordn. 
chef 

  

4.19 
Tillstånd att använda kommunens heraldiska 
vapen 

  Information
sansvarig 

Webbansv.   

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

KL 6 kap 
39§ 

KS ordf.   KS v ordf.   

4.21 
Vidaredelegation av förvaltningschefs 
beslutanderätt till annan anställd inom 
förvaltningen 

KL 7 kap 5-
8§§ 

FC   

4.22 
Polisanmälan pga. brott mot den egna 
verksamheten  

  Säk.samord. KD/Rtj.chef   

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

  Säk.samord.  KD/Rtj.cef   

4.24 

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

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

Adm.chef,.   Nämndsekr,   

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

  Handl.   Kommsekr. 
Nämndsekr.  

  

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

  KD KS ordf   

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

  Adm.chef,.     Nämndsekr   

4.28 Sekretessläggande av handling    Adm.chef.   Nämndsekr   

4.29 

Rätt att företräda kommunen hos 
hyresnämnden eller arrendenämnden 

    
 

Verkställighet 

- avseende hyresfrågor Fast.Chef  Överordn. 
chef 

- avseende arrendefrågor MEX Överordn. 
chef 

4.30 
Rätt att företräda kommunen i egenskap av 
sakägare vid lantmäteriförrättningar 

  MEX Överordn. 
chef 

  

4.31 
Rätt att ansöka om lantmäteriförrättningar 
och inskrivningsärenden 

  MEX Överordn. 
chef 

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

5.1a 

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

        

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

- över 1 år eller av principiell betydelse KSTU   

5.1b 

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

    

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

KSTU  

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

    

- upp till och med 1 år MEX  

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

KSTU   

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

  MEX, SBF-
admin  

Överordn. 
chef 

  

5.3 a 
Avslå förfrågan om nyttjanderätt.   MEX Överordn. 

chef 
  

5.3 b 

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

 MEX Överordn. 
chef 

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

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

KSAU  

5.4 

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

        

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

Överordn. 
chef 

- över 1 år eller av principiell betydelse KSTU   

5.5  Omprövning av tomträttsavgäld   KSTU     

5.6 
Besvara remisser från andra kommunala 
Myndigheter. 

  Anl.chef, 
MEX 

Överordn. 
chef 

  

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

  MEX Överordn. 
chef 

  

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

  MEX, 
Sotenäs 
vatten 

Överordn. 
chef 

Enligt särskilt avtal 

5.9 
Intrångsersättning vid väg-, VA eller 
ledningsarbeten 

  MEX Överordn. 
chef 
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5.10 

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

        

- totalbelopp om max 3 basbelopp och utan 
principiell betydelse 

Anl.-Chef, 
MEX 

Överordn. 
chef 

- totalbelopp över 3 basbelopp eller av 
principiell betydelse 

KSAU   

5.11 Prissättning av kommunala tomter   KSAU     

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

 MEX Överordn. 
chef 

 

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

  MEX Överordn. 
chef 

  

5.12 c 

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

 MEX Överordn. 
chef 

 

5.13 
Beviljande av förlängd byggnadsskyldighet    MEX Överordn. 

chef 
Maximerat till tid enligt 
bygglov 

5.14 

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

  MEX Överordn. 
chef 

  

5.15 

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

  KSTU   I brådskande fall: KSTUs 
ordförande 

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

  SBF-
nämndsekr.  

MEX 
Överordn. 
chef 

Efter hörande av MEX, 
trafikingenjör och gatuenhet 

5.17 

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

  SBF-
nämndsekr.  

MEX 
Överordn. 
chef 

 Efter hörande av MEX, 
trafikingenjör och gatuenhet 

5.18 

Efter kommunicering 
- avskriva ärenden 
- avvisa ärenden 

 

 MEX Överordn. 
chef 

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

 
     

6. Fastighetsfrågor 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
6.1 Gallringsavtal på kommunens mark   Anl.chef Överordn. 

Chef 
  

6.2 
Hyra ut verksamhetslokal i sjönära läge eller 
av principiell natur 

  Fast.chef Överordn. 
Chef 
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6.3 

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

Överordn. 
chef 

  

6.4 

Rivning av saneringsobjekt    Anl.chef 
Fast.chef 
Anl.ing 
Proj.led 

Överordn. 
chef 

  

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

  Fast.chef Överordn. 
chef 

Verkställighet 

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

  Fast.chef Överordn. 
chef 

  

6.7 

Skadereglering kommunens fastigheter och 
anläggningar inom 

  Fast.chef Överordn. 
chef 

Verkställighet 

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

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

7.1 
Yttrande över andra kommuners planer och 
dylikt   

   PB-chef Överordn. 
chef 

  

7.2 
Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande    PB-chef Överordn. 

chef 
  

 
     

8. Hyresfrågor 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

8.1 
Uthyrning av fastigheter och lokaler enligt 
riktlinjer 

  Fast.-Chef Överordn. 
chef 

Verkställighet 

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

  Fast.-Chef Överordn. 
chef 

Verkställighet 

8.3 
Uthyrning lokaler (avseende 
industrifastighet) upp till fem år  

  Fast-Chef Överordn. 
chef 

Enligt gällande detaljplan 

8.4 Uthyrning av lokaler mer än fem år   KSTU     

8.5 
Mindre förändringar i befintliga avtal 
gällande uthyrning 

  Fast-Chef Överordn. 
chef 

  

8.6 
Hyra av extern verksamhetslokal för alla 
kommunala verksamheter 

  KSTU     

 
     

9. Alkoholhandläggning 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

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

 AL 8 kap 
2§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

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

AL 8 kap 
2§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.3 
Beslut avseende ansökan beträffande 
utökning av eller inskränkning av 
dryckesutbud 

AL 8 kap 
2§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.4 
Beslut avseende ansökan om ändrade lokaler 
ex uteservering 

Al 8 kap 
14§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.5 
Beslut om godkännande av serveringslokal 
cateringverksamhet 

AL 8 kap 
4§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

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

8 kap 2§ 4 
st 

Alk.handl.  KS ordf,   

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

AL 8 kap 
14§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

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

AL 8 kap 
19§ 

Alk.handl. KS ordf,    

9.9 
Beslut om tillsynsplan AL 9 kap 

2§ 
Alk.handl.  KS ordf,   

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

AL 9 kap 
8§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

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

AL 9 kap 
9§ 

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

AL 9 kap 
12§ 2 st 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.13 

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

AL 9 kap 
13§ 

Alk.handl.  KS ordf, Verkställighet 

9.14 

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

AL 9 kap 
15§ 

Alk.handl.  KS ordf, Verkställighet 

9.15 
Beslut om erinran AL 9 kap 

17§ 
Alk. Handl.  KS Ordf,   

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

AL 9 kap 
18§ 1 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.17 

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

AL 9 kap 
18§ 2 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.18 

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

AL 9 kap 
18§ 3 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.19 

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

AL 9 kap 
18§ 3 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.20 

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

AL 9 kap 
18§ 2 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.21 

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

AL 9 kap 
18§ 3 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.22 

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

AL 9 kap 
19§  

Alk. Handl.  KS Ordf,   

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

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

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

AL 11 kap Alk. Handl.  KS Ordf,   

 
     

10. Renhållning 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

10.1 
Tolka gällande renhållningsordning    Anl.chef Överordn. 

chef 
Verkställighet 

10.2 
Besluta i renhållningsfrågor enligt 
ägardirektiv  

  Anl.chef Överordn. 
chef 

  

 
     

11. Hamnar 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

11.1 
Upplåtelse av hamnanläggningar till extern 
aktör  

  KSTU     

11.2 
Upplåtelse av båtplatser och gästbåtplatser    Hamnadmin Överordn. 

chef 
Verkställighet 

11.3 
Beslut med anledning av kommunstyrelsens 
åligganden som hamnmyndighet  

  Anl.chef Överordn. 
chef 

  

 
     

12. Kost och städ 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

12.1 
Justering av priser inom kommunens 
matsalar 

  Kost- & 
städchef 

Överordn. 
chef 

Efter samråd med ek.chef 

 
     

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

13.1.1 
Dispens om sotning på egen fastighet  LSO 3 kap 

4§ 
Räddn.chef  Stf 

räddn.chef 
  

13.1.2 

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

LSO 3 kap 
6§ 

KD    Vidaredelegation till 
skorstensfejartekniker som 
använder egen nummerserie 
för besluten   

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

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.1.4 
Beslut om kontroll från 
brandskyddssynpunkt i särskilda fall 

FSO 3 kap 
1§  

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.1.5 
Beslut om förebyggande åtgärder  LSO 3 kap 

1§ 
Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
  

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

LSO 5 kap 
1-2§§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

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

LSO 5 kap 
1§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

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

LSO 5 kap 
2§ 2 st 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

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

FSO 5 kap 
2§ 

KSAU     



 
 

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

  

Sida 18 av 22 

13.1.10 
Begäran om polishandräckning  LSO 5 kap 

3§, LSO 6 
kap 3§ 

Räddnings-
led 

  Verkställighet 

13.1.11 
Utnyttjande av ingrepp i annans rätt LSO 6 kap 

2 och 6§ 
Räddnings-
led 

  Verkställighet 

13.1.12 
Utnyttjande av tjänsteplikt  LSO 6 kap 

1§ 
Räddnings-
led 

  Verkställighet 

13.1.13 
Pröva beslut om ersättning samt utge 
ersättning  

LSO 7 kap 
8§ 

KSAU     

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

FSO 2 kap 
7§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

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

LSO 10 kap 
4§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

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

LSO 3 kap 
16§ 

Räddnings-
led 

Stf 
räddn.chef 

  

13.1.17 Utse räddningsledare   Räddn.chef     

13.1.18 
Meddela föreläggande och förbud i samband 
med kontroll från brandskyddssynpunkt  

  Skorstensfej
artekniker  

    

13.1.19 

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

  Räddn.chef Skorstensfej
artekniker 
inom resp. 
område  

  

13.1.20 
Klassificering av särskilt brandfarlig 
byggnad eller upplag  

  Räddn.chef Insatsledare   

13.1.21 
Meddelande av föreskrifter om förbud helt 
eller delvis mot eldning  

  Räddn.chef Insatsledare    

13.1.22 
Meddelande av föreskrifter eller förbud för 
att förebygga brand 

   Räddn.chef Insatsledare    

 
     

13.2 Brandfarliga och explosiva varor 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

13.2.1 
Utfärda föreläggande och förbud i 
tillsynsärenden  

LBE 18§ 1 
st 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.2 
Utföra tillsyn  LBE 16§ Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
Verkställighet 

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

LBE 13-
14§§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.4 
Yttrande gällande tillsynsärenden eller 
förhandsbesked  

FBE 25-
26§§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

Verkställighet 

13.2.5 
Medgivande av försöksdrift innan anläggning 
blivit avsynad  

FBE 30§ 2 
st 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.6 
Avsyning av anläggning  FBE 31§ Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
Verkställighet 

13.2.7 
Begäran om polishandräckning  LBE 19§ Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
Verkställighet 

13.2.8 
Utfärda tillfälligt hetaarbetstillstånd i 
förbudsområde 

LBE 14§ Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

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

LBE 13-
14§§ 

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

räddn.chef 
  

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

FBE 24§ Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.12 
Avge yttrande till Myndigheten för civil 
beredskap och polismyndigheten 

FBE 27§ Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.13 
Beslut att medge att hantering av brandfarlig 
vara får påbörjas  

FBE 30§ Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.14 
Yttrande till sprängämnesinspektionen enligt 
förordningen om brandfarliga och explosiva 
varor  

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.15 
Tillstånd för förvaring och hantering av 
brand-farliga varor  

LBE 13-
14§§ 

Handl.      

13.2.16 Återkallande av tillstånd  LBE 15§ Handl.      

13.2.17 Rätt att godkänna anläggning efter 
avsynande  

FBE  Handl.       

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

LBE 18§ 3 
st  

Räddn.chef 
eller KD 

  Den sistnämnde med rätt att 
vidaredelegera 

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

LBE 19§ 3 
st 

Räddn.chef 
eller KD 

  Den sistnämnde med rätt att 
vidaredelegera 

13.2.20 
Förelägganden och förbud i tillsynsärenden  LBE 25§ 1 

st 
Räddn.chef 
eller KD 

  Den sistnämnde med rätt att 
vidaredelegera 

 
     

13.3 Övriga räddningstjänstärenden 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

13.3.1 
Avsteg från föreskrift om längsta 
sotningsfrist för värmepanna 

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.3.2 
Remissvar till polismyndighet rörande 
spridningsrisk vid eventuell brand 

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

Verkställighet 

14.3.3 
Föreläggande och förbud i brandsyneärenden   Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
  

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

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

Verkställighet 

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

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.3.6 
Klassificering av särskilt brandfarlig 
byggnad eller upplag  

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.3.7 
Föreläggande och förbud i tillsynsärenden    Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
  

13.3.8 
Föreläggande och förbud i tillsynsärenden 
med vite 

  KSAU     

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

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.3.10 
Utse brandsyneförrättare   Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
  

13.3.11 
Vara brandsyneförrättare   Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
Verkställighet 

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

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

Verkställighet 
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14. Övrig verksamhet 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

14.1 Yttrande om antagande av hemvärnsmän    KS ordf     

14.2 Auktorisation av bilskrotare   KS ordf      

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

  Adm.chef  KD  Verkställighet 

14.4 
Riktlinjer för verkställighet med 
utgångspunkt i styrdokument  

  KD      

 
     

15. Förtroendevalda 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

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

  FDEL     

15.2 
Undantag från reglemente och ersättningar 
för förtroendevalda  

  FDEL      

15.3 
Tillåta utbildningar för förtroendevalda och 
deltagande i kurser och konferenser 

  KS ordf     

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

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

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

administration samhällsbyggnadsförvaltningen 
SBF-Chef Samhällsbyggnadschef 
SBF-nämndsekr. Nämndsekreterare samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stf räddn.chef Ställföreträdande räddningschef 
Upphandl. Upphandlare 
Verk.ansv Verksamhetsansvarig 
Överordn. chef Närmast överordnad chef 
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Förkortningar på lagar och förordningar 
AFL Lagen om allmän försäkring 
AL Alkohollagen  
FBE Förordningen om brandfarliga och explosiva varor  
FSO Förordningen om skydd mot olyckor  
FörvL Förvaltningslagen  
KL  Kommunallagen  
LBE  Lagen om brandfarliga och explosiva varor  
LSO Lagen om skydd mot olyckor  
OSL Offentlighets- och sekretesslagen  
RhjL Rättshjälpslagen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-01-09 KA 2022/2 
 
Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

Kommunstyrelsens internbudget 2023 

Sammanfattning 
Verksamhetsplanering innebär att ta fram en plan för verksamheten för nästkommande 
år och att avsätta ekonomiska medel till verksamheten för drift och utveckling för dess 
genomförande. Den tar sin utgångspunkt i kommunens vision, kommunfullmäktiges 
mål för god ekonomisk hushållning och en genomförd omvärldsanalys. 
Kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningen har enligt anvisningar arbetat 
fram ett förslag till verksamhetsplan för 2023 med styrande verksamhetsmål utifrån 
verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat i Mål- och 
resursplanen. Konsekvensbeskrivningar av förändrat kommunbidrag jämfört med år 
2022 har genomförts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till verksamhetsplan med internbudget 
2023. 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till styrande verksamhetsmål med 
indikatorer 2023. 
  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens internbudget 2023, daterad 2023-01-09 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Förvaltningschef SBF 
Ekonomichef  
Förvaltningsekonom 

  
Maria Strömberg Anna Liedholm 
Ekonomichef Kommunchef 
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Ordförande och förvaltningschef 
 

Ordförande: Therése Mancini (S). Kommundirektör/förvaltningschef: Anna Liedholm. 
Förvaltningschef: Eveline Karlsson. 

Nämndens uppdrag 
 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett 
särskilt ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen leder, styr och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter delas 
in i funktionerna ledning, styrning, uppföljning och särskilda uppgifter. 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela kommunens verksamhet. 

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunstyrelsens verkställande organ. Förvaltningen 
leder och samordnar kommunens strategiska planering och utveckling, bereder 
beslutsunderlag till kommunstyrelsen och utför särskilda uppdrag och utredningar. 
Uppdraget innefattar även att följa upp verksamheten i kommunen och ansvara för 
modeller och strukturer kring kommunens styrning och ledning. 
Kommunstyrelseförvaltningen stödjer även de övriga förvaltningarna och kommunens 
hel- och delägda aktiebolag med rådgivning och specialisttjänster. 
Kommunstyrelseförvaltningen är organiserad i fem avdelningar: 

1. Ekonomiavdelningen 

2. HR-avdelningen 

3. Administrativa avdelningen 

4. Näringsliv- och utvecklingsavdelningen; och 

5. Räddningstjänstavdelningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen leder och samordnar kommunens översiktliga fysiska 
planering, markförsörjning och exploatering, väghållning och kollektivtrafik, 
kommunala hamnar, fastighetsförvaltning, förvaltning och utveckling av allmän plats, 
utomhusbad, kommunens samlade måltid- och lokalvårdsverksamhet samt teknisk 
försörjning. Samhällsbyggnadsförvaltningen är organiserad i sex enheter: 

1. Markförvaltning 

2. Fastighet 
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3. Lokalvård 

4. Måltid 

5. Anläggning; och 

6. Hamn. 

Omvärldsanalys 
 

Hur snabbt kan omvärlden förändras som påverkar oss som kommun och invånare? För 
några år sedan hade vi inte svaret på frågan, men i dag vet vi. När vi blickar bakåt mot 
2019 kunde vi inte riktigt förstå hur snabbt förändringarna kan komma att skölja över 
oss och som i sin tur påverkat våra förutsättningar att erbjuda välfärdstjänster. 

Pandemins utbrott 2020 har lärt oss en hel del. Vi läste om ett nytt virus som lett till ett 
pandemiskt utbrott i en okänd kinesisk provins som skördat många människoliv. En 
nyhet bland många andra som ingen tog notis om i övriga världen, Europa eller Sverige 
och i än mindre utsträckning i Sotenäs. Men vad som hände därefter vet vi alla i dag. 

Under innevarande år har det säkerhetspolitiska läget i Europa och i Sveriges närhet 
utvecklats på ett negativt sätt på mycket kort tid och som påverkar oss i allra högsta 
grad. Migrationseffekter och uppbyggnad av civilt försvar står helt plötsligt på den 
kommunala agendan. 

När framtiden blir mer oförutsägbar blir det än viktigare att analysera vår omvärld för 
att kunna agera konstruktivt i kommunen. Det hjälper oss att resonera, värdera och välja 
fokus för att kunna göra viktiga vägval. Analysen pekar ut riktningen för vårt 
strategiska arbete så att vi förmår att hantera både kända och okända utmaningar. 
Analysen ska inte bara vara ett dokument, som blir läst och läggs till handlingarna. 
Omvärldsanalysen måste vara ett underlag för prioriteringar och strategiska beslut som 
tar höjd för hur vi ska hantera både kända och okända omvärldsförändringar. Den måste 
ligga högt på agendan. 

Omvärldsförändringar kommer att påverka oss oavsett vi vill det eller inte. Det finns 
dessutom förändringar som påverkar oss som inte är påverkbara, så kallade 
megatrender, som vi måste förhålla oss till. De vanligaste förekommande 
megatrenderna är; 

• Globaliseringen och dess effekter 

• Demografiska förändringar, fler äldre och barn och unga och färre i arbetsför 
ålder 
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• Värderingsförskjutningar bland våra invånare som kräver att vi hittar nya 
lösningar för nya behov 

• Teknikutvecklingen med digitalisering som förväntas av våra invånare 

• Klimat- och miljöförändringar som kräver att vi är proaktiva i det förebyggande 
perspektivet. 

Det som ännu inte betraktas som en megatrend är framtida nya pandemier som med stor 
sannolikhet kommer att bli en utmaning. Även ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i 
Europa kan vara en faktor som påverkar oss långsiktigt. 

För att sammanfatta kan vi konstatera att vi har en spännande och utmanande tid 
framför oss. Utmanade därför att ekonomin i Sveriges kommuner och regioner 
försämras. Vi blir fler yngre och äldre i samhället, men relativt sett färre som betalar 
skatt. Det innebär att vi måste klara av ett allt större uppdrag med mindre medel. Att 
klara rekryteringsbehovet till kommunen är redan i dag en utmaning och kommer att bli 
än större i takt med att konkurrensen på arbetsmarknaden ökar samtidigt som den yngre 
befolkningsgruppen minskar. Samtidigt ökar invånarnas förväntningar på oss och våra 
tjänster som ska vara enklare, snabbare och mer personifierade. Vi har också stora 
utmaningar i integration, trygghetsfrågor och klimatförändringar. För att lyckas måste vi 
förändra vårt arbetssätt. Ha mod att ta beslut som i det korta perspektivet är obekväma, 
men i det lite längre en absolut nödvändighet. Att jobba med förändring är inte ett 
projekt, det är ett förhållningssätt som behöver genomsyra alla beslut. Genom att arbeta 
med omvärldsspaning höjer vi blicken. Vi tittar utåt mot omvärldens utveckling, ser 
konsekvenser som påverkar oss och analyserar dem för att planera smartare. Men för att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för oss som organisation behöver vi även titta inåt. 

Pandemi och krig - läget i omvärlden påverkar Sotenäs kommun på många sätt. Omsorg 
om medarbetare och chefer i detta läge är avgörande för kvaliteten i verksamheten 
framöver. 

• Den direkta effekten av pandemin handlar om att behålla en frisk och stark 
förvaltning i de delar där sjuktalen kunnat hållas låga, och om att skapa 
förutsättning för lägre sjuktal där dessa gått upp under pandemin. 

• Den direkta effekten av säkerhetsläget i Europa rör inflation och krisberedskap. 
För de tekniska verksamheterna är det elkostnader, drivmedelspriser och 
livsmedelskostnader som behöver bevakas noga framöver, men också 
dimensionering av lokaler i förskola och skola och energieffektivisering. 
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Kommunstyrelsen kommer under 2023 att fokusera på följande omvärldsfaktorer 

Kompetensutmaning 

Fram emot år 2030 kommer en kraftig ökning ske av invånare som är 80 år eller äldre. 
Sett ur perspektivet att såväl offentlig- som privat sektor idag redan har stora problem 
med att rekrytera människor med efterfrågad kompetens står vi inför en svår 
kompetensutmaning. Det ekonomiska läget med stigande priser och hög inflation gör 
situationen än mer utmanande. Genom att finna nya sätt att arbeta, nya forum för 
samverkan och noggrant följa utvecklingen på nationell nivå kan vi möta framtiden 
starkare. 

Digitalisering 

Ett sätt att möta ovanstående kompetensutmaning är att skapa mer effektiva arbetssätt 
genom att realisera de digitaliseringsverktyg som redan idag finns på marknaden. För att 
göra detta behöver den digitala verksamhetsutvecklingen gå hand i hand med 
verksamheternas utveckling. För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut 
måste vissa förutsättningar dock finnas på plats. Det handlar om ledarskap, juridik, 
datadriven innovation, gemensam infrastruktur och digitala funktioner. 

Hållbarhet 

Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald pekas ut som de största hoten 
för ekonomisk tillväxt de kommande 10 åren. För världen som helhet medför 
klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser i form av översvämningar, 
torka, stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, konflikter om vattenresurser samt 
människor på flykt. Det är oundvikligt att det behövs förändringar av beteenden och 
vanor för att skapa hållbara samhällen och motståndskraftiga ekosystem. Kravet på 
förändringar gäller bland annat transporter, matvanor, produktions- och 
konsumtionsmönster samt återvinning. Klimatanpassningsåtgärder kommer behövas, 
men också bevarande och skapande av miljöer som gynnar biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Det är en stor utmaning. En utmaning som också är förenad med 
möjligheter och stora positiva synergieffekter, så som renare luft, bättre stadsmiljö och 
tryggare energiförsörjning. Genom aktivt engagemang i hållbarhetsfrågorna och dess 
miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter bidrar vi till uppfyllelsen av Agenda 
2030 och de globala hållbarhetsmålen. 
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Säkerhetsarbete 

I tider med stor oro i Europa med Rysslands invasion av Ukraina behöver 
organisationen, mer fokuserat än någonsin, arbeta med kris- och krigsberedskap. 
Organisationen behöver övas och förberedas på att klara av allt från elbortfall till att 
upprätthålla en robust krigsorganisation. 

Personal 

Antal årsarbetare uppgick totalt i januari 2022 till 169, varav tillsvidareanställda 
uppgick till 148 årsarbetare. Medelåldern för tillsvidareanställda är 48 år. Av de 
tillsvidareanställda medarbetarna är 71 procent kvinnor och 29 procent män. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställd personal uppgår till 98,3 
procent och politiken har antagit heltid som norm vid tillsvidareanställning inom 
Sotenäs kommun. Av de som har en tillsvidareanställning men som av olika anledningar 
arbetar deltid är samtliga kvinnor och 80 procent av dessa arbetar inom måltid- och 
lokalvårdsenheten. 

Till och med år 2026 beräknas 8 personer att uppnå 65 års ålder och 5 personer uppnå 
68 års ålder. vilket motsvarar ca 10 procent av de tillsvidareanställda inom nämnden. 
Detta visar att det är viktigt att arbeta med frågan att medarbetare ska vilja, kunna, orka 
arbeta längre för att klara av personalförsörjningen framöver. 

Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsen har ökat de senaste åren och uppgick 2021 till 
7,6 procent jämfört med 5,9 procent år 2020. Dock har sjukfrånvaron 2022, till och med 
november, minskat till 5,1 procent. Störst minskning har lokalvårdsenheten gjort. 

 

 2023 2024 2025 2026 Totalt 
Pensionsprognos vid 65 år 2 1 2 3 8 
Pensionsprognos vid 68 år 1 2 1 1 5 
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Verksamhetsplan med styrande 
verksamhetsmål 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 
 

Planering handlar om att värdera, prioritera och välja bort och på så sätt ge 
verksamheten tydliga förutsättningar. Verksamhetsplanering innebär att ta fram en plan 
för verksamheten för nästkommande år och att avsätta ekonomiska medel till 
verksamheten för drift och utveckling för dess genomförande. Den tar sin utgångspunkt 
i kommunens vision och kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsens särskilda roll jämfört med kommunens övriga nämnder ställer höga 
krav på kommunstyrelsens förmåga att leda och styra kommunens verksamheter mot 
visionen och kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. Från och med 
2023 kommer kommunstyrelsens ansvar för ledning och styrning att förtydligas och 
utvecklas inom de kommungemensamma områdena ekonomi, HR, kansli, digitalisering 
och kommunikation. 

 

1) Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda 
förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal 

Kommunstyrelsen kommer under 2023 prioritera arbetet med att ta fram och 
implementera en HR-strategisk handlingsplan för mandatperioden. Våra medarbetare är 
vår viktigaste resurs och är helt avgörande för att nå visionen och kommunfullmäktiges 
mål för god ekonomisk hushållning. Det gemensamma uppdraget för medarbetare och 
chefer i Sotenäs kommun är att tillhandahålla service och tjänster av hög kvalitet till 
kommunens invånare och företag. För att lyckas behövs både viljan och förmågan att ta 
ansvar för sin uppgift. Våra medarbetare gör skillnad för våra invånare, bidrar till en 
helhet och skapar värde tillsammans. Vi vill att varje medarbetare och chef ska ha ett 
personligt engagemang och känna stolthet för sitt arbete. Vi ska utvecklas tillsammans 
så att vi är väl förberedda att möta framtidens utmaningar. 

Det krävs vidare att vi växlar upp arbetet med att inom alla områden vara en attraktiv 
arbetsgivare. Detta är särskilt viktigt för att kunna var med i den ökade konkurrensen 
om kompetenta medarbetare. Vi ska arbeta fokuserat och långsiktigt med en offensiv 
och framtidsorienterad arbetsgivarepolitik. 

För att minska sårbarheten och stärka robustheten i kommunstyrelsens verksamheter ska 
processkartläggningar genomföras och kvalitetssäkrade rutiner för frånvaro och back-up 
arbetas fram och implementeras under 2023. 
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2) Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt 
kompetens för att säkerställa kommunen egna och det lokala näringslivets 
kompetensförsörjningsbehov 

För att bidra till att säkerställa kommunen egna och det lokala näringslivets 
kompetensförsörjningsbehov ska en organisatorisk översyn genomföras med 
målsättningen att skapa en organisationsstruktur som ger förutsättningar för samsyn om 
egenförsörjning- och sysselsättningsfrågor för biståndstagare. 

Under 2023 ska kommunstyrelsen prioritera att stärka och utveckla nätverket med 
närliggande kommuner i frågor rörande digitalisering. 

 

3) Sotenäs kommun präglas av ett positivt företagsklimat för företagande och 
företagsamhet med goda förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera, 
anställa, investera och expandera i kommunen 

Ett livskraftigt lokalt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger 
grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa en attraktiv och 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun och för att nå våra mål. Genom att 
kommunen utför sina respektive uppdrag på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt ges 
kommunens företagare de bästa förutsättningarna för att utföra sina respektive uppdrag. 
Utöver att utföra det kommunala grunduppdraget behöver det lokala näringslivet och 
kommunen identifiera sina gemensamma plattformar för att kunna bli så starka som 
möjligt inom sina respektive verksamheter. Fokus under år 2023 kommer därför riktas 
mot arbetet med att identifiera dessa plattformar och att öka dialogen med kommunens 
företagare för att identifiera vilka frågor som kommunen och näringslivet behöver 
fokusera på för att stärka respektive verksamheter. 

För att säkerställa expansionsmöjligheter för det befintliga lokala näringslivet och 
etableringsmöjligheter för nya företag pågår detaljplanearbete för Askums 
industriområde. Parallellt med detaljplanearbetet ska en marknadsföringsplan för 
Askums industriområde arbetas fram under 2023. 

För att öka tillgängligheten till kommunens service och för att förbättra servicenivån 
gentemot näringslivet måste takten i kommunens digitaliseringsarbete öka. Under 2023 
kommer kommunstyrelsen prioritera att ta fram, utveckla och implementera 
digitaliseringstjänster som förenklar företagarnas kontakter med kommunen och ökar 
servicegraden. För full effekt krävs även förbättrade interna flöden mellan 
förvaltningarnas olika verksamheter. En uppdatering och vid behov uppgradering ska 
därför ske av sidan om tillgänglighet och service på intranätet, Tillgänglighet och 
service - SoteNet - Sotenäs kommuns intranät (sotenas.se) 
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Förordningen om eIDAS (elektronisk identifiering, autentisering och betrodda tjänster) 
är ett led i utvecklingen av en digital inre marknad inom EU och syftar till att riva 
handelshinder och underlätta ett smidigt handelsflöde inom EU. Under 2023 kommer 
kommunstyrelsen prioritera arbetet med att säkerställa att kommunens verksamheter 
uppfyller förordningen och accepterar internationella E-legitimationer i kommunens E-
tjänsteplattform. 

 

4) Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring som gör att fler människor 
vill bo, leva och besöka kommunen 

Kommunens turistorter tillhör Sveriges starkaste destinationer och turismvarumärken 
under främst sommarhalvåret. De senaste åren har ett omfattande arbete bedrivits för att 
både förlänga turismsäsongen och bredda erbjudandet. Som ett led i det sistnämnda ska 
kommunstyrelsen under 2023 ta fram och lansera ett koncept för hållbar 
kunskapsturism. 

För att säkerställa ett gott bemötande och ett gott värdskap ska kontaktvägarna till 
kommunens verksamheter förbättras. Fokus under 2023 kommer att vara telefonin. 
Bland annat ska ett informationsmaterial om hur man hänvisar sin telefon tas fram och 
läggas ut på intranätet. 

Under 2023 ska kommunstyrelsen säkerställa att all tillsynsverksamhet inom 
Räddningstjänsten präglas av ett gott bemötande och hög servicenivå. 
 

7) Sotenäs kommun arbetar strategiskt och målmedvetet för en mer balanserad 
demografisk befolkningsutveckling där det finns en stark framtidstro, att fler unga 
väljer att bo kvar och fler yrkesverksamma bosätter sig i kommunen 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att anta ny översiktsplan fortsätter arbetet med 
strategisk planering samt genomförande av beslutad översiktsplan. Parallellt pågår 
kommunstyrelsen arbete med att ta fram en VA-plan där frågor om vattenförsörjning 
och avloppshantering är väsentliga delar. I dessa utredningar har väsentliga 
omvärldsfaktorer som inflyttning, pendlingsmönster, efterfrågan på industrimark etc 
belysts. Dialog med kommunens bostadsbolag pågår också ifråga om 
utbyggnadsområden för bostäder utifrån den nya översiktsplanen. Utifrån kommunens 
strategiska planering med begränsade resurser ska kommunstyrelsen från och med 2023 
arbeta med att ta fram en planprioriteringsprocess. 

Här finns alltså förutsättningar för långsiktighet i planeringen men för att lyckas måste 
mål och resurser harmoniera. Det innebär att förvaltningen behöver vara dimensionerad 
för att kunna hantera uppsatta mål och för att kunna omsätta avsatta investeringsmedel. 
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Här behövs klokskap och långsiktighet efter två år av krishantering i inledningen till en 
ny. 

Mötesplatser är ett viktigt komplement för att öka kommuninvånarnas livskvalitet och 
höja kommunens attraktivitet. Kommunens fysiska mötesplatser utgör en del av 
kommuninvånarnas och besökarnas vardagsrum och är viktiga knutpunkter i 
kommunens samhällen. Lika viktiga som fysiska mötesplatser är digitala mötesplatser. 
Kommunikation och möten mellan kommuninvånare och kommunens företrädare sker i 
allt högre utsträckning på dessa digitala mötesplatser. Kraven på tillgänglighet har ökat 
och kommer att öka i takt med samhällets fortsatta digitalisering. Under 2023 kommer 
kommunstyrelsen därför prioritera att aktivt delta i den nationella samordningen kring 
implementationen av SDG (Single Digital Gateway)-förordningen. 

Digitalisering är inte ett mål i sig. Det är däremot högkvalitativ kommunal verksamhet 
samt en serviceinriktad och tillgänglig förvaltning. För att ta tillvara på digitaliseringens 
möjligheter fullt ut och därmed stärka kommunens attraktivitet som bostadsort måste 
vissa förutsättningar finnas på plats. Det handlar om ledarskap, juridik, datadriven 
innovation, gemensam infrastruktur och digitala funktioner. Under 2023 kommer 
kommunstyrelsen att prioritera den digitala transformationen. 

Ordet kommunikation betyder ”göra gemensamt”. Allt kommunicerar, men allt är inte 
kommunikation. Effektiv kommunikation är medveten och planerad. Den är samordnad 
både till form och innehåll. Behovet av effektiv kommunikation både externt och internt 
har vuxit sig allt starkare de senaste årtiondena och kommer att fortsätta öka i allt 
snabbare takt. I kommunens verksamheter handlar det ofta om att skapa förståelse eller 
acceptans för projekt eller förändringsarbete genom att dela kunskap om varför arbetet 
bedrivs, varför det bedrivs på ett visst sätt och vad det syftar till. Det kan också handla 
om att öka effektivitet och minimera risker genom att se till att alla inblandade har rätt 
kunskap för att göra rätt. Effektiv kommunikation sparar tid och resurser, bland annat 
genom att man därigenom undviker motstridiga budskap. Under 2023 kommer 
kommunstyrelsen att ta fram en verksamhetsplan för kommunens 
kommunikationsarbete, som ett led i att stärka kommunens attraktivitet. 

Sotenäs kommun bedriver verksamhet dygnet och året runt och har ansvar för en rad 
samhällsviktiga verksamheter som måste fungera i kris och vid höjd beredskap. Genom 
speciallagstiftning och statlig styrning har kommunen dessutom ansvar för att upprätta 
planer avseende skydd mot olyckor samt för åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser. Kommunen har också ett ansvar för att skydda sina anställda och sina 
invånare samt sin egendom och verksamhet mot fysisk och ekonomisk skada. Dessutom 
ska anläggningar för farlig verksamhet ha särskild beredskap. 

I samband med att omvärlden och samhället förändras omskapas även potentiella 
hotbilder för kommunen och dess invånare. Kommunen har därmed tilldelats ett allt 
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större ansvar för inriktning, prioritering och samordning av de åtgärder som ska vidtas 
före, under och efter att oönskade händelser inträffar. Ansvaret omfattar både 
kommunen som geografiskt område och kommunen som organisation. 

Säkerhetsarbetet i en kommun utgår numera från ett betydligt bredare och mer samlat 
arbetssätt, som inom flera områden behöver inkludera invånarnas behov av 
trygghetsskapande åtgärder. Krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, 
informationssäkerhet och cybersäkerhet utgör områden som flyter samman och den 
tekniska infrastrukturen kommer alltmer i fokus i säkerhetsarbetet. 

Under 2023 kommer kommunstyrelsen fokusera på att utveckla Räddningstjänstens 
förmåga att hantera situationer med omfattande avsiktliga händelser. Räddningstjänsten 
ska även prioritera att utveckla arbetet med att ta fram gemensamma lägesbilder samt 
hot- och riskbedömningar i samverkan med andra samhällsaktörer. Proaktiva 
kommunikationsinsatser med allmänheten i aktuella frågor ska genomföras 
kontinuerligt. 

 

9) Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög 
kvalitet som är tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska 
främja utvecklingen i kommunens alla samhällen 

Strategiska infrastrukturdokument som kommunens VA-plan och cykelstrategi kommer 
att färdigställas och arbetet med att bygga cykelleder fortsätta. Arbetet med att driva 
Sotenäs kommuns infrastrukturfrågor i förhållande till Trafikverket, Fyrbodals 
kommunförbund och Västra Götalandsregionen fortsätter också. 

 

10) Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv 

I syfte att främja hållbar utveckling från miljömässigt och ekonomiskt perspektiv pågår 
en förstudie ifråga om energieffektivisering i fastighetsbeståndet. Medel för åtgärder 
enligt denna förstudie har avsatts i investeringsbudgeten. När rapporten från förstudien 
levereras kommer planering av insatser genomföras och insatser inledas. 

Kommunstyrelsens och hållbarhetsrådets satsning på måltidsutveckling kommer att 
fortsätta. Fokus har under 2022 varit på utbildningsnämndens verksamhet och kommer 
under 2023 att riktas till omsorgsnämndens verksamhet. Se även nedan under 
konsekvensbeskrivning av budget 2024. 

Som ett led i att främja en hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv kommer 
kommunstyrelsen, genom Räddningstjänsten, att under 2023 lägga stort fokus på att 
utveckla och bedriva ett effektivt förebyggande och förberedande arbete inom området 
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sociala risker. Det innebär exempelvis samverkan med andra samhällsaktörer, 
tillitsskapande aktiviteter och kunskapshöjande informationsinsatser. 

För att främja hållbar utveckling ur ett ekonomiskt perspektiv kommer en prioriterad 
aktivitet för kommunstyrelsen, genom ekonomiavdelningen, under 2023 vara att 
förbättra och utveckla kommunens investeringsprocess. Målet är förbättrade 
beslutsunderlag samt en förbättrad projektuppföljning. 

Omställningshastigheten i organisationen från analogt till digitalt måste öka för att säkra 
en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt perspektiv. Kommunstyrelsen kommer under 
2023 att utbilda alla handläggare i Ciceron och Vision samt arbeta för att ytterliga 
minska pappershanteringen i den kommunala förvaltningen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att handla upp ett nytt system för arrendeavtal 
och inleda implementeringen av detta under 2023. 

Som en konsekvens av den ökade digitaliseringstakten i kommunens verksamheter, ökar 
också kommunens digitaliserings- och IT-kostnader. Behovet av styrning samt metoder 
för nytto-kalkyler och analysverktyg har därför ökat. Under 2023 kommer 
kommunstyrelsen att prioritera utarbetande och implementering av sådana verktyg. 

För att främja hållbar utveckling ur ett miljömässigt perspektiv och minska spridning av 
giftiga ämnen till människor, djur och natur kommer kommunstyrelsen under 2023 att 
arbeta fram en processbeskrivning för hantering av plast i kommunen. 
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Styrande verksamhetsmål 
 

Nämndens styrande verksamhetsmål utgår ifrån kommunens vision samt fullmäktiges 
mål för god ekonomisk hushållning. Nyckeltal kopplade till målen för god ekonomisk 
hushållning som avser nämndens verksamhetsområde innebär ett uppdrag från 
fullmäktige som ska genomföras inom den budgetram fullmäktige har tilldelat 
nämnden. Dessa beslutas årligen i kommunens mål- och resursplan. Därtill har nämnden 
möjlighet att besluta om ytterligare nyckeltalsindikatorer i syfte att styra den egna 
verksamheten. 
 

Mål  Målvärde 2023 

1) Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda 
förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal 
KF: Sjukfrånvaro total, i % 7 
KF: Hållbart medarbetarengagemang – HME 
kommunalt anställda 

84 

KS: Avgångna tillsvidareanställda under året, andel 
(%) 

8 

KS: Tillsvidareanställda med en individuell 
utvecklingsplan, andel (%)   

97 

  

2) Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt 
kompetens för att säkerställa kommunen egna och det lokala näringslivets 
kompetensförsörjningsbehov 
KF: Antal pågående jobb-spår 1 
KS: Kostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv 1 700 
KS: Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 81,2 
  

3) Sotenäs kommun präglas av ett positivt företagsklimat för företagande och 
företagsamhet med goda förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera, 
anställa, investera och expandera i kommunen 
KF: Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i 
kommunen (SNR) 

3,35 

KF: NKI Brandskydd, ÖJ (Insikt) 86 
KF: NKI Serveringstillstånd, ÖJ (Insikt) 75 
KF: Tillgänglig detaljplanerad och beredd mark för 
företagsetablering, i m2 

6 000 

 
KS: Nyföretagande per 1000 invånare 

16,0 
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KS: Antal lokala företag som är inskrivna i hållbara 
utvecklingsprojekt på Sotenäs Symbioscentrum 

10 

KS: Antal företagsärenden inom markförvaltningen 
där handläggare ännu inte utsetts 

0 

  

4) Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring som gör att fler människor vill 
bo, leva och besöka kommunen 
KF: Antal gästnätter i kommunens gästhamnar 15 300 
KS: Antal auktoriserade, året-runt-öppna, info-points 5 
KS: Beläggningsgrad (andel belagda rum) inom 
hotell, stugbyar och vandrarhem 

75 % 

  

7) Sotenäs kommun arbetar strategiskt och målmedvetet för en mer balanserad 
demografisk befolkningsutveckling där det finns en stark framtidstro, att fler unga 
väljer att bo kvar och fler yrkesverksamma bosätter sig i kommunen 
KF: Demografisk försörjningskvot 1,02 
KF: Invånare totalt, antal 9 145 
KS: Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 70 
KS: Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut 
ensam, andel (%)  

17 

  

9) Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög 
kvalitet som är tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja 
utvecklingen i alla kommunens samhällen 
KF: Antal meter nya cykelleder 500 
KS: Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, 
andel (%) 

82 

KS: Befolkning i kollektivtrafiknära lägen, andel 
(%) 

72,9 

  

10) Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv 
KF: Energiförbrukning i kommunala byggnader, i 
kWh/kvm 

122 

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

100 

KF: Antal inköpta liter bensin och diesel 95 000 
KF: Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel (%) 

30 

KS: Antal ton insamlat marint avfall 200 
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KS: Antal gram matsvinn och serveringssvinn i 
genomsnitt/portion 

45 

KS: Antal kg CO2e/ kg inköpta livsmedel 1,7 
KS: Solcellsanläggningar totalt, antal 171 

 

 

Ekonomi 

Prisökningar och löneökningar 
 

Nämnden kompenseras för årliga prisökningar och lönekostnadsökningar. Prisökningar 
kompenseras generellt motsvarande den beräknade förändringen av konsumentprisindex 
(KPI), både för externa kostnader och interna ersättningar. Intäkterna räknas upp på 
motsvarande sätt. 2023 års KPI-uppräkning beräknas i internbudgeten till 3,8 procent. 
Lönekostnadsökningen kompenseras nämnden genom kommunens centrala lönepott, 
och fördelas ut i takt med att årets avtal blir klara. 

Nämndens budgetram 
 

I tabellen nedan visas nämndens budget 2022, budget 2023, samt planåren 2024 - 2026, 
enligt beslut i kommunfullmäktige: 

Belopp i tkr Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Ofördelade medel 1 276,3 2 408,2 1 908,2 1 908,2 1 908,2 
Allmän verksamhet 70 064,4 69 599,0 68 499,0 68 499,0 68 499,0 
Teknisk verksamhet 16 444,2 26 876,1 18 373,1 14 873,1 11 373,1 
Budgetram (kommunbidrag) 87 784,9 98 880,3 88 780,3 85 280,3 81 780,3 
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Förändring av nämndens budgetram 2023 – 2026 
 

Belopp i tkr 2023 2024 2025 2026 
Budgetram (kommunbidrag) föregående år 87 784,9 98 880,3 - - 
Löneökning kompensation januari-mars 2023 516,6 - - - 
Prisuppräkning övriga nettokostnader 3,8 procent år 
2023 

-2 351,2 - - - 

1) KSO: Utökning VA-plan, tillfällig budget 2023 500,0 -500,0 - - 
2) KSO: Utökning förbygga unga i utanförskap 500,0 - - - 
3) KSO: Minskning för finansiering av årets 
satsningar 

-2 630,0 - - - 

4) KSO/KSA: Minskning del av fibersatsning, 
tillfällig budget 2021–2022 

-1 670,0 - - - 

5) KSA: Personalvård och utbildning, tillfällig 
budget 2022–2023 

- -500,0 - - 

6) KSA: Utökning införande lönesystem, tillfällig 
budget 2023 

600,0 -600,0 - - 

7) KSA: Utökning Leader-projektet 100,0 - - - 
8) KSA: Utökning administrativa tjänster inom 
räddningstjänsten 

130,0 - - - 

9) KST: Minskning teknisk service, tillfällig budget 
2022 

-1 000,0 - - - 

10) KST: Minskning taxeintäkter, tillfällig budget 
2022 

-300,0 - - - 

11) KST: Trafikutredning Smögen, tillfällig budget 
2022 

-500,0 - - - 

12) KST: Ökad kvalitet måltider, tillfällig budget 
2022–2023 

- -500,0 - - 

13) KST: Minskning ökade arrendeintäkter -400,0 - - - 
14) KST: Minskning behovsanalyser/förstudier jmf 
med tillfällig budget 2022 

-50,0 - - - 

15) KST: Utökning fastighetsverksamhet 850,0 - - - 
16) KST: Utökning detaljplaner 2 500,0 -2 000,0 - - 
17) KST: Livsmedel 1 300,0 - - - 
18) KST: El-kostnader 13 000,0 -6 000,0 -3 500,0 -3 500,0 
Budgetram 2023 98 880,3 88 780,3 85 280,3 81 780,3 
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Förändring och konsekvensbeskrivning per 
verksamhetsområde 
 

Belopp i tkr Förändring 
budget 2023 

Förändring 
plan 2024 

Förändring 
plan 2025 

Förändring 
plan 2026 

KS ofördelade medel 1 131,9 -500,0   
KS allmän verksamhet -465,4 -1 100,0   
KS teknisk verksamhet 10 428,9 -8 500,0 -3 500,0 -3 500,0 
Årets förändring av budgetramen 11 095,4 -10 100,0 -3 500,0 -3 500,0 

Förändringen redovisas exklusive löneökning och generell prisuppräkning år 2023 - 2026 

 

Ofördelade medel 

1) En tillfällig utökning görs med 0,5 mnkr för att finanseria arbete med VA-plan. 

2) En utökning med 0,5 mnkr görs för att finanseria arbete med Unga i utanförskap 
inom AME 

3-4) För att finansiera 2023 års satsningar i MRP har kommunstyrelsens ofördelade 
medel minskat med 2,6 mnkr. Därtill minskar ofördelade medel med den del av 
fibersatsningen som legat kvar i budget här (0,2 mnkr), samt halvårseffekt för 
upphandlartjänst som omfördelas till kommunstyrelsens allmänna verksamhet (0,4 
mnkr). 

Ingående budget år 2023 i kommunstyrelsens ofördelade medel efter ovan nämnda 
justeringar är därmed 2,4 mnkr. 

 

Allmän verksamhet 

4) Kommunstyrelsen beslutade år 2020 att delta i bredbandssatsning inom SML för att 
uppnå nationella bredbandsstrategin, samt att förstärka förbindelser till kommunernas 
verksamheter. Medel avsattes i budget under projektåren 2021 och 2022. Budgetposten 
försvinner år 2023 enligt plan. 

5) En tillfällig utökning med 0,5 mnkr för personalvård och utbildning finns i budget 
under 2022 och 2023. Budgetposten försvinner år 2024 

6) En tillfällig utökning med 0,6 mnkr för att införa nytt lönesystem finns i budget 2023. 
Budgetposten försvinner år 2024. 

7) Avgiften för deltagande i Leader-projektet höjs år 2023 varför budgetposten utökas 
med 0,1 mnkr. 
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8) Inom Räddningstjänsten utökas budget med 0,1 mnkr avseende tillägg för 
administration- och säkerhetsstrateg. Tillägget täcker inte de faktiska 
personalkostnaderna, vilket får som konsekvens att Räddningstjänstens verksamhet är 
underfinansierad. Det utökade statliga ekonomiska stöd som tillfaller kommunen under 
2023 för kommunens lagstadgade ansvar för det brottsförebyggande arbetet (BRÅ) 
bedöms täcka underskottet. 

 

Teknisk verksamhet 

9–10) Budget för utökad teknisk service (1,0 mnkr) och kompensation för taxeintäkter 
(0,3 mnkr) tilldelades nämnden 2022. Budgetposterna försvinner 2023 enligt plan. 

11) Budget för Trafikutredning på Smögen (-0,5 mnkr) finns i budget 2022. 
Budgetposten försvinner 2023. 

12) Tillfällig utökning med 0,5 mnkr för ökad matkvalitet ligger i budget 2022 och 
2023. Budgetposten försvinner 2024. Konsekvensen för 2023 är att arbetet med 
måltidsutveckling kan fortsätta under året och nu mer inriktat mot omsorgens 
verksamheter än som hittills mot utbildningsförvaltningens verksamheter. Däremot 
behöver detta avvecklas från och med 2024 eftersom finansieringen från nämnderna inte 
täcker detta arbete motsvarande en tjänst. Finansiering skulle vara möjlig om en enhet 
inom verksamheten tas bort och finansieringen av den enheten istället används för 
måltidsutveckling. 

13) Sparposten om 0,4 mnkr avser minskat ramanslag som väntas finansieras med 
ökade arrendeintäkter. Konsekvensen är att verksamheten inom markförvaltningen 
måste fokusera på de avtal som ger höga intäkter i stället för ärendeavverkning. Detta är 
utmanande för verksamheten, som i syfte att hålla budget kan behöva avvakta med 
återanställning. 

14) Budget för att kunna redovisa behovsanalyser och förstudier inför större 
investeringar i driftredovisningen har tilldelats nämnden tillfälligt under 2022. 
Satsningen görs permanent år 2023, dock återlämnas en mindre post om 0,1 mnkr. 

15) Utökning fastighetsverksamhet 0,85 mnkr innebär att en tjänst som 
fastighetsingenjör kan tillsättas och ny fastighetschef rekryteras från andra tertialet. 

16) En utökning av budget för detaljplaner görs med 2,5 mnkr. Den samlade 
budgetposten för detaljplaner avser utredningar inom ramen för kommunala detaljplaner 
och övergripande planeringsdokument. Beslut om vilka planer budgetposten kommer att 
användas till fattas av kommunstyrelsen efter beredning i byggnadsnämnden. Den 
formella beredningen föregås av dialog mellan BN och KS med Byggnadsnämndens 
ordförande som sammankallande. 
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17) En utökning för livsmedel görs med 1,3 mnkr. Budgetposten kompenserar såvitt kan 
bedömas för ökade livsmedelskostnader på grund av inflation. 

18) En utökning för ökade elkostnader görs med 13 mnkr. Budgetposten kompenserar 
såvitt kan bedömas för stigande elpriser. Budget kommer sedan enligt mål- och 
resursplanen att minska succesivt med start 2024 för att sedan försvinna helt år 2026. 
Konsekvensen av utfasningen under planåren kan bedömas först efter att förstudie om 
energieffektiviseringar i byggnadsbeståndet presenterats i inledningen av 2023. 

mailto:info@sotenas.se


 
Till Kommunstyrelsen! 

Initiativärende ang långa handläggningstider i våra myndigheter och domstolar beträffande 
vattenbruk. 

Vi moderater vill härmed lyfta frågan om vattenbruksproblematiken. Vi har ju alla tagit del av att 
Smögen Lax återigen fåt avslag i miljödomstolen. Det är uppenbart att svensk byråkrati och oerhört 
långa handläggningstider i våra myndigheter och domstolar riskerar att omöjliggöra etableringar i 
Sverige av landbaserat vattenbruk. Att Smögen Lax nu återigen fått nej försvårar för andra redan 
etablerade företag att utveckla sin verksamhet i Sotenäs då dom samverkar cirkulärt i symbios och 
där Smögen Lax var tänkt som en viktig kugge i den processen.  

Det ser vi mycket allvarligt på. Det saknas som vi ser det en bedömning av den totala samhällsnyttan 
av nya innovationer som leder oss mot ett hållbart cirkulärt samhälle där vi säkrar lokal 
livsmedelsproduktion i landet. 

Det är helt orimlig att ett miljötillstånd för en anläggning som Smögen Lax ska ta mer än fem år och 
vid ett överklagande riskerar det att ta ytterligare flera år innan ett ev tillstånd beviljas. I Övriga 
Europa är processen betydligt kortare. 

Vi vill härmed föreslå att kommunstyrelsen genom dess presidium och kommundirektör får i uppdrag 
att kontakta den nya miljö- och regionutvecklingsnämnden och andra aktörer som kommunstyrelsen 
anser lämpliga för att se på möjligheter att gemensamt göra riksdag och regering uppmärksammade 
på denna ovan beskrivna problematik. 

 

Eva Abrahamsson (M) 

Dan Christiansson (M) 

 

Sotenäs 2023-01-03 
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Delegationsbeslut 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2023-01-10 101575 

 
Delegationsbeslut om anmälan till gemensam 
upphandling av banktjänster SML som 
genomförs av Munkedals kommun 

2023/000040 

2023-01-09 101563 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud från 
Orust Motor AB avseende upphandling av 
Midjestyrd redskapsbärare med frontlastare 

2022/001063 

2023-01-09 101556 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig mark för uteservering i anslutning till 
verksamheten Tant Anton i Kungshamn. 
A006.466/2023 

2023/000031 

2023-01-03 101493 
 

Delegationsbeslut- andraremiss gällande 
ansökan om sammanbyggnad av sjöbodar på 
Snurran, Malmön 1:8, BN 2022-785 

2022/001185 

2023-01-03 101482 
 

Delegationsbeslut - anläggningsarrende 
01001460, del av Tången 1:1 (Nytt 
avtalsnummer 0711-601-1) 

2019/001392 

2022-12-30 101459 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig mark för uppställning av kajakställning i 
Hästedalens badplats, Hunnebostrand. 
A677.561/2022 

2022/001165 

2022-12-23 101420 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
arrendekontrakt stenbod 02001120 

2022/001162 

2022-12-23 101419 
 

Delegationsbeslut- ansökan om 
sammanbyggnad av sjöbodar på Snurran, 
Malmön 1:8. BN-2022-785 

2022/001185 

2022-12-22 101406 
 

Delegationsbeslut- remiss - Ansökan om 
värmepumpsanläggning vid fastigheten Hovenäs 
1:141, MIMB-2022-2062 

2022/001188 

2022-12-22 101392 
 

Delegationsbeslut, Antagande av anbud från 
Maskinparken i Göteborg AB avseende 
upphandling av 1 st begagnad åkgräsklippare 

2022/001066 

2022-12-22 101373 
 

Delegationsbeslut-Arrendeavtal för sjöbod 
04007292 ersätts med avtal 05-041-1-01, 
Hasselön 1:167 

2019/001459 

2022-12-22 101359 
 

Delegationsbeslut, Antagande av anbud från 
Hedin Göteborg Bil AB avseende  Avrop DIS 5 
PHEV Laddhybrid SUV -laddhybrid 

2022/001113 

2022-12-22 101307 
 

Delegationsbeslut-ansökan om överlåtelse av 
arrende för sjöbod/brygga 0711-374-1, Vägga 
2:262 

2022/001159 

2022-12-21 101331 
 

Delegationsbeslut - Remiss, Ansökan om 
tidsbegränsat bygglov för uppförande av 
arbetsbod på hjul samt upplagsytor för 
renovering av Smögenbron BN-2022-751 

2022/001183 

2022-12-21 101320 
 

Delegationsbeslut, Antagande av anbud från 
Hedin Göteborg Bil AB avseende avrop DIS - 
Åtta personbilar PHEV-laddhyrbid 

2022/001112 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-12-20 101313 

 
Delegationsbeslut om deltagande i DIS tekniska 
konsulter för Sigma Civil AB 

2020/000445 

2022-12-20 101306 
 

Delegationsbeslut -Teckna leasingavtal skrivare 
kontraktsnummer 592900003838-3840 

2022/000299 

2022-12-20 101303 
 

Delegationsbeslut - Remisssvar - Ansökan om 
bygglov för uppförande av en trappa på 
kommunens mark utanför Kleven 2:56. BN 2022-
711 

2022/001176 

2022-12-20 101283 
 

Delegationsbeslut - Tillsynsärende gällande 
Vägga 2:262 Camping Tången BN-2019-511 

2022/001125 

2022-12-19 101274 
 

Delegationsbeslut om anta anbud avrop DIS 
tekniska konsulter Akustik för om och tillbyggnad 
av Hunnebohemmet 

2022/001092 

2022-12-16 101190 
 

Delegationsbeslut om att anmäla Sotenäs 
kommun till gemensam upphandling 
Förmånscyklar som genomförs av Munkedals 
kommun 

2022/001173 

2022-12-16 101184 
 

Delegationsbeslut om att delta och anmälan 
Sotenäs kommun till gemensam upphandling 
system för digital kemikaliehantering, som 
genomförs av Munkedals kommun 

2022/001174 

2022-12-15 101124 
 

Delegationsbeslut Antagande av anbud från 
Toveks Personbilar AB avseende avrop DIS-
Skåpbil till Räddningstjänsten 

2022/001089 

2022-12-14 101107 
 

Delegationsbeslut- Remiss gällande ansökan om 
bygglov för tillbyggnad, Hunnebo 1:480 

2022/001161 

2022-12-08 101038 
 

Delegationsbeslut, Antagande av anbud från 
Traktor Nord i Uppsala AB avseende  
upphandling av begagnad lastmaskin med 
planeringsskopa och vikplog 

2022/001095 

2022-12-08 101032 
 

Delegationsbeslut Antagande av anbud från SH 
Schakt AB avseende upphandling av Ramavtal 
Grävtjänster-NY 

2022/000881 

2022-12-08 100988 
 

Delegationsbeslut - ansökan om överlåtelse av 
arrende 03003121 Väjern 1:1. Nya 
avtalsnummer: 0411-052-1-01 och 0411-052-2-
01 

2022/000046 

2022-12-08 100985 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 07-040-1 Sjöbod 

2020/000585 

2022-12-08 100969 
 

Delegationsbeslut Antagande av anbud från 
Maskinparken i Göteborg AB avseende 
upphandling av tillbehör till redskapsbärare 
Egholm 3070 

2022/001071 

2022-12-07 100959 
 

Delegationsbeslut - Remiss - ansökan om bygg, 
mark och rivningslov för garage Malmön 1:633 
BN-2022-703 

2022/001108 

2022-12-07 100954 
 

Delegationsbeslut 2,  nytt delegationsbeslut efter 
ändring av antagande av anbud på grund av att 
en produkt inte uppfyller kraven. Anbud antas 
från Magnusson och Frej AB avser upphandling 
av  Städ och rengöringsmaskiner till 
lokalvårdsavdelningen  

2022/000785 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-12-07 100953 

 
Delegationsbeslut, Antagande av anbud inom 8 
olika produktkategorier avseende upphandling 
av Städ och rengöringsmaskiner till 
lokalvårdsavdelningen.  

2022/000785 

2022-12-07 100937 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark samt allmän mark 
för uppläggning av material under arbetet med 
reparation av Smögenbron med början januari 
2023. A638.192/2022 

2022/001107 

2022-12-07 100915 
 

Delegationsbeslut, Antagande av anbud 
avseende upphandling av snöröjning av gator för 
säsong 2022-2023 osv. Anbud har antagits från 
13 olika anbudsgivare 

2022/000864 

2022-12-07 -99 
 

Förteckning över avtal om anställningar 
utfärdade månad 2022-11 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2022/000013 

2022-12-06 100911 
 

Hyreskontrakt gällande sjöbodsutrymme i 
Hunnebostrand 2721-101-05. Hunnebo 1:647 

2022/001109 

2022-12-06 100885 
 

Delegationsbeslut, Avseende avbrytande av 
upphandling av möbler till Kommunbibliotek 
ADDA Möbler 2017. Skäl till avbrytande: Inga 
inkomna anbud 

2022/000859 

2022-12-06 100863 
 

Delegationsbeslut-remiss gällande ansökan om 
bygglov, utbyggnad av befintlig bod, Hunnebo 
1:541, BN-2022-668 

2022/001119 

2022-12-06 100862 
 

Delegationsbeslut, Antagande av anbud från 
Storköksinnovationer i Alingsås avseende 
direktupphandling av funktion för produktion av 
färsprodukter 

2022/000850 

2022-12-06 100849 
 

Delegationsbeslut Avbrytande upphandling på 
grund av felställda krav avseende upphandling 
av bränsletank med pump för tankning av 
kommuns fordon 

2022/000778 

2022-12-06 100847 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering vid 
verksamheten Hållö bar. A430.524/2022 

2022/000779 

2022-12-06 100830 
 

Delegationsbeslut, Antagande av anbud från 
Malmgren bilcentrum i Munkedal avseende 
upphandling av begagnat transportfordon upp till 
3,5 ton med flak och monterad kran 

2022/001009 

2022-12-06 100822 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud från 
Malmgren bilcentrum i Munkedal AB avseende 
upphandling av begagnat transportfordon upp till 
3,5 ton med flak 

2022/001008 

2022-12-06 100815 
 

Delegationsbeslut Antagande av anbud från 
Malmgren Bilcentrum i Munkedal AB avseende 
upphandling av begagnat transportfordon med 
flak  

2022/000873 

2022-12-06 100806 
 

Delegationsbeslut, Antagande av anbud från 
LMO socionomkonsult AB avseende Avrop DIS -  
socialsekreterare utredning barn och unga 6 
månader med start december 2022 

2022/001052 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-12-05 100880 

 
Delegationsbeslut,  antagande av anbud från 
Kompan Sverige AB avseende avrop 
Lekplatsutrustning till Hunnebostrands skola 
Avrop ADDA Park- och lekplatsutrustning 

2022/000827 

2022-12-05 100782 
 

Delegationsbeslut avbrytande av avrop DIS 1 st 
skåpbil till Räddningstjänsten. Skäl till 
avbrytande: Inga inkomna anbud 

2022/000450 

2022-12-05 100776 
 

Delegationsbeslut avbrytande av upphandling 
Avrop DIS 2 elbilar SUV Sotenäs Kommun. Skäl 
till avbrytandet: Ändrade politiska beslut 
avseende klimatbonus. 

2022/000146 

2022-12-05 100765 
 

Delegationsbeslut Antagande av anbud från 
Orust Motor AB avseende avrop ADDA 
Parkmaskiner och Gräsklippare -
robotgräsklippare 

2022/001090 

2022-12-05 100751 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 03003806 Väjern 1:110 

2022/001097 

2022-12-05 100749 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Br Samuelsson 
fiskexport, BRS. Ytan är 12 x 6 m året runt. 
A558.652/2022 

2022/000967 

2022-12-02 100736 
 

Delegationsbeslut - Antagande av anbud från 
Maskinparken i Göteborg AB avseende Avrop 
ADDA parkmaskiner och gräsklippare - 
Redskapsbärare 

2022/001064 

2022-12-02 100728 
 

Delegationsbeslut -Antagande av anbud från 
Mobility Motors Group Sweden AB avseende 
upphandling av ett begagnat fyrhjulsdrivet fordon 
till Sotenäs kommun 

2022/000831 

2022-12-02 100722 
 

Delegationsbeslut-Antagande av anbud från 
Mobility Motors Group Sweden AB avseende 
upphandling ett begagnat fyrhjulsdrivet fordon 

2022/000903 

2022-12-02 100712 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 09-109 sjöbod Malmön 1:8 

2022/000603 

2022-12-02 100709 
 

Delegationsbeslut-markupplåtelseavtal för 
elkabel, Bua S:4 och Bua S:7 

2022/001102 

2022-12-02 100705 
 

Delegationsbeslut - remiss - ansökan bygglov för 
altan/serveringsveranda Smögenön 1:67 BN-
2022-640 

2022/001087 

2022-12-02 100704 
 

Delegationsbeslut- markupplåtelseavtal för 
elkabel, del av Bua 1:6 

2022/001101 

2022-12-02 100702 
 

Delegationsbeslut- markupplåtelse för elkabel. 
Östra Rörvik 1:13 

2022/001100 

2022-12-01 101089 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud i 
entreprenad brygga Väjern 

2022/000851 

2022-12-01 100652 
 

Delegationsbeslut- ansökan om 
grannemedgivande gällande mur på Kleven 2:57 
och 2:58 

2022/001077 

2022-11-24 100493 
 

Delegationsbeslut -  Remiss - ansökan om 
bygglov för tillbyggnad med uterum Hedalen 
2.89 BN-2022-324 

2022/001076 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-11-23 100800 

 
Delegationsbeslut-Antagande av anbud från 
Cura Nord bemanning & rekrytering AB 
avseende avrop DIS-Socialsekreterare utredning 
barn och unga -jan till maj 2023 

2022/001015 

2022-11-22 101584 
 

Delegationsbeslut - Omorganisation 
Samhällsbyggnadsförvaltningen från 2023-01-01 

2022/001201 

2022-11-22 100476 
 

Delegationsbeslut - Remiss - ansökan för 
anläggning av mur för utegym på U-område BN-
2022-712 Ellene 1:383 

2022/001078 

2022-11-21 100429 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig mark för julmarknad i Folkets park i 
Hunnebostrand. A626.430/2022 

2022/001057 
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ANMÄLNINGSÄRENDEN 
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Datum 
2023-01-10 

 

  

 
 

Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2023-01-05 101524 

 
Protokoll 5 Sotenäs Rehabcenter 2022-
12-08 

Sotenäs Rehabcenter AB 

2022-12-22 101418 
 

Protokoll Fiskekommunerna 2022-12-16 Fiskekommunerna - Fyrbodals 
kommunalförbund 

2022-12-22 101339 
 

Protokoll extra styrelsemöte Rambo AB 
2022-12-19 

Rambo AB 

2022-12-20 101309 
 

Uppsägning ÅVS avtal samt SE avtal i 
Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad 
och Tanums kommuner 

Svenska 
förpackningsinsamlingen AB 

2022-12-13 101104 
 

Stämmoprotokoll extra bolagsstämma 
Rambo 2022-12-13 

Rambo AB 

2022-12-12 101065 
 

Beslut (avslag) tillfälliga lokala 
sjötrafikföreskrifter Sandöfjorden (28369-
2021) och Bovallstrand (28375-2021) 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

2022-12-12 101060 
 

Protokoll 5 Styrelsemöte Rambo AB 2022-
11-28 

Rambo AB 

2022-12-12 101058 
 

Protokoll nr 8 2022-12-01 med bilaga 
Styrelsemöte Sotenäs Vatten AB 

Sotenäs Vatten AB 

2022-12-06 100840 
 

Indexjustering timtaxa miljöbalkens 
område 2023 

Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän 

2022-12-06 100839 
 

Kontrollplan livsmedel 2023-2025 Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän 

2022-12-05 100759 
 

Protokoll nr 5 2022-12-01, Styrelsemöte 
Västvatten AB 

Västvatten AB 

2022-11-29 100606 
 

Sof Väst styrelseprotokoll 2022-11-22 och 
Verksamhetsplan 2023 

Samordningsförbundet Väst 

2022-11-24 100504 
 

Besked om laga kraft - antagen 
Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till ÖP 
2030, Tanums kommun 

Tanums kommun 

 



 

Val av politisk representant i KIMO 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser /namn/ till politisk representant i KIMO under mandatperioden.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse en politisk representant att representera Sotenäs kommun i 
KIMO:s arbete under kommande mandatperiod. Enligt KIMO Sveriges stadgar ska varje 
kommun efter val till kommunfullmäktige utse en politiker att vara kommunens politiska 
representant. 

KIMO (Kommunernas internationella miljöorganisation) är en miljöorganisation där 
kommuner runt Nordsjön och Östersjön samverkar för att minska utsläppen, nedskräpningen 
och annan påverkan på havsmiljön. Kommunerna arbetar tillsammans för att värna vårt 
gemensamma livsviktiga hav och kustområden. KIMO har tillgång till en internationell arena 
där de kommunala perspektiven förs fram.  

KIMO Sverige är det svenska nätverket inom KIMO International.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Beslutet innebär ingen förändring i de ekonomiska förutsättningarna. Det politiska uppdraget 
ersätts på samma sätt för övriga politiska uppdrag.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Det är nödvändigt att ha ett miljöengagemang. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bakgrund om KIMO international och KIMO Sverige 
KIMO är en miljöorganisation som funnits sedan 1990, där kommuner runt Nordsjön och 
Östersjön samverkar för att minska utsläppen, nedskräpningen och annan påverkan på 
havsmiljön. Kommunerna arbetar tillsammans för att värna vårt gemensamma hav och 
kustområdena. KIMO har tillgång till den internationell politiska arenan för att föra fram de 
kommunala perspektiven.  

KIMOs organisation är uppbyggd av två delar. En international del med styrelse och 
sekretariat och en nationell del där medlemsländerna har egna nätverk med styrelser och 
utsedda koordinatorer.  

I KIMO International1 finns åtta länder med aktiva medlemskommuner idag: Storbritannien, 
Nederländerna, Belgien, Tyskland, Danmark, Norge, Färöarna och Sverige. Presidenten i 
KIMO international är Jerry Ahlström, politiker från Lomma kommun. KIMO International 

 
1 https://www.facebook.com/kimointl 



har ett sekretariat på Shetlandsöarna. Ett internationellt årsmöte inklusive konferens och 
studiebesök hålls på hösten varje år (2-3 dagar), som länderna turas om att arrangera 
tillsammans med sekretariatet och styrelsen. Årsmötet 2023 kommer att äga rum i Falkenberg.  

Det svenska nätverket2, KIMO Sverige3, har idag 12 medlemskommuner. Fyra möten hålls 
per år och kommunerna turas om att vara värdkommun (både fysiska och digitala möten). 
KIMO Sveriges koordinator är anställd på Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. 

KIMO är främst en lobbyorganisation som för in kommunernas perspektiv på internationell 
nivå. KIMO agerar internationellt inom OSPAR4 och HELCOM5, två viktiga arenor för 
havsmiljöfrågor och politiska beslut. KIMO är med och ser till att frågor såsom marint skräp 
står högt på dagordningen. En av de senaste framgångarna för KIMO var ändrade 
internationella regler så fartyg inte får rensa sina tankar ute till havs och därmed har 
problemet med paraffinklumpar på stränderna minskat avsevärt. Tidigare har det varit en 
betydande kostnad för drabbade kommuner att städa stränderna från dessa klumpar. Ett 
exempel där KIMO Sverige är drivande är i frågor kring spridning av mikroplast till havet. 
KIMO har medverkat till att, det nationella förbudet mot att använda plastkonfetti utomhus, 
började gälla våren 2022. Ett annat exempel är att en ny handlingsplan mot marint skräp på att 
tas fram, vilken ska bli klar under 2023. En annan satsning KIMO Sverige gjort under de 
senaste tre åren är att utlyst ett årligt stipendium där universitetsstudenter har fått ersättning 
för att skrivit rapporter om viktiga havsmiljörelaterade frågor. I oktober släpptes den senaste 
rapporten som handlade om mikroplastföroreningar från konstgräsplaner6. 

Sammantaget kan sägas att inom KIMO finns kraft och engagemang för havsmiljöfrågor och 
att nätverkandet mellan kommunerna ger resultat. 

Politisk representant i KIMO Sverige 
Enligt KIMO Sveriges stadgar ska varje kommun efter val till kommunfullmäktige utse en 
politiker att vara kommunens politiska representant.  

Att vara politisk representant i KIMO innebär att man får en stor plattform att diskutera och 
lära sig mer om miljöfrågor och dela erfarenheter hur man på kommunal nivå kan utveckla 
miljöarbetet. Deltagarna i föreningen har ett stort miljöengagemang och intresse att dela 
erfarenheter med andra kommuner är av stort värde för föreningens verksamhet, då det är det 
som är i fokus under nätverksträffar och de aktiviteter som genomförs. KIMO Sverige kan 
också lyfta viktiga miljöfrågor till KIMO International genom vår ordförande och 
koordinator, men också genom att ta initiativ att skriva resolutioner till internationella 
årsmötet. 

Grunduppdraget innebär att delta under fyra styrelsemöten per år i KIMO Sverige och KIMO 
Internationals årsmöte och konferens som äger rum på hösten. Därutöver deltar representanten 

 
2 https://www.kimointernational.org/networks/kimo-sweden-together-for-cleaner-seas/ 
3 https://www.facebook.com/KIMOSverige 
4 https://www.ospar.org/ 
5 https://helcom.fi/ 
6 https://www.kimointernational.org/news/kimo-swedens-latest-report-looks-at-microplastic-pollution-from-
artificial-turf/ 



efter intresse och tid. Tre aktiva arbetsgrupper finns för närvarande; plast-, kommunikations- 
och biologisk mångfaldsgruppen.  

Varje kommun representeras av en politiker och en tjänsteperson i KIMO Sverige. 

När beslutet är fattat ska detta meddelas till KIMO Sveriges koordinator Karin Meyer i ett 
mail till kimo.sverige@miljo.goteborg.se. Mailet ska innehålla protokollsutdrag, namn och 
kontaktuppgifter till vår politiska representant. Koordinatorn önskar få kännedom om beslutet 
senast februari månads utgång, eftersom årets första möte äger rum i mars. 

 



Från: Ulla Herlitz <ulla.herlitz@helasverige.se>  
Skickat: den 16 december 2022 13:20 
Till: Info - Sotenäs kommun <Info@sotenas.se> 
Ämne: Till Kommunstyrelsen - nomineringar till Leader Bohuslän  
 
Från Leader Bohusläns valberedning om kommunens 
nominering av offentliga ledamöter till Leader Bohusläns styrelse.  
Vänligen bekräfta att kommunen mottagit detta mail.  
 

Leader Bohuslän består av kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, 
Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Göteborgs södra skärgård. Programperioden 
är 2023-2027 och budgeten på 54 miljoner SEK. Utvecklingsstrategins tre målområden är  

• Mål 1 – Omställning till hållbart, attraktivt liv och arbete  

• Mål 2 – Lokal och resilient matproduktion  

• Mål 3 – Upplevelser i världsklass  

På bildandemötet i juni 2022 valdes en styrelse på 33 ledamöter, varav 11 representerar de 
ingående kommunerna.  

 

Inför val av styrelse på nästa medlemsmöte den 27 februari 2023 behöver varje kommun 
nominera två representanter för offentlig sektor, en man och en kvinna. Nomineringarna 
skall vara valberedningens sammankallande tillhanda senast 31 januari 2023 - med den 
nominerades namn och kontaktuppgifter.  

  

Leader Bohusläns stadgar anger villkoren för styrelsens sammansättning. Antal ledamöter 
skall vara mellan 15-33 och representera ideell, privat och offentlig sektor. Mandatperioden 
är två år. Ingen sektor får ha egen majoritet, men antalet kan variera mellan 5-11 ledamöter 
för varje sektor beroende på styrelsens totala antal ledamöter.  Vidare eftersträvas en jämn 
könsfördelning, bred åldersfördelning och minst 2 ledamöter med utländsk bakgrund. Hittills 
har valberedningen fått in 67 nomineringar från ideell och privat sektor. Nu är det dags för 
kommunerna att nominera de offentliga ledamöterna. Valberedningen kommer att lägga 
fram sitt förslag, men det är medlemsmötet som beslutar om både antalet ledamöter i 
styrelsen och vilka personer som kommer att representera den ideella, privata och offentliga 
sektorn.   

 

mailto:ulla.herlitz@helasverige.se
mailto:Info@sotenas.se
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-01-04 KA 2020/000948 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Amanda Jansson 
Planarkitekt 

Föreläggande om komplettering i mål nr 14472-22, gällande 
överklagan av översiktsplan.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2022-12-14 §172 översiktsplan 2022. Beslutet har 
överklagats i enlighet med kommunallagen och behandlas av förvaltningsrätten. 
Förvaltningsrätten har bett kommunen att komplettera ärendet med:  
 
- anslagsbevis, med uppgift om vilken dag anslaget om protokolljustering sattes upp på 
anslagstavlan och vilken dag det togs ned. 
 
-samt yttrande gällande framförda yrkanden i överklagan.  
 
Sammanfattningsvis gör kommunen bedömningen att översiktsplanen tillkommit i 
enlighet med kommunallagen.  
 
Kommunstyrelsen föreslås att godkänna förslag till kommunens yttrande samt 
omedelbart justera beslutet.  
 

Yttrande i förvaltningsrättens mål FR 14472-22 

Inställning 

 
Sotenäs kommun yrkar att överklagandet avslås och att kommunfullmäktiges beslut den 
14 december 2022, § 172 fastställs.  

Grunder  

Beslut om antagande av översiktsplan kan enligt plan- och bygglagen inte överklagas. 
Prövningen omfattar därmed inte innehållet i översiktsplanen utan är begränsad till 
laglighetsprövning enligt 13 kap. 8 § kommunallagen.  
 
  Ett överklagat beslut ska enligt 13 kap. 8 § kommunallagen upphävas, om 
   1. det inte har kommit till på lagligt sätt,  
   2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen, 
   3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 
   4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 
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Sotenäs kommun gör gällande att det överklagade beslutet har kommit till på ett lagligt 
sätt, att det rör en kommunal angelägenhet, att beslutande organ haft rätt att fatta 
aktuella beslut i ärendet samt att beslut eller handläggning inte heller i övrigt strider mot 
lag eller annan författning.  

Begäran om anstånd med utveckling av grunder för kommunens inställning 

Skulle förvaltningsrätten överväga annat än att avslå överklagandet hemställer 
kommunen om anstånd med utveckling av grunderna till den 28 februari 2023. Syftet 
med anståndstiden är att ge kommunens ombud möjlighet att sätta sig in i ärendet och 
formulera ett yttrande.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detta tjänsteutlåtande daterat 2022-01-09 jämte 
bilagor som kommunens yttrande i mål nr 14472-22. 
 
Kommunstyrelsen delegerar ett eventuellt beslut om utveckling av grunderna till 
kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och samhällsbyggnadschefen i 
förening.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att justera beslutet omedelbart.  

Beslutsunderlag 
- föreläggande från förvaltningsrätten med tillhörande aktbilagor. 
- anslagsbevis, med uppgift om vilken dag anslaget om protokolljustering sattes upp på 
anslagstavlan och vilken dag det togs ned. För KF sammanträde 2022-12-14 
- Protokoll KF 2022-12-14, § 172 

Beslutet skickas till 
Plan och byggenheten 
Administrativa enheten 

  
Amanda Jansson Eveline Karlsson 
Planarkitekt Samhällsbyggnadschef 

 

  
Anna-Lena Höglund Anna Liedholm 
Administrativ chef Kommunchef 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 

 

 FÖRELÄGGANDE 
2022-12-29 

 Aktbilaga 6 

Mål nr 14472-22 

Avd. 4 
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  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sten Sturegatan 14 måndag–fredag Box 53197 forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 400 15 Göteborg Webbplats 

031 - 732 70 00 www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 Sotenäs kommun 
 
 

 
      

 
Parter: Dan Frödén m.fl. ./. Sotenäs kommun 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Det bifogade överklagandet har kommit in till domstolen. 

Målet behöver kompletteras 

Ni ska ge in följande handlingar: 

- anslagsbevis, med uppgift om vilken dag anslaget om protokolljustering sattes upp på 
anslagstavlan och vilken dag det togs ned. 
  
Ni ska även yttra er över ab 1.  
  
Detta gäller även i de fall tiden för överklagande inte har gått ut. 
 
Kompletteringen och yttrandet ska ges in till domstolen snarast men  
senast den 12 januari 2023. 

När ni skickar in kompletteringen 

Uppge ert namn, målnummer 14472-22 och det telefonnummer som ni kan nås på. Lämna 
också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingarna till domstolen digitalt, helst i PDF-format. De behöver då inte 
lämnas på annat sätt. På www.domstol.se/skickadigitalt finns information om hur ni kan 
lämna in handlingar digitalt. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss via e-post forvaltningsrattenigoteborg@dom.se eller per telefon 
031-732 70 00. 
 
 
Yasmine Rydkvist 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/skickadigitalt


FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 
Avd. 4 
 
INKOM: 2022-12-23 
MÅLNR: 14472-22 
AKTBIL: 1
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�� ������������	
��������������	��������
���������������������������

� �� !"#$#" � %&'$!�#(��� )*!!��!+#$&"!�%'!,&$#(�� -%+$(�./0/12�� �

3����4��3����5��6�����7��8���������9���:������8���� ;����� <�� 9�=� >?��@��A�BCDEDFD�GHIJKIK� L� M� � �N�OPQQH�RPCHIFFPI� L� M� � �S�RHITUVPW�OHEFFPI� L� M� � �X�LHIIH�O�YZFQHWFFPI� L� M� � �[�YDEHV\P�]VHF� L� M� � ��̂]IITLPWKD�L_DIFFPI� L� M� � ��̀aDIbQ�LcEDIFFPI�� L� M� � �d�efH�ghiDEb� j� M� � �k�lIb_D�RPCHIFFPI� Gm� M� � �An�GHQF�]iEHCHoFFPI� G� M� � �AA�RDHIDQQD�OPh�� G� M� � �AN�gPVHI\�GHQQFFPI� G�� M� � �AS�pDVDID�LQEHIID� G� M� � �AX�qVHDF�GHQQFFPI��� G� M� � �A[�rHI�sCEKFQKHIFFPI� G� M� � �Â�GHEKH�pPVoFQEco�� G� M� � �À�OHEF�qKIIoHVo� G� M� � �Ad�mtE�eEKuFFPI� s� M� � �Ak�RDIIh�OZI\KI� s� M� � �Nn�GKuHDV�LQDEIDoHE� O� � M� �NA�GKJCHDV�LHI\iDEb� O� � M� �NN�vIbDE�eJuDEQ�� qr� M� � �NS�LDiHFQKHI�]I\DEFFPI� Lr� � M� �NX�BPEiwcEI�RPCHIFFPI� Lr� � M� �N[�GKuHDV�]I\DEFFPI� rDog� � M� �N̂�rHI�xEc\yI� rDog� � M� �Ǹ�GHVKI�eVKHFFPI� rDog� � M� �Nd�sHoKVVH�RHIFFPI� rDog� � M� �Nk�YcEHI�pHCID� rDog� � M� �� � � � �Sn�RHI�zV_DoHEu{�PE\WcEHI\D�� L� �M� � �������|}�~� � ��� �� ��� �
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Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2022-12-14 §§ 168-212 

Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, onsdagen den 14 december 2022, kl 09.30-15.52 
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00 i § 172. 

Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2. 

Närvarande 
ersättare 

Se bifogad närvarolista sidan 2. 

Övriga deltagare Maria Strömberg, ekonomichef § 169 
Eveline Karlsson, samhällsbyggnadschef § 169 
Tony Åsberg, stf Räddningschef § 171 
Amanda Jansson, planarkitekt § 172 
Johan Wahlström, Rådhuset Arkitekter § 172 
Ulrica Constin, sekretariat 
Anna Liedholm, kommundirektör distans 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet den 15 december 2022 kl. 15.00. 

Sekreterare 

Anna-Lena Höglund 
Ordförande 

Jan Ulvemark (S) 
Justerare 

Lotta Johansson (S) Roland Mattsson (M) 

Anslagsbevis 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-14 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-12-15 – 2023-01-09 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt 
Kommunallagen. Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

Anna-Lena Höglund 
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KF § 172 Dnr 2020/000948 

Antagande av översiktsplan 2022 

Sammanfattning 
Ett förslag 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 kommunen.  
 
Förslaget till översiktsplan 2022 sändes ut för samråd sommaren 2021 och granskning sommaren 
2022. Yttrandena har sammanställts i redogörelser besvarat tillsammans med en beskrivning om 
hantering av synpunkterna.  
 
Baserat på inkommande yttranden och förslag på fortsatt inriktning har ett nytt förslag till 
översiktsplan 2022 tagits fram. Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-30 godkänna 
granskningsutlåtandet och föreslå kommunfullmäktige att anta översiktsplanen.  

Beslutsunderlag 
Översiktsplanen och samtliga handlingar finns i den digitala handlingen på länk: 
(https://storymaps.arcgis.com/collections/a5e07185192142f58f4a8588ed7bee22)  
Särskild handling enligt miljöbalken 2022-11-16 
Granskningsutlåtande 2022-11-16 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-11-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 § 180 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-30 § 196 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår följande; 
⁃ Yrkar på att begreppet samlad huvudort ersätts av att Kungshamn benämns centralort och Väjern, 
Hovenäset och Smögen kustorter. 
⁃ Yrkar att områden med byggnation för femvåningshus inte släpps fram i det öppna landskapet. Tre 
våningar räcker bra. 
⁃ Yrkar på att det skall stå i dokumentet att plansprängning skall minimeras vid byggnation och att 
all byggnation skall ske med naturen och inte emot. 
⁃ Yrkar på att området Seaport skall ligga kvar som ett industriområde. 
⁃ Yrkar på att begreppet samlad huvudort ersätts av att Kungshamn benämns centralort och Väjern, 
Hovenäset och Smögen kustorter. 
⁃ Yrkar att områden med byggnation för femvåningshus inte släpps fram i det öppna landskapet. Tre 
våningar räcker bra. 
⁃ Yrkar på att det skall stå i dokumentet att plansprängning skall minimeras vid byggnation och att 
all byggnation skall ske med naturen och inte emot. 
⁃ Yrkar på att området Seaport skall ligga kvar som ett industriområde. 
⁃ Yrkar på att delar av Kleven och Holmen kvarstår som riksintresse för kulturområde i planen. 
Dessa områden pekades ut av Riksantikvarieämbetet och skall kvarstå tills de gör en annan 
bedömning. 
⁃ Att områden för landförvaring av båtar pekas ut i alla samhällen. 
⁃ Att området för vindkraft tas bort ur ÖP. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstorymaps.arcgis.com%2Fcollections%2Fa5e07185192142f58f4a8588ed7bee22&data=05%7C01%7CAmanda.Jansson%40sotenas.se%7C550fd65ccbda4726b19e08da2dc5c85a%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637872624753444687%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BGhubgMmh6VN0YkbV975R5Ku0NhdKepsuOyAcAD7n6g%3D&reserved=0
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Forts. KF § 172 

 
Mats Abrahamsson (M),  Inger Eckert (KD),  Jeanette Loy (M) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Therése Mancini (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändringsförslag att området  
B12, Kleven 2:16 inriktas på att utveckla verksamhetsområde med marin inriktning och att 
utvecklingen av bostäder ska utgå. 
Jan-Olof Larsson (S) föreslår att vägen tvärlänk Kungshamn TB1 ska strykas ur ÖP. 
 
Yngve Johansson (MP) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag och till Therése Mancinis (S) 
förslag och som ändringsförslag att området Hogenäs Norra utgår och att Översiktsplanen 
kompletteras med Naturvårdsplan, Klimatanpassningsplan och Kulturmiljöprogram. 
 
Ewa Ryberg (V) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag och bifall till (S) och (MP):s förslag. 
 
Dan Frödén (DemR) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att;  
En ÖP skall gälla i många år och bör tas fram av de som skall hantera den och densamma skall 
under början varje ny mandatperiod utvärderas. Vi behöver fler unga familjer, och planera för det. 
Fler kommunala tomtområden, enda sättet att ha kontroll – Kommunen har mark 
Jämfört med ÖP2010 oerhört tungt dokument med mycket onödig text. 
Tätortsnära företagsmark saknas på flera orter. 
En plan för lantlig bebyggelse är obefintlig.  
Inför KS saknades alla handlingar, därför är beredningskravet ej tillfullo. 
 
Sebastian Andersson (SD) föreslår att ärendet återremitteras enligt Dan Frödéns (DemR) förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Votering 

Votering begärs. 

Omröstning 1 

Omröstningen genomförs och utfaller med 23 JA-röster och 7-NEJ-röster och därmed ska ärendet 
avgöras idag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens och Mats Abrahamssons (M) med fleras 
förslag och finner att Kommunfullmäktige antar detta.  
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Forts. KF § 172 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) ändringsförslag och finner att 
Kommunfullmäktige avslår detta.  

Votering 

Votering begärs. 

Omröstning 2 

Omröstningen genomförs och utfaller med 21 JA-röster och 9-NEJ-röster och därmed har 
Kommunfullmäktige beslutat att avslå förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) och Jan-Olof Larssons (S) ändringsförslag 
och finner att Kommunfullmäktige antar dessa.  

Votering 

Votering begärs. 

Omröstning 3 

Omröstningen genomförs och utfaller med 10 JA-röster och 20 NEJ-röster och därmed har 
Kommunfullmäktige beslutat att avslå förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Yngve Johanssons (MP) ändringsförslag och finner att 
Kommunfullmäktige avslår detta.  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Översiktsplan 2022, daterad 2022-11-18. 
 

Reservation 

Mikael Andersson (DemR), Dan Frödén(DemR), Malin Eliasson (DemR), Camilla Jansson 
(DemR), Göran Hahne(DemR), Sebastian Andersson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Mikael Sternemar  (L) och Michael Sandberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Jan Ulvemark (S), Therése Mancini (S), Lotta Johansson (S), Jan-Olof Larsson (S), Sanna L 
Gustafsson (S), Gerardo Alas (S), Ann-Sofie Svensson (S) och Bengt Sörensson (S) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet. Se bilaga. 
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Forts. KF § 172 

 

Skickas till 

Planarkitekt 
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Forts. KF § 172 bilaga Omröstning 1 

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

1 Therese Mancini S X   

2 Lotta Johansson S X   

3 Jan-Olof Larsson S X   

4 Sanna L Gustafsson S X   

5 Geraldo Alas S X   

6 Ann-Sofie Svensson S X   

7 Bengt Sörensson  S X   

8 Ewa Ryberg V X   

9 Yngve Johansson MP X   

10 Mats Abrahamsson M X   

11 Jeanette Loy  M X   

12 Roland Mattsson M  X   

13 Helene Stranne M X   

14 Klaes Mattsson   M X   

15 Dan Christiansson M X   

16 Maria Holmström  M X   

17 Lars Kinnmalm M X   

18 Pär Eriksson C X   

19 Jenny Lundin C X   

20 Mikael Sternemar L X   

21 Michael Sandberg L X   

22 Inger Eckert  KD X   

23 Sebastian Andersson SD  X  

24 Torbjörn Johansson SD  X  

25 Mikael Andersson DemR  X  

26 Dan Frödén DemR  X  

27 Malin Eliasson DemR  X  

28 Camilla Jansson DemR  X  

29 Göran Hahne DemR  X  

     
30 Jan Ulvemark, ordförande  S  X   

Summa (30)  23 7  
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Forts. KF § 172 bilaga Omröstning 2 

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

1 Therese Mancini S X   

2 Lotta Johansson S X   

3 Jan-Olof Larsson S X   

4 Sanna L Gustafsson S X   

5 Geraldo Alas S X   

6 Ann-Sofie Svensson S X   

7 Bengt Sörensson  S X   

8 Ewa Ryberg V X   

9 Yngve Johansson MP X   

10 Mats Abrahamsson M X   

11 Jeanette Loy  M X   

12 Roland Mattsson M  X   

13 Helene Stranne M X   

14 Klaes Mattsson   M X   

15 Dan Christiansson M X   

16 Maria Holmström  M X   

17 Lars Kinnmalm M X   

18 Pär Eriksson C X   

19 Jenny Lundin C X   

20 Mikael Sternemar L  X  

21 Michael Sandberg L  X  

22 Inger Eckert  KD X   

23 Sebastian Andersson SD  X  

24 Torbjörn Johansson SD  X  

25 Mikael Andersson DemR  X  

26 Dan Frödén DemR  X  

27 Malin Eliasson DemR  X  

28 Camilla Jansson DemR  X  

29 Göran Hahne DemR  X  

     
30 Jan Ulvemark, ordförande  S  X   

Summa (30)  21 9  
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Forts. KF § 172 bilaga Omröstning 3 

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

1 Therese Mancini S X   

2 Lotta Johansson S X   

3 Jan-Olof Larsson S X   

4 Sanna L Gustafsson S X   

5 Geraldo Alas S X   

6 Ann-Sofie Svensson S X   

7 Bengt Sörensson  S X   

8 Ewa Ryberg V X   

9 Yngve Johansson MP X   

10 Mats Abrahamsson M  X  

11 Jeanette Loy  M  X  

12 Roland Mattsson M   X  

13 Helene Stranne M  X  

14 Klaes Mattsson   M  X  

15 Dan Christiansson M  X  

16 Maria Holmström  M  X  

17 Lars Kinnmalm M  X  

18 Pär Eriksson C  X  

19 Jenny Lundin C  X  

20 Mikael Sternemar L  X  

21 Michael Sandberg L  X  

22 Inger Eckert  KD  X  

23 Sebastian Andersson SD  X  

24 Torbjörn Johansson SD  X  

25 Mikael Andersson DemR  X  

26 Dan Frödén DemR  X  

27 Malin Eliasson DemR  X  

28 Camilla Jansson DemR  X  

29 Göran Hahne DemR  X  

     
30 Jan Ulvemark, ordförande  S  X   

Summa (30)  10 20  
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Forts. KF § 172  Bilaga skriftlig reservation 

 
Jan Ulvemark (S), Therése Mancini (S), Lotta Johansson (S), Jan-Olof Larsson (S), Sanna L 
Gustafsson (S), Gerardo Alas (S), Ann-Sofie Svensson (S) och Bengt Sörensson (S) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet enligt följande; 
 

Reservation Kleven 2:16 Smögen, samt tvärväg TB1 Kungshamn 
Klevenområdet är idag bebyggt med över 300 bostäder. Drygt 70% av byggnationen används som 
fritidsbostäder.  
Smögen är idag mycket hårt belastat beträffande infrastruktur och tål inte några större satsningar när 
det gäller trafik, parkering, VA mm. Under sommarmånaderna är trafiksituationen kaotisk vilket 
redan  idag påverkar trafiksäkerheten. 
Området saknar kollektivtrafik och avståndet till närmaste åretruntöppna matvarubutik är ca 5 km 
fram och tillbaka.  
Vi läser i det nya bostadsförsörjningsprogrammet att det är bostäder för åretruntboende som ska 
prioriteras framöver. Det innebär att satsningar ska ske i områden som INTE i första hand attraherar 
fritidsboende och där det finns närhet till service och kollektivtrafik. 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet och yrkar på att området B12, Kleven 2:16 inriktas 
på att utveckla verksamhetsområde med marin inriktning och att utvecklingen av bostäder ska utgå 
samt att tvärväg TB1 i Kungshamn stryks. 
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BN § 149  BN 2022/605 

Ansökan om planbesked för fastigheterna Hunnebo 1:509, 1:510 och 
1:397  
Ansökan om planbesked inkom 2022-09-22. Sökande är Hunnebostrands Bostäder AB och ansökan 
avser fastigheten Hunnebo 1:509, 1:510 och 1:397. Sökande äger fastigheten 1:509 där man avser 
att uppföra flerbostadshus. På fastigheterna finns det i dagsläget en industri/lagerbyggnad, 
flerbostadshus samt en villa. 
 
I norr angränsar fastigheterna till skolan i Hunnebostrand, i öst till Dinglevägen, i söder till 
villabebyggelse och i väst till Hunnebovägen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt upprätta en ny detaljplan för att pröva 
möjligheten att bygga flerbostadshus på fastigheten. Möjligheten att bygga bostäder inom 
fastigheten finns enligt gällande detaljplan men där antalet fastigheter inom detaljplanen skapar ett 
planstridigt utgångsläge. Fastigheten ligger inom befintlig tätort där service, vägar och ledningar för 
vatten och spillvatten är utbyggt. 
 
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: VA/dagvatten/skyfall, geoteknik, trafikbuller, 
markmiljö, stigande havsnivåer och risker med transporter med farligt gods. 
 
Andra utredningar, som i nuläget inte kan förutses, kan bli aktuellt under planprocessens gång.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-11-17 § 253 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-11-07 
 

Yrkande 

Robert Yngve, Gunilla Ohlin, Klaes Mattson, Carl-Johan Starck, Britt Wall, Vivianne Gustafsson, 
och Sebastian Andersson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngve m.fl. och arbetsutskottets förslag och finner att 
nämnden antar detta. 
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forts. BN § 149 BN 2022/605 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• 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 sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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BNAU § 253 BN 2022/605 

Ansökan om planbesked för fastigheterna Hunnebo 1:509, 1:510 och 
1:397  
Ansökan om planbesked inkom 2022-09-22. Sökande är Hunnebostrands Bostäder AB och ansökan 
avser fastigheten Hunnebo 1:509, 1:510 och 1:397. Sökande äger fastigheten 1:509 där man avser 
att uppföra flerbostadshus. På fastigheterna finns det i dagsläget en industri/lagerbyggnad, 
flerbostadshus samt en villa. 
 
I norr angränsar fastigheterna till skolan i Hunnebostrand, i öst till Dinglevägen, i söder till 
villabebyggelse och i väst till Hunnebovägen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt upprätta en ny detaljplan för att pröva 
möjligheten att bygga flerbostadshus på fastigheten. Möjligheten att bygga bostäder inom 
fastigheten finns enligt gällande detaljplan men där antalet fastigheter inom detaljplanen skapar ett 
planstridigt utgångsläge. Fastigheten ligger inom befintlig tätort där service, vägar och ledningar för 
vatten och spillvatten är utbyggt. 
 
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: VA/dagvatten/skyfall, geoteknik, trafikbuller, 
markmiljö, stigande havsnivåer och risker med transporter med farligt gods. 
 
Andra utredningar, som i nuläget inte kan förutses, kan bli aktuellt under planprocessens gång.  
 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-11-07 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• 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 sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr.  
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jaqueline Dahllöf, Planarkitekt 

Telefon: 0523-66 46 25 
E-post: jaqueline.dahllof@sotenas.se 
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Ansökan om planbesked för fastigheterna Hunnebo 1:509, 
1:510 och 1:397  

Sammanfattning  
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Hunnebo 
1:509, 1:510 samt 1:397 i syfte att göra det möjligt att uppföra flerbostadshus på 
fastigheten Hunnebo 1:509. För fastigheterna finns en gällande detaljplan med 
bostadsändamål som har ett planstridigt utgångsläge. Det aktuella området ligger i 
Hunnebostrand i direkt anslutning till Dinglevägen samt Hunneboskolan. 
 

 
Lokalisering av aktuellt område              

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om planbesked inkom 2022-09-22. Sökande är Hunnebostrands Bostäder AB 
och ansökan avser fastigheten Hunnebo 1:509, 1:510 och 1:397. Sökande äger 
fastigheten 1:509 där man avser att uppföra flerbostadshus. På fastigheterna finns det i 
dagsläget en industri/lagerbyggnad, flerbostadshus samt en villa. 
I norr angränsar fastigheterna till skolan i Hunnebostrand, i öst till Dinglevägen, i söder 
till villabebyggelse och i väst till Hunnebovägen.  
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jaqueline Dahllöf, Planarkitekt 

Telefon: 0523-66 46 25 
E-post: jaqueline.dahllof@sotenas.se 
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Befintlig bebyggelse på fastigheten Hunnebo 1:509 
     
Detaljplaner 
Fastigheterna omfattas av detaljplanen 1427-P90/7. I detaljplanen tillåts bostäder i två 
plan med en högsta byggnadshöjd på 6,5 meter. För dessa tillåts en högsta byggnadsarea 
på 1400 m2. Detaljplanen tillåter även en pumpstation inom ett område i detaljplanens 
norra del. Det framgår att planområdet ska utgöras av en fastighet, vilket det idag inte 
gör då planområdet består av tre fastigheter, detta skapar ett planstridigt utgångsläge. 
Det finns även ett flertal andra bestämmelser angående placering, utnyttjandegrad, 
utförande samt begränsningar som gäller för detaljplanen. 
 

  
Detaljplan 1427-P90/7  
 
Översiktsplan 
Enligt gällande översiktsplanen, ÖP 2010, är aktuellt område lämpligt för 
bebyggelseutveckling inom tätort. 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jaqueline Dahllöf, Planarkitekt 

Telefon: 0523-66 46 25 
E-post: jaqueline.dahllof@sotenas.se 
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I granskningshandlingarna för ÖP 2022 framgår ingen specifik utvecklingsinriktning för 
fastigheterna. Vid förfrågningar i områden som ligger utanför utvecklingsområden ska 
en allmän lämplighetsbedömning göras med stöd i respektive tätortsområdes 
utvecklingsinriktning och redovisning av nuvarande markanvändning. Majoriteten av 
utvecklingsförslagen som presenteras i Hunnebostrand avser bostäder, vilket är i likhet 
med ansökan om planbesked för dessa fastigheter. 
 
Riksintressen 
Området omfattas av riksintresse för naturvård MB 3 kap 6§, turism och rörligt 
friluftsliv MB 4 kap 2§ samt riksintresse för obruten kust MB 4 kap 3. 
 
Stigande havsnivåer 
Området ligger på cirka +4 meter till +3 meter över havet vilket innebär att området kan 
vara utsatt för översvämning vid stigande havsnivåer.  
 
Trafikbuller 
Området ligger i anslutning till Dinglevägen, som är huvudled genom Hunnebostrand. 
Området är därför utsatt för trafikbuller. Nya bostäder inom området är därför särskilt 
utsatta för buller. 
 
Förorenad mark 
Området kan vara utsatt för markföroreningar. För att bostäder ska kunna uppföras bör 
markmiljön undersökas. 
 
VA 
Fastigheterna ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA. Det finns ledningar 
för vatten, spillvatten och dagvatten i anslutning till fastigheterna. 

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi 
Detaljplanearbetet bekostas av sökanden. Inga kostnader för kommunen. 

Regelverk 

Planprocessen ska genomföras i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900, (SFS 
2014:900) och startas med ett standardförfarande.  

Slutsats 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt upprätta en ny detaljplan 
för att pröva möjligheten att bygga flerbostadshus på fastigheten Hunnebo 1:509. 
Möjligheten att bygga bostäder inom fastigheten finns enligt gällande detaljplan men 
där antalet fastigheter inom detaljplanen skapar ett planstridigt utgångsläge. 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jaqueline Dahllöf, Planarkitekt 

Telefon: 0523-66 46 25 
E-post: jaqueline.dahllof@sotenas.se 
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Fastigheterna ligger inom befintlig tätort där service, vägar och ledningar för vatten och 
spillvatten är utbyggt. 
 
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: VA/dagvatten/skyfall, geoteknik, 
trafikbuller, markmiljö, stigande havsnivåer och risker med transporter med farligt gods. 
 
Andra utredningar, som i nuläget inte kan förutses, kan bli aktuellt under planprocessens 
gång.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta:  
 
att  ge ett positivt planbesked  
att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 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  sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr.  

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
Sökande 
 
 
 
Jaqueline Dahllöf                       Håkan von Dolwitz 
Planarkitekt   Plan- och byggenheten 
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Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-12-01 | §§ 134-157 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 28(38)
 

 
 

BN § 150  BN 2022/666 

Ansökan om planbesked för fastigheten Smögenön 98:1, Smögens 
Havsbad, Smögen  
Smögens Havsbad behöver utveckla och modernisera sin hotellanläggning. Företaget önskar bygga 
på en våning på del av hotellet samt mindre tillbyggnader vid entrén, matsalen och spa-avdelningen. 
Ytterligare 11 hotellrum kan då också inrymmas. Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny 
detaljplan så att föreslagna ombyggnader inryms i detaljplanen. Det aktuella området ligger på 
Smögen, mellan Parkgatan och Makrillgatan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget till ombyggnad av hotellet kräver en ny 
detaljplan. En större byggnad på platsen kan medföra störningar i form av trafikökning, skymd 
utsikt eller skuggor för grannar och påverkan på riksintresset för kulturmiljön. Utredningar som 
behöver tas fram i samband med planarbetet är: 

• Påverkan från trafik till och från hotellet samt parkeringslösningar. 
• VA-utredning inkluderande omhändertagande av dagvatten.  
• Påverkan från skyfall (100-årsregn) och redovisning av åtgärder om det behövs. 
• Geoteknisk och bergteknisk utredning alternativt utlåtande från sakkunnig.  
• Utsikts/skuggpåverkan för grannfastigheter.  
• Anpassning till omgivande bebyggelse och landskap, samt säkerställa att riksintresset för 

kulturmiljövården inte skadas. 
 
Andra utredningar, som i nuläget inte kan förutses, kan bli aktuellt under planprocessens gång.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-11-17 § 254 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-11-02 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå kommunstyrelsen att ge ett positivt 
planbesked. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall och arbetsutskottets förslag och finner att nämnden 
antar detta. 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-12-01 | §§ 134-157 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 29(38)
 

 
 

forts. BN § 150 BN 2022/666 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-11-17 | §§ 230-267 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 33(51)
 

 
 

BNAU § 254 BN 2022/666 

Ansökan om planbesked för fastigheten Smögenön 98:1, Smögens 
Havsbad, Smögen  
Smögens Havsbad behöver utveckla och modernisera sin hotellanläggning. Företaget önskar bygga 
på en våning på del av hotellet samt mindre tillbyggnader vid entrén, matsalen och spa-avdelningen. 
Ytterligare 11 hotellrum kan då också inrymmas. Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny 
detaljplan så att föreslagna ombyggnader inryms i detaljplanen. 
 
Det aktuella området ligger på Smögen, mellan Parkgatan och Makrillgatan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget till ombyggnad av hotellet kräver en ny 
detaljplan. En större byggnad på platsen kan medföra störningar i form av trafikökning, skymd 
utsikt eller skuggor för grannar och påverkan på riksintresset för kulturmiljön. Utredningar som 
behöver tas fram i samband med planarbetet är: 

• Påverkan från trafik till och från hotellet samt parkeringslösningar. 
• VA-utredning inkluderande omhändertagande av dagvatten.  
• Påverkan från skyfall (100-årsregn) och redovisning av åtgärder om det behövs. 
• Geoteknisk och bergteknisk utredning alternativt utlåtande från sakkunnig.  
• Utsikts/skuggpåverkan för grannfastigheter.  
• Anpassning till omgivande bebyggelse och landskap, samt säkerställa att riksintresset för 

kulturmiljövården inte skadas. 
 
Andra utredningar, som i nuläget inte kan förutses, kan bli aktuellt under planprocessens gång.  

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-11-02 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 

E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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Ansökan om planbesked för fastigheten Smögenön 98:1, 
Smögens Havsbad, Smögen  

Sammanfattning  
Smögens Havsbad behöver utveckla och modernisera sin hotellanläggning. Företaget 
önskar bygga på en våning på del av hotellet samt mindre tillbyggnader vid entrén, 
matsalen och spa-avdelningen. Ytterligare 11 hotellrum kan då också inrymmas. 
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan så att föreslagna 
ombyggnader inryms i detaljplanen. 
Det aktuella området ligger på Smögen, mellan Parkgatan och Makrillgatan. 
 

  
Aktuellt område                                         Befintlig hotellanläggning     

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om planbesked inkom 2022-10-19. Sökanden är AR Smögenshavsbad 
Fastigheter AB. Bolaget äger fastigheten Smögenön 98:1 vilken finns i 2 delar, del 2 
med aktuell hotellanläggning ”Hafvsbadet” och del 1 med annexet ”Läsidan” placerat 
något längre österut vid Parkgatan. Denna ansökan avser endast del 2. 
Havsbadet har idag 76 hotellrum vilka önskas utökas till sammanlagt 87 hotellrum. 
Förslaget till ombyggnad av Havsbadet är en ny utökad entré, 11 nya hotellrun i en ny 
våning ovanpå befintlig byggnadskropp i norr, en ny spa-avdelning samt utökad 
restaurang med ny terrass. Vidare ingår ett förslag till enskilt avloppsreningsverk om det 
visar sig att anslutning till kommunens verk inte är möjlig. Till -och 
ombyggnadsförslaget inryms inte inom gällande detaljplan. 
Området omges av småhusbebyggelse samt i norr av park och natur. Hotellet ligger på 
en höjd högre än +9 meter över havsnivån och berget bakom (norr om) hotellet ligger på 
höjder +20 - +30 meter över havet. Enligt jordartskartan ligger området på fast berg. 
Fastigheten ingår i kommunalt verksamhetsområde och är anslutet till kommunens 
ledningar för vatten och spillvatten.  
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 

E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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Detaljplaner 
Aktuellt område omfattas av detaljplan 1427-P17 från 2000 med en genomförandetid 
som gått ut. Enligt planens bestämmelser får området användas för hotell med 
konferensverksamhet (H1) och uppföras i 2 våningar respektive 2 våningar med inredd 
vind. Bestämmelser finns också om byggnadshöjder, utseende, utformning, anpassning 
till kulturmiljön och mark som inte får bebyggas.  
 

 
Aktuell detaljplan    
 
Översiktsplan 
Enligt översiktsplanen, ÖP 2010 samt pågående översiktsplan 2022, ligger aktuellt 
område inom tätortszon utan specifika områdesrekommendationer. 
 
Riksintressen 
I huvudsak omfattas hela Smögen av riksintresse för totalförsvaret MB 3 kap 9§, 
sjöövningsområde. Området omfattas också av riksintresse för turism och rörligt 
friluftsliv MB 4 kap 2§, obruten kust MB 4 kap 3§ samt riksintresse för 
kulturmiljövården MB 3 kap 6§.  
 
Strandskydd 
Strandskyddet är upphävt i gällande detaljplan och kan komma att återinträda när en ny 
detaljplan upprättas. Särskilda skäl enligt miljöbalken (7 kap 18c§) kan vara att en 
utökning av befintlig byggnad inom den egna fastigheten saknar betydelse för 
strandskyddets syften.  
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 

E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi 
Detaljplanearbetet bekostas av sökanden. Inga kostnader för kommunen.  

Regelverk 

Planprocessen ska genomföras i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900, (SFS 
2014:900) och bedrivas med ett standardförfarande.  

Slutsats 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget till ombyggnad av hotellet kräver 
en ny detaljplan. En större byggnad på platsen kan medföra störningar i form av 
trafikökning, skymd utsikt eller skuggor för grannar och påverkan på riksintresset för 
kulturmiljön. Utredningar som behöver tas fram i samband med planarbetet är: 

• Påverkan från trafik till och från hotellet samt parkeringslösningar. 
• VA-utredning inkluderande omhändertagande av dagvatten.  
• Påverkan från skyfall (100-årsregn) och redovisning av åtgärder om det behövs. 
• Geoteknisk och bergteknisk utredning alternativt utlåtande från sakkunnig.  
• Utsikts/skuggpåverkan för grannfastigheter.  
• Anpassning till omgivande bebyggelse och landskap, samt säkerställa att 

riksintresset för kulturmiljövården inte skadas. 
Andra utredningar, som i nuläget inte kan förutses, kan bli aktuellt under planprocessens 
gång.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta:  
att  ge ett positivt planbesked  
att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta besluts
 datum 
att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta besluts
 datum  
att beslutet innebär inte någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
att sökanden ska bekosta planarbetet 
att  sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 

E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr 

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
Sökande 
 
 
 
Elisabet Fjellman   Håkan Von Dolwitz  
Konsulterande arkitekt   Plan -och byggchef 
 



______________________

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2022-10-19
    Dnr: BN-2022-666/1
_____________________
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    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2022-10-19
    Dnr: BN-2022-666/1
_____________________



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-12-01 | §§ 134-157 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 30(38)
 

 
 

BN § 151  BN 2022/673 

Ansökan om planbesked för fastigheten Smögenön 35:1, 
Församlingshemmet, Smögen  
Kyrkans församlingshem på Smögen behöver byggas om och till så att det kan användas både som 
samlingslokal och bostäder. Gällande detaljplanen tillåter endast samlingslokal och en ny detaljplan 
behövs för att bostäder också ska tillåtas. 
 
Det aktuella området ligger på Smögen, på Kyrkogatan, strax väster om kyrkan. 
 
Ansökan om planbesked inkom 2022-10-24. Sökanden är Sotenäs pastorat som också äger aktuell 
fastighet. Befintlig byggnad är uppförd i en våning samt suterrängplan. Hela byggnaden används 
som samlingslokal. Förslaget enligt ansökan är att tillskapa fyra mindre lägenheter på första 
våningsplanet samt bygga på ytterligare en våning. Parkeringsplatser finns på kommunens mark 
väster om fastigheten. Om ytterligare parkeringsplatser behövs eller om kommunens mark inte får 
användas för enskilt bruk, kan ytterligare parkeringsplatser anordnas på kyrkans fastighet, 
Smögenön 50:1. Fastigheten ingår i kommunalt verksamhetsområde och är anslutet till kommunens 
ledningar för vatten och spillvatten.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en ny detaljplan med möjlighet att bygga ett par 
bostadslägenheter till kan vara lämpligt. Den påverkan som redovisade fyra små lägenheter kan 
medföra på trafiken och gatunätet bedöms som mycket liten men bör ändå utredas i samband med 
ny detaljplan. En större byggnad på platsen ska anpassas till omgivande bebyggelse och inte skada 
riksintresset för kulturmiljön. 
 
Utredningar som behöver tas fram i samband med planarbetet är: 

• Påverkan från trafik till och från planområdet samt parkeringslösningar. 
• VA-utredning inkluderande omhändertagande av dagvatten.  
• Påverkan från skyfall (100-årsregn) och redovisning av åtgärder om det behövs. 
• Geoteknisk utredning alternativt utlåtande från sakkunnig.  
• Anpassning till omgivande bebyggelse, samt säkerställa att riksintresset för 

kulturmiljövården inte skadas. 
 
Andra utredningar, som i nuläget inte kan förutses, kan bli aktuellt under planprocessens gång.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-11-17 § 255 
Plankonsultens tjänsteutlåtande 2022-11-03 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) och Robert Yngve (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå 
kommunstyrelsen att ge ett positivt planbesked.  



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-12-01 | §§ 134-157 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 31(38)
 

 
 

forts. BN § 151 BN 2022/673 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall, Robert Yngve och arbetsutskottets förslag och finner 
att nämnden antar detta. 

 
Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-11-17 | §§ 230-267 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 34(51)
 

 
 

BNAU § 255 BN 2022/673 

Ansökan om planbesked för fastigheten Smögenön 35:1, 
Församlingshemmet, Smögen  
Kyrkans församlingshem på Smögen behöver byggas om och till så att det kan användas både som 
samlingslokal och bostäder. Gällande detaljplanen tillåter endast samlingslokal och en ny detaljplan 
behövs för att bostäder också ska tillåtas. 
 
Det aktuella området ligger på Smögen, på Kyrkogatan, strax väster om kyrkan. 
 
Ansökan om planbesked inkom 2022-10-24. Sökanden är Sotenäs pastorat som också äger aktuell 
fastighet. Befintlig byggnad är uppförd i en våning samt suterrängplan. Hela byggnaden används 
som samlingslokal. Förslaget enligt ansökan är att tillskapa fyra mindre lägenheter på första 
våningsplanet samt bygga på ytterligare en våning. Parkeringsplatser finns på kommunens mark 
väster om fastigheten. Om ytterligare parkeringsplatser behövs eller om kommunens mark inte får 
användas för enskilt bruk, kan ytterligare parkeringsplatser anordnas på kyrkans fastighet, 
Smögenön 50:1. Fastigheten ingår i kommunalt verksamhetsområde och är anslutet till kommunens 
ledningar för vatten och spillvatten.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en ny detaljplan med möjlighet att bygga ett par 
bostadslägenheter till kan vara lämpligt. Den påverkan som redovisade fyra små lägenheter kan 
medföra på trafiken och gatunätet bedöms som mycket liten men bör ändå utredas i samband med 
ny detaljplan. En större byggnad på platsen ska anpassas till omgivande bebyggelse och inte skada 
riksintresset för kulturmiljön. 
 
Utredningar som behöver tas fram i samband med planarbetet är: 

• Påverkan från trafik till och från planområdet samt parkeringslösningar. 
• VA-utredning inkluderande omhändertagande av dagvatten.  
• Påverkan från skyfall (100-årsregn) och redovisning av åtgärder om det behövs. 
• Geoteknisk utredning alternativt utlåtande från sakkunnig.  
• Anpassning till omgivande bebyggelse, samt säkerställa att riksintresset för 

kulturmiljövården inte skadas. 
 
Andra utredningar, som i nuläget inte kan förutses, kan bli aktuellt under planprocessens gång.  
 

Beslutsunderlag 

Plankonsultens tjänsteutlåtande 2022-11-03 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-11-17 | §§ 230-267 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 35(51)
 

 
 

forts. BNAU § 255 BN 2022/673 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 

E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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Ansökan om planbesked för fastigheten Smögenön 35:1, 
Församlingshemmet, Smögen  

Sammanfattning  
Kyrkans församlingshem på Smögen behöver byggas om och till så att det kan användas 
både som samlingslokal och bostäder. Gällande detaljplanen tillåter endast 
samlingslokal och en ny detaljplan behövs för att bostäder också ska tillåtas. 
 
Det aktuella området ligger på Smögen, på Kyrkogatan, strax väster om kyrkan. 
 

  
Aktuellt område                                              

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om planbesked inkom 2022-10-24. Sökanden är Sotenäs pastorat som också 
äger aktuell fastighet. Befintlig byggnad är uppförd i en våning samt suterrängplan. 
Hela byggnaden används som samlingslokal. Förslaget enligt ansökan är att tillskapa 
fyra mindre lägenheter på första våningsplanet samt bygga på ytterligare en våning. 
Parkeringsplatser finns på kommunens mark väster om fastigheten. Om ytterligare 
parkeringsplatser behövs eller om kommunens mark inte får användas för enskilt bruk, 
kan ytterligare parkeringsplatser anordnas på kyrkans fastighet, Smögenön 50:1. 
Fastigheten ingår i kommunalt verksamhetsområde och är anslutet till kommunens 
ledningar för vatten och spillvatten.  
 
Detaljplaner 
Aktuellt område omfattas av detaljplan 1427-P90/4 från 1989 med en genomförandetid 
som gått ut. För området finns också en tomtindelning, 14-SMÖ-86 från 1964. 
Tomtindelningen kan behöva upphävas i samband med att ny detaljplan upprättas.  
Enligt gällande detaljplan får användningen vara samlingslokal (C) i två våningar med 
en högsta byggnadshöjd på 6,5 meter. 
 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 

E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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Aktuell detaljplan    
 
Översiktsplan 
Enligt översiktsplanen, ÖP 2010 samt pågående översiktplan 2022, ligger aktuellt 
område inom tätortszon utan specifika områdesrekommendationer. 
 
Riksintressen 
I huvudsak omfattas hela Smögen av riksintresse för totalförsvaret MB 3 kap 9§, 
sjöövningsområde. Området omfattas också av riksintresse för turism och rörligt 
friluftsliv MB 4 kap 2§, obruten kust MB 4 kap 3§ samt riksintresse för 
kulturmiljövården MB 3 kap 6§.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi 
Detaljplanearbetet bekostas av sökanden. Inga kostnader för kommunen.  

Regelverk 

Planprocessen ska genomföras i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900, (SFS 
2014:900) och bedrivas med ett standardförfarande.  

Slutsats 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en ny detaljplan med möjlighet att bygga 
ett par bostadslägenheter till kan vara lämpligt. Den påverkan som redovisade fyra små 
lägenheter kan medföra på trafiken och gatunätet bedöms som mycket liten men bör 
ändå utredas i samband med ny detaljplan. En större byggnad på platsen ska anpassas 
till omgivande bebyggelse och inte skada riksintresset för kulturmiljön. 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 

E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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Utredningar som behöver tas fram i samband med planarbetet är: 
• Påverkan från trafik till och från planområdet samt parkeringslösningar. 
• VA-utredning inkluderande omhändertagande av dagvatten.  
• Påverkan från skyfall (100-årsregn) och redovisning av åtgärder om det behövs. 
• Geoteknisk utredning alternativt utlåtande från sakkunnig.  
• Anpassning till omgivande bebyggelse, samt säkerställa att riksintresset för 

kulturmiljövården inte skadas. 
Andra utredningar, som i nuläget inte kan förutses, kan bli aktuellt under planprocessens 
gång.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta:  
att  ge ett positivt planbesked  
att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta besluts
 datum 
att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta besluts
 datum  
att beslutet innebär inte någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
att sökanden ska bekosta planarbetet 
att  sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 
 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr 

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
Sökande 
 
 
 
Elisabet Fjellman   Håkan Von Dolwitz  
Konsulterande arkitekt   Plan -och byggchef 
 



______________________

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2022-10-24
    Dnr: BN-2022-673/1
_____________________
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    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2022-10-24
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Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-12-01 | §§ 134-157 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 32(38)
 

 
 

BN § 152  BN 2022/560 

Ansökan om planbesked för fastigheten Tången 2:34 
Ansökan om planbesked avser att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Tången 2:34 som idag inte 
följer gällande detaljplan vilket försvårar möjligheten att förändra eller utveckla fastigheten. Enligt 
ansökan bör hela området som omfattas av gällande detaljplanen ses över. Sökanden önskar att 
gällande detaljplan ska moderniseras likt de detaljplaner som tagits fram för Hunnebostrand och 
Smögen. Ett flertal fastigheter inom samma planområde har ett planstridigt utgångsläge utöver 
sökandes fastighet, därav föreslås att hela detaljplanen ses över. Det aktuella området ligger i 
Kungshamn, på Tången.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att gällande detaljplan från 1940 är inaktuell och att en ny 
detaljplan bör upprättas. Bedömningen är att det är olämpligt att upprätta en detaljplan endast för 
den aktuella fastigheten och att ett helhetsgrepp behöver tas för hela planområdet.  
 
Planuppdrag finns att göra en översyn av äldre detaljplaner för kommunens samhällen, däribland 
Kungshamn och Tången. Beslut finns, KS 2019 -02-13 §35, om prioritering av vilka detaljplaner 
som ska förnyas, Tången ligger på prioritering 3 av prioriteringar 1-4. En översyn av 
prioriteringsordningen sker regelbundet.  
 
I ett eventuellt planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: VA/dagvatten/skyfall, geo- och 
bergteknik, stigande havsnivåer och översvämning samt anpassning till befintlig bebyggelsemiljö. 
Andra utredningar, som i nuläget inte kan förutses, kan bli aktuellt under planprocessens gång.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-11-17 § 256 
Plankonsultens tjänsteutlåtande 2022-11-08 
 

Yrkande 

Robert Yngve (KD), Gunilla Ohlin (L), Klaes Mattson (M), Carl-Johan Starck (M), Britt Wall (S), 
Vivianne Gustafsson (S) och Sebastian Andersson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngve m.fl. förslag och finner att nämnden antar detta. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 33(38)
 

 
 

forts. BN § 152 BN 2022/560 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att  ge ett negativt planbesked  
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 
Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 9 660 kr.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 

Jäv 

Eveline Karlsson, och Håkan von Dolwitz anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller 
i beslutet. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 36(51)
 

 
 

BNAU § 256 BN 2022/560 

Ansökan om planbesked för fastigheten Tången 2:34 
Ansökan om planbesked avser att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Tången 2:34 som idag inte 
följer gällande detaljplan vilket försvårar möjligheten att förändra eller utveckla fastigheten. Enligt 
ansökan bör hela området som omfattas av gällande detaljplanen ses över. Sökanden önskar att 
gällande detaljplan ska moderniseras likt de detaljplaner som tagits fram för Hunnebostrand och 
Smögen. Ett flertal fastigheter inom samma planområde har ett planstridigt utgångsläge utöver 
sökandes fastighet, därav föreslås att hela detaljplanen ses över. Det aktuella området ligger i 
Kungshamn, på Tången.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att gällande detaljplan från 1940 är inaktuell och att en ny 
detaljplan bör upprättas. Bedömningen är att det är olämpligt att upprätta en detaljplan endast för 
den aktuella fastigheten och att ett helhetsgrepp behöver tas för hela planområdet.  
 
Planuppdrag finns att göra en översyn av äldre detaljplaner för kommunens samhällen, däribland 
Kungshamn och Tången. Beslut finns, KS 2019 -02-13 §35, om prioritering av vilka detaljplaner 
som ska förnyas, Tången ligger på prioritering 3 av prioriteringar 1-4. En översyn av 
prioriteringsordningen sker regelbundet.  
 
I ett eventuellt planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: VA/dagvatten/skyfall, geo- och 
bergteknik, stigande havsnivåer och översvämning samt anpassning till befintlig bebyggelsemiljö. 
Andra utredningar, som i nuläget inte kan förutses, kan bli aktuellt under planprocessens gång.  

Beslutsunderlag 

Plankonsultens tjänsteutlåtande 2022-11-08 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att  ge ett negativt planbesked  
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 
Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 9 660 kr.  

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 

Jäv 

Eveline Karlsson, och Håkan von Dolwitz anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller 
i förslag till beslut. 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 

E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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Ansökan om planbesked för fastigheten Tången 2:34 

Sammanfattning  
Ansökan om planbesked avser att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Tången 2:34 
som idag inte följer gällande detaljplan vilket försvårar möjligheten att förändra eller 
utveckla fastigheten. Enligt ansökan bör hela området som omfattas av gällande 
detaljplan ses över. Sökanden önskar att gällande detaljplan ska moderniseras likt de 
detaljplaner som tagits fram för Hunnebostrand och Smögen. Ett flertal fastigheter inom 
samma planområde har ett planstridigt utgångsläge utöver sökandes fastighet, därav 
föreslås att hela detaljplanen ses över. Det aktuella området ligger i Kungshamn, på 
Tången.  
 

 
Aktuell fastighet markerad 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om planbesked inkom 2022-09-01 och avser fastigheten Tången 2:34 som ägs 
av sökanden. Den aktuella fastigheten består idag av ett bostadshus och ligger i ett 
område med småhus av samma karaktär.  
 
För att bebyggelsen på Tången ska bli planenlig och eventuellt kunna utvecklas finns 
det behov av att ta fram en ny detaljplan då det i dagsläget finns ett planstridigt 
utgångsläge. Samma problematik har identifierats på ett flertal fastigheter som ligger 
inom den gällande detaljplanen. 
 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 

E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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Detaljplaner 
Fastigheten ligger inom detaljplanen 14-TÅN-4 från år 1940 där genomförandetiden är 
slut. För fastigheten gäller bestämmelsen IIBÖ som innebär att friliggande bostadshus 
får uppföras i två våningar. För övrigt gäller bestämmelser om avstånd till gräns, 
byggnadshöjd, exploateringsgrad, utformning och mark som inte får bebyggas 
(prickmark). 
 

 
Del av detaljplan som gäller för fastigheten, aktuell fastighet markerad 
   
Översiktsplan 
Enligt översiktsplanen, ÖP 2010, finns det inga specifika områdesrekommendationer för 
fastigheten och dess närområde. I granskningshandlingarna för ÖP 2022 finns det inga 
förslag för utveckling av fastigheten och dess närområdet. För förfrågningar som ligger 
utanför utvecklingsområden ska det göras en lämplighetsbedömning med stöd i 
tätortsområdets utvecklingsinriktning och redovisning av nuvarande markanvändning. 
 
Riksintressen 
Området omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv MB 4 kap 2§ samt 
obruten kust MB 4 kap 3§. 
 
Stigande havsnivå 
Fastigheten ligger på +5 till +2 meter över havet. Delar av Tången ligger relativt lågt 
vilket innebär att risk för översvämmning från stigande havsnivå finns. 
 
VA 
Fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde och är anslutet till kommunalt 
ledningsnät för vatten och spillvatten.  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 

E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 

 
   

    
  

 

 
2022-11-08 | Tjänsteutlåtande | Kommunstyrelsen | Dnr BN 2022/560| Sida 3(3) 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 47 88 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi 
Ett eventuellt detaljplanearbete bekostas av sökanden. Inga kostnader för kommunen. 

Regelverk 

I detta skede bedöms att planprocess ska genomföras i enlighet med Plan- och 
bygglagen 2010:900, (SFS 2014:900) och bedrivas med ett utökat förfarande.  

Slutsats 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att gällande detaljplan från 1940 är inaktuell 
och att en ny detaljplan bör upprättas. Bedömningen är att det är olämpligt att upprätta 
en detaljplan endast för den aktuella fastigheten och att ett helhetsgrepp behöver tas för 
hela planområdet.  
 
Planuppdrag finns att göra en översyn av äldre detaljplaner för kommunens samhällen, 
däribland Kungshamn och Tången. Beslut finns, KS 2019 -02-13 §35, om prioritering 
av vilka detaljplaner som ska förnyas, Tången ligger på prioritering 3 av prioriteringar 
1-4. En översyn av prioriteringsordningen sker regelbundet.  
 
I ett eventuellt planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: VA/dagvatten/skyfall, geo- 
och bergteknik, stigande havsnivåer och översvämning samt anpassning till befintlig 
bebyggelsemiljö. Andra utredningar, som i nuläget inte kan förutses, kan bli aktuellt 
under planprocessens gång.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta:  
att  ge ett negativt planbesked  
att  sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 9 660 kr.  

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
Sökande 
 
 
 
Elisabet Fjellman 
Konsulterande arkitekt 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-01-11 KA 2023/000045 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund 
anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Samordning och styrning av gemensam nämnd samt 
avtalssamverkan, Sotenäs, Munkedal och Lysekil 

Sammanfattning 
Vid samverkansrådets möte 2022-10-18 diskuterades förslag till ändringar i texten av 
styrdokumentet Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan, 
Sotenäs, Munkedal, Lysekil. Detta huvudsakligen med anledning av den genomlysning av 
IT-verksamheten som gjorts av en extern konsult (Atea). Mot bakgrund av 
genomlysningen, men också behovet av vissa förtydliganden, har SML-styrgrupp fört en 
dialog om förslag till förändringar i det gemensamt antagna dokumentet om samordning 
och styrning.  
 
Lysekils kommun fick i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt dokument som ska 
fastställas av respektive kommunfullmäktige. 
  

Ekonomi  

Ingen påverkan 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till det 
reviderade dokumentet Samordning och styrning av gemensam nämnd samt 
avtalssamverkan. 
   

Beslutsunderlag 
Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan 
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Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Administrativ chef 
Munkedals kommun 
Lysekils kommun 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Anna Liedholm 
Administrativ chef Kommundirektör 
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Antagen av Styrgrupp och Samverkansråd 2022-10-18 

Antagen av kommunfullmäktige i Munkedals kommun 2023-xx-xx § xx 
Antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2023-02-08 § xx 
Antagen av Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 2023-xx-xx § xx 

Förslag 2023-01-11 
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1. Bakgrund 

Sedan 2017 finns antaget dokument avseende samordning och styrning av gemensamma 
nämnder. Från och med 2019-01-01 upphörde två av de gemensamma nämnderna IT och 
Lön. Istället upptogs samarbetet genom avtalssamverken. I samband med denna övergång 
genomförs en översyn av styrdokumentet. 

Dokumentet syftar till samordningen avseende budgetprocess, budgetuppföljning (delårs- 
/årsbokslut), internkontroll och styrning detta för verksamheter som kommunerna har 
gemensamt genom antingen nämnd eller avtalssamverkan. 

2. Beskrivning av verksamheten 
Organisation Värd Samverkans- 

part 
Samverkans- 
part 

Samverkans- 
part 

IT Lysekil Sotenäs Munkedal Lysekil 

Miljö-nämnd Sotenäs Sotenäs Munkedal Lysekil 

Löne Munkedal Sotenäs Munkedal Lysekil 

 

3. Samverkansområden 

Samverkan används för att stärka förutsättningarna för respektive kommun att skapa 
värde och nytta för medborgarna. Syftet med samverkan är att genom samarbete skapa 
lärande och utveckling, minska sårbarheter och också kostnadsfördelar.  

Sotenäs (S), Munkedal (M) och Lysekil (L) bedriver samverkan genom gemensamma 
nämnder samt avtalssamverkan inom områdena: 

• IT (värdkommun Lysekil) 

• Miljö (värdkommun Sotenäs) 

• Lön (värdkommun Munkedal) 

IT-funktionen drivs i avtalssamverkan. Funktionen har till uppgift att leverera drift, 
support, förvaltning och vidareutveckling av IT-tjänster av god kvalitet som stödjer de 
ingående kommunernas strategier, planer och behov för produktion och leverans av 
medborgarnytta. Funktionen har en samordnande roll och arbetet ska ske i samarbete 
och nära dialog med berörda verksamheter. 

Miljönämnden ansvarar för livsmedels- miljö- och hälsoskyddsfrågor inom de tre 
samverkande kommunerna Nämnden svarar för myndighetsutövning inom ramen för 
gällande lagstiftning inom dessa områden. Från och med 2019 utgick samordning kring 
det miljöstrategiska arbetet. Nämnden startade 2014. 

Lön har till uppdrag att fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas uppgifter 
vad avser: Löneadministration, Support och utbildning i lönesystemets olika delar, 
Support i tillämpning av lagar, avtal och regler, Utdata och statistik (basutbud), 
Systemförvaltning samt Pensions- och försäkringsadministration. Nämnden startade 
2014. Från och med 2019 övergick verksamheten till avtalssamverkan. 



Verksamheterna regleras av samverkansavtal/reglemente efter fastställande i respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige.  

När det bedöms lagligen möjligt samt ge positiv effekt för verksamheten förordas att 
tjänster erbjuds/säljs också till externa parter för att skapa ökad effektivitet genom 
synergier och samordningsvinster. Principen är att i första hand sälja tjänst till 
verksamhet/bolag inom koncernen och i andra hand till annan extern samverkanspart. 

4. Styrning och ledning 

Styrning och ledning utgår ifrån beslut i Styrgrupp. Varje beslut föregås av en beredning av 
ett eller flera beredningsorgan. 

Återkoppling av årliga processer samt av viktiga beslut som är fattade görs i Samverkansråd. 

För att skapa en tydlighet och fördjupad samverkan fastslås att för varje verksamhetsår 
fastställa möten för ägarsamråd samt styrgruppen. Detta också för att underlätta för 
cheferna inom samverkansområdena om vilka krav och förväntningar som finns från de 
samverkande kommunerna. 

Administrativa cheferna ombesörjer att årliga möten bokas in. 

 

4.1 Samverkansråd 

Samverkanråden representeras av Kommunstyrelsens kommunalråd och oppositionsråd 
samt kommuncheferna från respektive kommun. 

Samverkansrådens möten syftar till att skapa tydlig inriktning för tex budget. Vid dessa 
möten deltar gemensamma verksamheters chefer samt för Miljönämnden även nämndens 
ordförande. Möten sker minst två gånger per år. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd kommuns ansvar. Mötesanteckningar 
skrivs och mailas ut efter mötet. 

 

Månad Processer 

Mars Årsbokslut/uppstart budgetprocess 

Oktober Delårsbokslut/avstämning kommande år 

 

4.2 Styrgrupp 

Styrgruppens roll är att styra, leda, följa upp och prioritera samverkansarbetet. Detta för 
att genom långsiktig planering skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheten 
samt säkra effekthemtagning av utvecklingsinsatser. 
 
En viktig del i styrning och ledning är den strategiska styrgruppen. I styrgrupp ingår 
kommundirektörerna och de administrativa cheferna. De administrativa cheferna är 
sammankallande och ansvariga för mötet var sin gång. 



Uppdraget är att regelbundet minst tre gånger/år träffa cheferna för samverkan. Dessa 
möten kommer att ha olika fokus beroende på vilka delprocesser som är aktuella. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd kommuns ansvar. Mötesanteckningar 
skrivs och mailas ut efter mötet. 

 

 

 

 
 

4.2.1 Ex på beslutspunkter 

• Budget 

• Upphandling 

• Försäkringsfrågor 

• Leasingperioder för digitala verktyg 

• Investeringar 

• Förlängning av väsentliga avtal 

• Övriga strategiska frågor 

 
4.3 Övriga samråd 

Samråden ska bereda ärenden till styrgruppen inom sina respektive områden. 

I övrigt kan respektive kommun kalla samverkansparterna för möten exempelvis 
boksluts- respektive budgetdialog eller vid föredragning i KS/KF exempelvis vid 
förändring av taxor. Samverkansparternas chefer kan också bli kallade till 
kommunchefernas ledningsgrupp vid behov. 

Sammankallande i beredningar är, enligt nedan: 

4.3.1 Ekonomisk beredning/budgetberedning 

Ekonomicheferna träffas regelbundet. Vid behov bokas möte in med chefer för 
gemensamma verksamheter. Ekonomichefen i Lysekil sammankallar. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar 
skrivs och mailas ut efter mötet. 

4.3.2 Beredning av IT-frågor 

För den operativa styrningen och samordningen för IT-verksamheten står de administrativa 
cheferna tillsammans med digitaliseringsstrategerna (eller motsvarande funktion utpekad 

Månad Processer 

Februari Årsbokslut/uppstart budgetprocess 

Mars Årsbokslut/uppstart budgetprocess 
(samverkansråd) 

September/oktober Delårsbokslut/avstämning kommande år 
(samverkansråd) 



av respektive kommun). IT-chefen sammankallar. Kallelse och handlingar utsänds inför 
mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut efter mötet. 

4.3.3 Beredning av miljöfrågor 

För den mer operativa styrningen och samordningen för Miljöverksamheten står 
samhällsbyggnadscheferna. Miljöchefen sammankallar. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar 
skrivs och mailas ut efter mötet. 

4.3.4 Beredning av lönefrågor 

För den mer operativa styrningen och samordningen för Löneverksamheten står 
personalcheferna. Lönechefen sammankallar. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar 
skrivs och mailas ut efter mötet. 

 

5. Årsprocesser samt diskussionspunkter 

Nedanstående beskrivs de årligt återkommande ekonomiprocesserna i samverkan och hur 
dessa ska hanteras. 

5.1 Årsprocesser 

Budget och verksamhetsplan 

Budgetprocessen ser likadan ut i samtliga tre kommuner d.v.s. ramar antas av 
kommunfullmäktige i juni. Därefter verkställs budgeten och nämnderna arbetar fram 
detaljbudget vilken godkänns i respektive nämnd/styrelse i december. 

Däremot skiljer sig arbetet med framtagande av mål. Målprocessen för samverkan sker 
därför på våren i samband med arbete med ramarna. Enligt samverkansavtalen ska de 
gemensamma nämnderna anta budgethandling senast 30/4 varje år. I budgethandlingen 
ska ingå anpassning av ram utifrån preliminär budget samt mål för kommande budgetår. 

Ekonomicheferna träffar samverkanscheferna efter första skatteprognosen kommit i 
februari. Samverkanscheferna får då med sig en preliminär ram. Med den preliminära 
ramen startar budgetarbetet. Innan beslut i nämnd ska avstämning ske med styrgruppen. 
Konsekvensbeskrivning avseende anpassning av ram samt förslag på mål för kommande år 
ska ingå i budgeten. 

Beskrivning av budgetprocessen. 

1. Ekonomicheferna föreslår en budgetram efter första skatteprognosen i februari. 

2. Samverkanscheferna får i uppdrag att anpassa budgeten utifrån den preliminära ramen samt 
ta fram förslag på mål till kommande budgetår. 

3. Styrgruppsmöte februari avstämning preliminära ramar samt målsättningar 

4. Samverkanssamråd mars med avstämning preliminära ramar samt målsättningar 



5. Senast 30 april beslut om budget 

6. Verkställighet av budget och framtagande av detaljbudget sker i oktober 

 

I verksamhetsplanen ska ingå plan för de kommande två åren. Anvisning samt hålltider 
kommer att uppdateras årligen. 

Delårsbokslut 

Till delårsbokslutet i april och augusti ska rapportering ske avseende avvikelse från budget, 
måluppfyllelse, uppdrag mm. Bokslutet ska kännetecknas av analys av verksamhet och 
ekonomi och investeringsprojekt. Verksamhetens mål och mått/indikatorer ska också följas 
upp och analyseras. I tidsplanen framgår när handlingarna ska expedieras till kommunerna. 

Årsbokslut 

Till bokslutet ska verksamhetsberättelse upprättas. Bokslutet ska kännetecknas av analys av 
verksamhet och ekonomi och eventuella investeringsprojekt. Tänk på i analysarbetet att 
förklara och analysera kostnadsnivåer, vad innebär utfallet, åtgärder till utfallet, 
effektiviseringseffekter av samverkan etc. Förklara nettokostnadsutveckling och 
budgettilldelning de senaste åren. I tidsplanen framgår när handlingarna ska expedieras 
kommunerna. 

Internkontroll 

Samverkansparterna ska ha antagna planer för kommande år och godkänna uppföljningen 
av innevarande års plan, senast 15 oktober. 

 

5.2 Diskussionspunkter styrgruppsmöten 

 

Årsbokslut/uppstart budget (februari/mars) 

 

Frågor att diskutera: 

Bokslut: 

• Ekonomiskt resultat, vilka effektiviseringseffekter kan utläsas av den 
gemensamma verksamheten 

• Väsentliga verksamhetsförändringar, sjukfrånvaro/personal och viktiga händelser 

• Måluppfyllelse – hur väl har verksamheterna lyckats med de uppdrag/mål som antagits. 

• Återkoppling internkontroll, uppfyllelse av föregående års plan samt beskrivning av 
innevarande års arbete 

• Framtid 

 

  



Budget: 

• Anvisningar, inriktning och tidsplan, preliminära ramar 

• Beskrivning av ev. investeringsbehov 

• Finns risk för verksamhetsutökningar – ökade kostnader för kommunerna 

• Kommande års mål och uppdrag 

 

Övrigt: 

• Uppdrag som ex samverkansparterna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna. 

Budget samt delårsbokslut (september/oktober) 

Frågor att diskutera: 

Delårsbokslut: 

• Resultat delårsbokslut 

• Uppföljning av mål och uppdrag, nyckeltal, intern kontroll avstämning. 

• Uppföljning av pågående investeringar 
 

Budget: 

• Genomgång av nämndens budgetförslag 

• Mål och uppdrag för kommande år, avstämning så att dessa är synkroniserade 
med kommunernas processer. 

• Investeringsbudget eller påverkan på kommunerna 
 

Övrigt: 

• Uppdrag som ex samverkansparterna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna. 

• Hur ser det ut för året? Vad kan vi förvänta oss av nästa år? 

• Starta upp denna diskussion i ett tidigare skede för att vara bättre förberedd inför 
kommande års budgetprocess ex. 

• Vilka uppdrag arbetar nämnderna med det kommande året? 

• Vilka utmaningar står samverkansparterna inför – vilka kommer att påverka kommunerna? 

• Kan det finnas frågor som samsyn ev. inte råder? 

• Finns misstanke om kostnadsökningar 

• Antagande av årshjul för nästkommande år 

 

  



6. Kommunikation och grafisk profil 

De olika funktionerna fungerar som enheter/avdelningar inom respektive 
värdkommun och följer den egna kommunens grafiska profil för utformning av 
lokaler, utrustning mm. 
För kommunikation inom samverkansarbetet används en gemensam profil där samtliga 
samverkanskommuner framgår. 

 



 

 

 

 
Sida 1 av 2 

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

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-01-11 KA 2023/000046 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund 
anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Revidering av samverkansavtal avseende gemensam IT-funktion 

Sammanfattning 
SML-styrgrupp har enats om att revidera nuvarande samverkansavtal för den gemensamma 
IT-funktionen, och därmed också uppdraget för funktionen.  
Beslut fattas i respektive kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
SML-styrgrupp har fört en dialog om utveckling av IT-verksamheten och pekar på behov 
av att revidera nuvarande samverkansavtal för den gemensamma IT-funktionen, och 
därmed också uppdraget för funktionen. 
Beslut fattas i respektive kommunfullmäktige. 

Ekonomi  

Ingen påverkan. 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom det reviderade 
samverkansavtalet avseende gemensam IT-funktion 
   

Beslutsunderlag 
Revidering av samverkansavtal avseende gemensam IT-funktion. 
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Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Administrativ chef 
Munkedals kommun 
Lysekils kommun 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Anna Liedholm 
Administrativ chef Kommundirektör 

 
 



Förslag till revidering av samverkansavtal avseende gemensam IT-funktion 
 
§ 1 Parter 
Sotenäs. Munkedal och Lysekils kommuner. 
 
§ 2 Sammanhang 
Avtalet ingår som del i den samverkan som sker mellan Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner 
kallat SML-samverkan. Avtalet utgår ifrån den av respektive kommunstyrelse beslutade Samordning 
och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan. 
 
§ 3 Bakgrund 
Sotenäs. Munkedal och Lysekils kommuner har sedan 2014 samarbetat kring en gemensam IT-
funktion. Fram till 2019 skedde arbetet genom gemensam IT-nämnd med tillhörande 
förvaltningsorganisation och sedan 2019-01-01 i avtalssamverkan. 
 
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har fattat likalydande beslut att 
ingå i avtalssamverkan och att IT-verksamheten organiseras inom Lysekils kommuns 
förvaltningsorganisation. 
 
Då omvärldstrycket på kommunerna ökat med stora behov av kompetensförsörjning, innovation och 
effektivisering stärks också förväntningarna på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. 
Under 2022 genomfördes en genomlysning av IT-funktionen och med grund i de rekommendationer 
som då framkom har en revidering av detta avtal genomförts. 
 
Tidigare avtal gällande från 2019-01-01 upphör och ersätts med detta avtal från 2023-01-01. 
 
§ 4 Organisation 
Lysekils kommun är värdkommun för den gemensamma IT-funktionen. Funktionen utgörs av en IT-
avdelning och är en av flera avdelningar i Kommunstyrelseförvaltningen som har ansvar för 
kommunens samlade stödfunktioner. Avdelningen leds av IT-chef tillika avdelningschef och 
avdelningens medarbetare är anställda i värdkommunen.  
IT-chefen rapporterar till kommundirektören/förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen i 
värdkommunen. 
 
§ 5 Funktionens verksamhetsuppdrag 
Syftet med den gemensamma IT-funktionen är att leverera drift, support, förvaltning och 
vidareutveckling av IT-tjänster av god kvalitet som stödjer de ingående kommunernas strategier, 
planer och behov för produktion och leverans av medborgarnytta. Funktionen har en samordnande 
och proaktivt omvärldsbevakande roll och arbetet ska ske i samarbete och nära dialog med berörda 
verksamheter. Arbetet ska präglas av en helhetssyn kring införanden och leveranser (installation, 
utbildning och utveckling). 
 
 
Den gemensamma IT-funktionen ska för de samverkande kommunernas räkning utföra följande 
uppgifter: 

• Bidra med kompetens och lösningar i verksamhetsutveckling 
Innebär att utifrån verksamhetens behov medverka i utvecklingsarbete, utbildningsinsatser 
och stöd vid digitala införanden för att skapa kvalitet, förbättring och effektivisering. Arbetet 
ska bedrivas med fokus på leverans av effekt för slutanvändaren. 

 



• Ansvara för och utveckla samlad IT-infrastruktur 
Innebär att hantera molntjänster och hårdvara i form av digital utrustning samt genomföra 
underhåll och uppdateringar efter verksamhetens behov. Omfattar också samordning av inköp 
och upphandling inom området. 

• Ansvara för och utveckla systemförvaltning 
Innebär att stödja, underhålla och vidareutveckla mjukvara i form av gemensamma IT-system/ 
applikationer/ tjänster som kommunerna behöver i sin verksamhet. Innefattar löpande 
uppdateringar och verksamhetsanpassningar samt också implementering av nya system och 
tjänster.  

• Ansvara för support och användarstöd 
Innebär att ge medarbetare och chefer stöd i användning av system och IT-miljö. Omfattar 
också att medverka i utbildningsinsatser och kompetenshöjande åtgärder. 

• Bidra med kompetens i utveckling och förvaltning informationshantering 
Innebär att medverka i uppbyggnad och utveckling av kommunernas ledningssystem för 
informationssäkerhet (inkl personuppgiftshantering enligt GDPR) samt 
informationsförvaltning. 

 
 
§ 6  Styrning och samordning av verksamheten 
Övergripande styrning och samordning sker enligt separat skrivning antagen i respektive 
kommunfullmäktige samt styrgrupp och samverkansråd SML. 
 
 § 7  Kostnadsfördelning 
Nettokostnaden för IT-funktionens verksamhet fördelas mellan samverkanskommunerna enligt 
följande principer: 

1. Antal digitala verktyg per kommun 
Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna månadsvis för de digitala verktygen 

2. Kostnad för IT-chef och central infrastruktur 1/3 per kommun 
Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna med 1/12 av årskostnaden månadsvis. 

Slutlig årlig reglering av kommunbidrag från samverkande kommuner sker senast den 15 februari 
närmast efterföljande år. Slutlig reglering ska erläggas senaste 230 dagar från fakturans 
utställningsdag. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen enligt gällande räntelag  
 
Eventuella oförutsedda kostnader lyfts till styrgruppen SML efter beredning i SML-IT-
samverkansgrupp i dialog med ekonomichefer. 
 
§ 8 Insyn 
IT-funktionen ska redovisa kostnads- och verksamhetsutveckling i enlighet med värdkommunens 
modell för ledning och styrning.   
 
§ 9 Egendom 
Samtliga inventarier och egendom som ingått i det ursprungliga samverkansavtalet följer också med i 
detta avtal. 
 
§ 10 Arkiv och informationsägarskap 
Information som rör helheten kring samverkansområdet ägs och hanteras av värdkommunen. 
Respektive medlemskommun är ansvarig för arkivering av uppgifter i respektive verksamhets- och IT-
system 
 
§ 11 Försäkringar 
Värdkommunen tecknar försäkringar i erforderlig omfattning. 



 
§ 12 Giltighet 
Avtalet gäller till och med 2026-12-31. Därefter förlängs avtalet med fyra år i taget om det inte sägs 
upp. Eventuell uppsägning ska ske senast 12 månader innan gällande avtalsperiods utgång. Avtalet är 
giltigt först då samtliga fullmäktigeförsamlingar i samverkanskommunerna godkänt avtalet. 
 
§ 13 Avveckling 
I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas avvecklingskostnaderna med 1/3 vid det 
årsskifte som föregick avtalsperiodens utgång. Med avvecklingskostnader avses onyttiga kostnader 
inom följande områden som kan uppstå till följd av att den gemensamma verksamheten upphör: 

- Kostnad för icke avskriven del av investering 
- Kostnader som uppstår vid övertalighet  
- Kostnader för att avveckla avtal med tredje man 
- Härmed jämförliga kostnader 

 
§ 14 Omförhandling 
Om förutsättningarna för samverkan enligt detta avtal väsentligen förändras får avtalet 
omförhandlas. 
 
§ 15 Tvist 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras i samråd mellan 
respektive kommuns kommunstyrelse. I andra hand ska det avgöras av allmän domstol. 
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