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Plats och tid Distans samt i Folkets Hus Kungshamn, torsdagen den 10 december 2020 kl 17:30-23.55. 
Sammanträdet ajourneras i punkt § 138 kl 18.50 till 18.55, och i § 139 kl 19.45- 19.50. samt  
kl 20.10-20.30. 
 

Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2.  

Närvarande 
ersättare 

 
Se bifogad närvarolista sidan 2.  
 

 
 

Övriga deltagare 
 
Amanda Jansson, planarkitekt §§ 135-136, deltar på 
distans 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef, §§ 137-142, deltar på 
distans 
Peter Johansson, Sotenäs Vatten AB, §139 deltar på 
distans 
Susanne Thorén, Sotenäs Vatten AB, §139, deltar på 
distans 
Eveline Savik, samhällsbyggnadschef § 143, deltar på 
distans 
Maria Vikingson, kommundirektör 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 
 
 

 
 
 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet den 14 december 2020 kl. 10:00. 
 
 
 

Sekreterare  
 

  

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Helene Stranne (M)    
Justerare    

 Roland Mattsson (M)    Therése Mancini (S) 
 

Anslagsbevis 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10 justerat. 
Paragrafen är anslagen under tiden 2020-12-11 – 2021-01-02 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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 Beslutande  Beslutande 

Mats Abrahamsson (M)  Therése Mancini (S)  
Jeanette Loy (M) deltar på distans Lars-Erik Knutsson (S) deltar på distans 
Roland Mattsson (M)  Lotta Johansson (S) deltar på distans 
Helene Stranne (M) Ordförande Jan-Olof Larsson (S) tjg ers §§ 134-136,  
Nils Olof Bengtson (M) deltar på distans deltar på distans 
Ragnhild Selstam (M) deltar på distans Geraldo Alas (S) §§ 137-153, deltar på distans 
Eva Abrahamsson (M) deltar på distans Birgitta Albertsson (S) deltar på distans 
Ronald Hagbert (M) deltar på distans Jan Ulvemark (S)  
Susanne Bergholtz (M) deltar på distans Sanna L Gustafsson (S) deltar på distans 
Kajsa Åkesson (M) deltar på distans Stellan Welin (S) deltar på distans 
Lars Kinnmalm (M) deltar på distans Ewa Ryberg (V) deltar på distans 
Mathias Bruno (M) deltar på distans Yngve Johansson (MP) deltar på distans  
Mikael Andersson (-)  Veronica Johansson (SD) deltar på distans 
Olof Börjesson (C) deltar på distans  Sebastian Andersson (SD) deltar på distans 
Britt Lindgren (C) deltar på distans  
Mikael Sternemar (L) deltar på distans  
Michael Sandberg (L) deltar på distans  
Robert Yngve (KD) deltar på distans  
  
  
  

Närvarande ersättare  

Namn Namn 

Rosita Holmström (M) deltar på distans Jan-Olof Larsson (S) §§ 137-153 
Verena Rodin (M) deltar på distans deltar på distans 
Gunnar Selstam (C) deltar på distans Vivianne Gustafsson (S) deltar på distans 
Stig-Arne Helmersson (C) deltar på  Kent Östergren (S) deltar på distans 
distans Tina Ehn (MP) deltar på distans 
Gunilla Ohlin (L) deltar på distans  
Inger Eckert (KD) deltar på distans  
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KF § 134  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

• Motion - Ökade ramar för omsorgsnämnden 
• Motion gällande smittskyddsstrategi 
• Motion ang turismavgift 
• Motion - Turistskatt/månadsvis skattskrivning, del i moms och kommunal rätt att ta ut 

miljö/trängselskatt 
• Motion om ökad bemanning och en ökning av antalet tillsvidareanställda i äldreomsorgen 
• Motion - Marknadsanpassade priser på kommunala tillgångar 
• Inkomna motioner och medborgarförslag 
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KF § 135 Dnr 2012/000299 

Information om detaljplan för Gamla Smögen 

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående arbete med att ta fram en detaljplan för Gamla Smögen.  
Tidsplanen är att detaljplanen ska vara klar att antas under 2021. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 136 Dnr 2020/001057 

Gestaltningsprogram för kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett gestaltningsprogram för kommunens 
kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen. Detta gestaltningsprogram har för avsikt att bidra till ökad 
förståelse för kulturhistoriska värden, belysa bebyggelsens olika delar och miljön som bidrar till 
upplevelsen av ett kulturhistorisk värdefullt kustsamhälle. Målsättningen är en inspirera en varsam 
förändring av bebyggelsen för att på ett hållbart sätt utveckla samhället. 
 
Gestaltningsprogrammet föreslår riktlinjer för hur man ska hantera utformning- och 
gestaltningsfrågor i samband med att den bebyggda miljön förändras eller utvecklas.  
 
Programmet föreslås att godkännas av Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2020-12-01 
Gestaltningsprogram för kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen 2020-12-01 
Byggnadsnämndens protokoll 2020-10-20 § 128 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 211 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Robert Yngve (KD), Mikael Sternemar (L), Therése Mancini (S), Sebastian 
Andersson (SD) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ”Gestaltningsprogram för kulturhistoriskt värdefulla 
kustsamhällen” daterad 2020-12-01. 
 

Skickas till 

Planarkitekt 
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KF § 137 Dnr 2020/001015 

Granskning av ägarstyrningen i Rambo AB 2020 

Sammanfattning 

Lekmannarevisorerna i Rambo AB har under de tre senaste åren påtalat brister 
avseende styrningen av Rambo AB. Under 2017 genomförde lekmannarevisorerna en granskning av 
styrdokument från bolagets ägare. Granskningens sammanfattade bedömning var att styrningen och 
ägarkommunernas roll i styrning kunde förtydligas.  
 
I lekmannarevisorernas grundläggande granskning är 2018 och 2019 framkom vidare att bolagets 
avfallsplan och ägardirektiv är inaktuella och i behov av översyn. 
 
Lekmannarevisorerna i Rambo AB har därför beslutat att 2020 genomföra en granskning av 
ägarstyrning i Rambo AB. Som en del i granskningen önskar kommunrevisionen i respektive 
ägarkommun svar på hur kommunen arbetar med att utveckla styrningen av Rambo AB samt vilken 
strategi kommunen har för att tillse att uppdaterat ägardirektiv och avfallsplan arbetas fram.  
 
Skrivelsen översändes med önskemål om att senast den 19 november 2020 erhålla svar. Avstämning 
är genomförd med kommunrevisionen att svar inkommer efter att ärendet behandlats av 
Kommunfullmäktige.   

Konsekvensbeskrivning 

Ägarstyrningen i Rambo AB bygger på bolagsordning, ägardirektiv samt aktieägaravtal. Till det 
kommer den informella styrningen genom politiska och verksamhetsmässiga samråd. Samråden 
regleras i ägardirektivet. Politiskt samråd sker två gånger per år, en gång på vår och en gång på 
höst. Därtill genomförs renhållningssamråd och ekonomisamråd.  
 
Bolagsordningen och aktieägaravtal uppdaterades och beslutades under 2017/18. Detta i samband 
med att ägarfördelningen i bolaget utjämnades så att kommunerna numera äger 25 procent vardera 
av bolaget. Ägardirektivet berördes dock inte av denna förändring. 
 
Den granskning avseende 2017 (KPMG) som nämns i kommunrevisionens skrivelse har inte 
föranlett några åtgärder från ägarnas sida. Enligt förvaltningens bedömning handlar flertalet 
synpunkter i rapporten om förtydliganden som kan göras, men som inte är av någon avgörande 
betydelse för bolagets verksamhet.  
I granskningen avseende 2019 (EY) uppmärksammas att den för Rambo AB och ägarkommunerna 
gemensamma avfallsplanen inte har uppdaterats sedan den antogs 2008. Enligt ägardirektivet ska 
bolaget arbeta utifrån de målsättningar som anges i avfallsplanen. Revisorerna menar att det inte är 
möjligt att följa måluppfyllelsen utifrån ägardirektivet när avfallsplanen är inaktuell.  Förvaltningen 
delar uppfattningen att en ny avfallsplan måste tas fram, vilket har behandlats på ägarsamråd den 22 
oktober 2020.  
 
På senaste ägarsamrådet (2020-10-22) beslutades att kommundirektörerna fick i uppdrag att se över 
ägardirektiv.  
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Forts. KF § 137 

 
För Sotenäs del har en bolagsstyrningsgrupp bildats under året. Syftet med gruppen är att arbeta 
fram övergripande policydokument samt att göra en översyn av befintliga ägardirektiv och 
bolagsordningar. Första steget i ökad nivå på ägarstyrning är genomförande av gemensam 
utbildningsdag avseende ägarstyrning och ägardialog. Dagen genomförs 2 november. Samtliga 
ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ledamöter och ersättare är inbjudna. Även 
samtliga ordförande och VD i de kommunala bolagen är inbjudna.  
 
Därtill har ett antal verksamhetssamråd genomförts efter sommaren detta framförallt med fokus på 
koncernens investeringsplaner. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-10-27 
Kommunrevisionens frågor avseende ägarstyrning Rambo AB 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-11 § 246 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 219 
Kommunrevisionens rapport från E&Y daterad november 2020   

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna svaret och översända till Kommunrevisionen.   
  
Kommunfullmäktige tar del av Kommunrevisionens rapport från E&Y daterad november 2020.   

 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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KF § 138 Dnr 2020/000002 

Investeringsbudget 2021 plan 2022 - 2024 

Sammanfattning  

Investeringsvolymen ska över en mandatperiod inte överstiga summan av årens avskrivningar och 
årens resultat, därtill kan investeringar för särskilda satsningar ingå förutsatt att de finansieras med 
egna medel. 
 
För de kommande tre åren föreslås särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet. Det 
innebär att självfinansieringsgraden för respektive av åren minst ska vara; 92 procent 2021, 40 
procent 2022, 50 procent 2023 och därefter minst 100 procent. Under åren 2022 – 2023 finansieras 
investeringarna förutom med årets resultat och årets avskrivningar också med upparbetade likvida 
medel.  
 
För 2021 budgeteras med investeringsnivå på 39,3 mnkr, för 2022 77,0 mnkr, för 2023 85,1 mnkr 
och för 2024 44,0 mnkr. 
 
I nedanstående sammanställning framgår förvaltningens förslag till investeringsplan för 2021 med 
plan 2022 - 2024.   investeringsplanen ingår totalt 95 mnkr för särskild satsning Hunnebohemmet. 
Och 5 mnkr ingår i investeringsbudget för 2020. Sedan beslut om tillbyggnad och ombyggnad togs 
har utgiften för projekteringen uppgått till 0,4 mnkr. Utgifterna dessförinnan uppgår till 1,1mnkr. 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på investeringsbudget för 2021 med plan 2022 - 2024.  
 
Att självfinansiera investeringar bevarar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden i form 
av bibehållna finansiella nettotillgångar. Detta innebär vidare att det finansiella målet för god 
ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen kommer att uppnås för 2021. 
 
Investeringsvolymen för investeringar 2020 med plan 2021 - 2023 uppgår till 136,0 mnkr över plan-
perioden.  
 
mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 
Nettoinvesteringar 32,9 39,3 77,0 85,1 44,0 
Särskild satsning 5,0 5,0 45,0 45,0 - 

 
För kommande år behövs också en genomlysning av ett antal större investeringar vilka inte i 
dagsläget inte är inkluderade. Dessa investeringar avser geoteknik, åtgärder betong- och stenkajer. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
Viktigt är att ha en hög självfinansieringsgrad vilket bevarar kommunens finansiella 
handlingsutrymme inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar. Finansiering av 
investeringar sker således i planen genom skatteintäkter samt upparbetat likviditet under perioden.  
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Forts. KF § 138 

 
Detta innebär vidare att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende investerings-
volymen kommer att uppnås för åren 2020. 

Analys  

Allt mer eftersatt underhåll i byggnadsbestånd, gatumiljöer, hamnar och övriga anläggningar gör att 
värdet på dessa sjunker. Detta gör att risken ökar för att akuta åtgärder behöver vidtas. Akuta 
åtgärder utgör inte investeringar utan belastar driftbudgeten, med risk för underskott i kommunens 
resultat. Nu äskade medel för förbättringar och planerat underhåll är en anpassning till rådande 
budgetläge. För att komma till rätta med dessa utmaningar, utan ytterligare medel, kan 
byggnadsbeståndet minskas. Även hamnanläggningar kan avyttras. 

Beslutsunderlag 

Investeringsbudget inklusive kommentarer daterad 2020-10-30 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-10-30 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-11 § 242 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 215 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Mikael Sternemar (L), Ewa Ryberg (V), Sebastian Andersson (SD), Sanna 
L Gustafsson (S), Olof Börjesson (C), Lars-Erik Knutsson (S) och Robert Yngve (KD) föreslår 
bifall till Kommunstyrelsens förslag.  

Ajournering  

Sammanträdet ajourneras 5 min. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad investeringsbudget daterad 2020-10-30 för 
2021, plan för 2022-2024. 
 
 

Skickas till 

Nämnderna 
Ekonomichef 
Räddningschef 
Administrativ chef 
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KF § 139 Dnr 2020/001049 

Sotenäs Vatten AB, VA-taxa 2021 samt investeringsplan 2021 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB har 2020-10-27 inkommit med budget 2021 samt plan 2022 - 2023. I budget 
2021 har inräknats ett överuttag för att kompensera för tidigare års underuttag.  
 
Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 25,2 
mnkr för 2021, 23,4 mnkr 2022 samt 24,8 mnkr för 2023.  
Styrelsen föreslår en ökning av brukningstaxan med 9 % for 2021, 7 % för 2022 och 7 % för 2023. 
Anläggningsavgiften föreslås ökas med 5 % för 2021.  

Beskrivning av ärendet 

Inkommen handling innehåller budgetförslag för Sotenäs Vatten AB. Styrelsen behandlade och 
antog budgeten 2020-10-22. Beslutet innebär ett överuttag om 0,6 mnkr för att kompensera för 
tidigare års underuttag.  
 
Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 25,2 
mnkr för 2021, 23,4 mnkr 2022 samt 24,8 mnkr för 2023. Investeringarna har delats upp i följande 
områden för 2021. - Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder 21,8 mnkr - 
Omvandlingsområden 11,9 mnkr - Exploateringsområden 0 mnkr - Bruttoinvesteringar 33,7 mnkr - 
Fakturerade anläggningsavgifter -8,5 mnkr (13,8 mnkr) - Nettoinvesteringar 25,2 mnkr, budget för 
2020 uppgår till 30,2 mnkr. Helårsprognosen (augusti) för 2020 uppgår till 22,6 mnkr. 
 
I budget föreslås en höjning av anläggningsavgiften med 5 procent. Det framgår av 
budgethandlingen att det finns ett uppdämt investeringsbehov för ökad förnyelsetakt på 
ledningsnätet men även av reinvesteringar av VA-anläggningar knutna till Avlopp och 
Dricksvatten. Det stora behovet av investeringsutgifter framöver kommer att innebära en 
taxehöjning. Förslaget för 2021 innebär inget behov av nyupplåning 2021 samt ingen större ökning 
av investeringar. Heller ingen avsättning i investeringsfond.  
 
Med förslag till investeringar och övrig uppräkning föreslås att brukningstaxan ökas med 9 % för 
2021, 7 % för 2022 och 7 % för 2023. Enligt styrelsen innebär taxehöjningen ett överuttag för att 
kompensera för tidigare underuttag samt ökade underhållskostnader och utredning gällande vatten 
och reningsverk. Förvaltningen noterar att av höjningen om 9 % avser 0,8 procentenheter 
återställande av tidigare underuttag. 

Borgensavgift 

Kommunen tar i dagsläget inte ut någon borgensavgift. Sotenäs Vatten AB har under några år 
noterat det i budgethandlingen. Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommundirektör att se över 
detta. En borgenspolicy är framtagen och behandlas på kommunfullmäktiges möte 2020-12-10. I 
policyn föreslås att borgensavgift ska tas ut. Beslutar kommunfullmäktige så kommer avgift att tas 
ut inför budget 2022. Nivån på avgift för 2022 beslutas i samband med att Mål- och resursplan 2022 
– 2025, budget 2022 behandlas av kommunfullmäktige i juni 2021.  
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Forts. KF § 139 

Brukningstaxa 

Sotenäs Vatten AB inkom 2/10 med förslag på budget 2021 vilket innebar en taxehöjning med 5,5 
procent för 2021. I det förslaget framkom ”att en stor del av ökningen av bruknings-intäkter beror 
på ett underuttag två år i rad som enligt lag ska återställas inom tre år samt haverier som sker på 
reningsverken och ökar upp underhållskostnaderna”. 
 
I beslut som inkom 27/10 föreslås en taxehöjning med 9,0 procent för 2021 och 7,0 procent de 
följande två åren.  Med förklaring ”att en stor del av ökningen av brukningsintäkter 
beror på ett underuttag två år i rad som enligt lag ska återställas inom tre år samt haverier som sker 
på reningsverken och ökar upp underhållskostnaderna. Dessutom ska en utredning gällande vatten 
och reningsverk genomföras enligt KS beslut, som belastar år 2021”. 

Beslutsunderlag 

Budget 2021 och plan 2022 - 2023 Sotenäs Vatten AB  
Taxeföreskrifter  
Sotenäs Vatten tjänsteskrivelse 2020-10-22 
Styrelseprotokoll Sotenäs Vatten AB 2020-10-22 
e-post från Sotenäs Vatten 2020-10-26 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-10-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-11 § 240 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 213 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag och föreslår som 
tilläggsyrkande att Sotenäs Vatten AB inför budget 2022 inkommer med förslag på åtgärder för en 
2 % effektivisering. 
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Michael Sandbergs (L) förslag och tilläggsförslag. 
 
Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag i punkt 1-5 och föreslår som 
ändringsförslag att den sista meningen ersätts med följande lydelse: 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till Kommunstyrelsen att utarbeta instruktioner för hel- och 
delägda kommunala bolag kring samråd samt tider för inlämning av handlingar vilket skall 
inarbetas i den kommande bolagspolicyn. 
Olof Börjesson (C) föreslår bifall till Roland Mattssons (M) förslag. 
 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag i punkt 1-4, samt i punkt 5 att 
100 % ska tas ur VA-kollektivet för utredningen, samt som ändringsförslag i punkt 6 att uppdra till 
Kommunstyrelsen att utarbeta instruktioner för hel- och delägda kommunala bolag kring samråd 
samt tider för inlämning av handlingar vilket skall inarbetas i den kommande bolagspolicyn och det 
ska finnas en särredovisning av den administrativa kostnadsutvecklingen. 
Ewa Ryberg (V) föreslår bifall till Lars-Erik Knutssons (S) förslag i punkt 5. 
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Mikael Andersson (-) och Veronica Johansson (SD) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Michael Sandberg (L) föreslår bifall till Lars-Erik Knutssons (S) förslag att 100 % ska tas ur VA-
kollektivet för utredningen, samt Kommunfullmäktige beslutar uppdra till Kommunstyrelsen att 
utarbeta instruktioner för hel- och delägda kommunala bolag kring samråd samt tider för inlämning 
av handlingar vilket skall inarbetas i den kommande bolagspolicyn. 

Ajournering  

Sammanträdet ajourneras 5 min. 

Propositionsordning 1 

Ordförande fastställer följande propositionsordning med ett enigt fullmäktige, att först fråga på 
punkt 1-4, därefter punkt 5, därefter punkt 6 och därefter tilläggsförslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på punkterna 1-4 enligt Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar dessa. 
 
Ordförande ställer på proposition på punkt 5 enligt Kommunstyrelsens och Roland Mattssons (M) 
med fleras förslag mot Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar Roland Mattssons (M) med fleras förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs.  

Omröstningsproposition 

Ordförande fastställer följande omröstningsproposition, den som bifaller Kommunstyrelsens och 
Roland Mattssons (M) med fleras förslag röstar JA, den som bifaller Lars-Erik Knutssons (S) med 
fleras förslag röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 20 JA-röster mot 10 NEJ-röster. Se bilaga. 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer proposition på punkt 6 enligt Roland Mattssons (M) med fleras ändringsförslag 
mot Lars-Erik Knutssons (S) ändringsförslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
Roland Mattssons (M) med fleras ändringsförslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Michael Sandbergs (L) med fleras tilläggsförslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar om ökning av brukningstaxan med 9 procent för 2021. 
2. Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för 2021 med plan 2022 - 2023.  
3. Kommunfullmäktige godkänner ökning av anläggningsavgift 5 % för 2021.  
4. Kommunfullmäktige godkänner att taxeföreskrifterna, efter uppdatering enligt detta beslut, 

för 2021.   
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5. Kommunfullmäktige godkänner att utredningen avseende avloppsreningsverk belastar 
taxekollektivet med 0,6 mnkr och skattekollektivet med maximalt 0,4 mnkr 2021. Medel för 
skattekollektivet tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel 2021.   

6. Beslutsunderlag från Sotenäs Vatten AB ska inkomma senast i augusti månad och det ska 
finnas en särredovisning av den administrativa kostnadsutvecklingen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om ökning av brukningstaxan med 9 procent för 2021. 
Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för 2021 med plan 2022 - 2023.  
Kommunfullmäktige godkänner ökning av anläggningsavgift 5 % för 2021.  
Kommunfullmäktige godkänner att taxeföreskrifterna, efter uppdatering enligt detta beslut, för 
2021.   
Kommunfullmäktige godkänner att utredningen avseende avloppsreningsverk belastar 
taxekollektivet med 0,6 mnkr och skattekollektivet med maximalt 0,4 mnkr 2021. Medel för 
skattekollektivet tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel 2021.    
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till Kommunstyrelsen att utarbeta instruktioner för hel- och 
delägda kommunala bolag kring samråd med samt tider för inlämning av handlingar vilket skall 
inarbetas i den kommande bolagspolicyn. 

 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Ekonomichef 
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Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

1 Mats Abrahamsson  M X   

2 Jeanette Loy M X   

3 Roland Mattsson M  X   

4 Nils Olof Bengtson M X   

5 Ragnhild Selstam M X   

6 Eva Abrahamsson M X   

7 Ronald Hagbert M X   

8 Susanne Bergholtz M X   

9 Kajsa Åkesson M X   

10 Lars Kinnmalm M X   

11 Mathias Bruno  M X   

12 Mikael Andersson - X   

13 Olof Börjesson C X   

14 Britt Lindgren  C X   

15 Mikael Sternemar L X   

16 Michael Sandberg  L  X  

17 Robert Yngve KD X   

18 Therese Mancini  S  X  

19 Lars-Erik Knutsson S  X  

20 Lotta Johansson S  X  

21 Geraldo Alas S  X  

22 Birgitta Albertsson S  X  

23 Jan Ulvemark S  X  

24 Sanna L Gustafsson S  X  

25 Stellan Welin S  X  

26 Ewa Ryberg V  X  

27 Yngve Johansson  MP X   

28 Veronica Johansson SD X   

29 Sebastian Andersson SD X   

     
30 Helene Stranne, ordförande  M X   

Summa (30)  20 10  
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KF § 140 Dnr 2021/000001 

Planeringsförutsättningar Mål- och resursplan 2022 - 2025, Budget 
2022 

Sammanfattning  

Planeringsförutsättningarna är uppstarten på kommande budgetprocess. I förutsättningarna görs 
antagande om befolkning, finansiella mål, pris- och löneuppräkning samt tidsplan.  
 
Framöver är läget ansträngt för kommunen med något vikande befolkning och lägre skatte- och 
bidragsintäkter. Med dessa planeringsförutsättningar som grund fortsätter årets budgetarbete. 
Slutligt antagande om befolkning och finansiella mål tas i samband med kommunfullmäktiges 
budgetbeslut i juni.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-11-01 
Planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2022 - 2025, budget 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-11 § 241 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 214 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) och Ronald Hagbert (M) Therése Mancini (S) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
Olof Börjesson (C) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag och som tilläggsförslag att det görs 
en uppräkning med index för alla avgiftsfinansierade verksamheter. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamsson (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) tilläggsförslag och finner att 
Kommunfullmäktige avslår detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2022 2025, 
budget 2022. 

Reservation 

Olof Börjesson (C) och Britt Lindgren (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Olof 
Börjessons (C) förslag. 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
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KF § 141 Dnr 2020/000974 

Borgenspolicy 

Sammanfattning 

Borgen är ett löfte att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar. Den som tecknar 
borgen, det vill säga går i borgen för någon, kallas för borgensman. Kreditgivaren går under 
beteckningen borgenär och låntagaren benämns gäldenär.  
 
Syftet med borgensåtagandet ska vara att stödja verksamhet, som inte bedrivs av kommunen själv, 
men som ur kommunalpolitisk synpunkt anses vara angelägen och/eller där stödet kan anses ligga 
inom ramen för den s.k. kommunala kompetensen. De ändamål som åtagandet gynnar ska således 
främja kommunens syften och intressen. 
 
Kommunens borgensavgifter ska möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter som 
konkurrerar med privata aktörer. Villkoren ska varken vara bättre eller sämre än de villkor bolagen 
skulle kunna erhålla på egna meriter. Borgensavgifterna ska baseras på en modell som tar sin 
utgångspunkt i marknadsmässiga villkor samt tar hänsyn till respektive bolags finansiella status. 
Borgensavgifterna ska uppdateras en gång per år. 
 
För samtliga helägda kommunala bolag ska borgensavgift tas ut. Borgensavgiften räknas fram 
enligt modell beskriven i riktlinjer för kommunal borgen. Avgiften beslutas sedan årligen i samband 
med att kommunfullmäktige antar Mål- och resursplan. 
 
Förslaget sändes på remiss till Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Rehabcenter AB, Sotenäs Vatten AB 
och Sotenäs Vatten AB har inkommit med ett yttrande. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14 § 214 
Tjänsteutlåtande Borgenspolicy - Ekonomichefen 2020-10-06 
Borgenspolicy daterad 2020-10-06 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 172 
Remissvar Sotenäs Vatten AB 2020-11-12 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Olof Börjesson (C) förslår bifall till Kommunstyrelsen förslag och som tilläggsförslag att 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att ta ut borgensavgift för alla som 
kommunen går i borgen för.  
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Olof Börjessons (C) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras tilläggsförslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Borgenspolicy, daterad 2020-10-06.   
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att ta ut 
borgensavgift för alla som kommunen går i borgen för.  
   
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Sotenäsbostäder AB  
Sotenäs Rehabcenter AB  
Ekonomichef 
Kommundirektör 
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KF § 142 Dnr 2020/000582 

Firmatecknare Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Delegationsordningen uppdateras och ett antal punkter lyfts från verkställighet till delegation 
samtidigt sker också förtydligande inom framförallt ekonomi och upphandlingsavsnittet. 
Uppdatering av ekonomi och upphandling sker i samtliga nämnders delegationsordningar.  
I handlingen behörighet att underteckna handlingar framgår dels vem som har behörighet att 
underteckna handlingar, avtal å kommunens vägnar. Men också vem på ekonomiavdelningen som 
har rätt att på kommunens vägnar utfärda betalningshandlingar för bank- och plusgiro samt 
utkvittera medel hos bank. I samma beslut framgår också vilka som har rätt att på kommunens 
vägnar utfärda betalningsorder avseende försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.  
Behörighet att underteckna handlingar föreslås helt att utgå och ersättas enligt beslut i 
delegationsordning och dels enligt detta beslut att utse firmatecknare.  

Firmatecknare Sotenäs kommun 

Rätt att teckna firma för Sotenäs kommun ska alltid vara minst två i förening från respektive grupp.  
Rätt att teckna firma bemyndigas nedanstående för kommunens vägnar avseende fullmakter, 
skrivelser och liknande handlingar. 

Beslutsunderlag  

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-05-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 164 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 234 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande funktioner att teckna firma för Sotenäs kommun, 
med två i förening och en från varje grupp. 
 
Grupp 1 Grupp 2 
Kommunstyrelsen ordförande 
 

Kommundirektör 

Kommunstyrelsens 1 vice ordförande 
 

Ekonomichef 

Kommunstyrelsens 2 vice ordförande 
 

Personalchef 

Ordförande i tekniska utskottet 
 

Samhällsbyggnadschef 

Skickas till  

Ekonomichef 
Kommunrevisionen 
Berörda teckningshavare 
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KF § 143 Dnr 2020/000451 

Tilläggsavtal till planavtal  

Sammanfattning 

Ärendet avser tillägg till planavtal mellan Sotenäs kommun och Quality Salmon AB (bolaget) 
avseende detaljplanen för Hogenäs Norra. 

Bakgrund  

Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2020 i ärende KS 2020/451 att för Quality Salmon AB 
reservera mark för eventuell framtida arrendeupplåtelse för etablering av en industripark för 
landbaserad fiskodling. För att bolaget ska få tillträda arrendet krävs att bolaget uppfyller ett antal 
vilkor, däribland att detaljplan och miljötillstånd vinner laga kraft. Samtidigt med nämnda avtal 
beslutade kommunfullmäktige att ingå planavtal med samma bolag, se bilaga 1. I plantalet (som 
utgör en bilaga till arrendeavtalet) regleras kostnadsfördelning ifråga om planhandlingar, 
godkännande av plankonsult, och fullmakt till plankonsult att företräda bolaget i förhållande till 
kommunen. Enligt planavtalet ska exploatören betala hela kostnaden för framtagande av 
planhandlingar, de utredningar som behövs, grundkarta, fastighetsförteckning, annonser samt 
kommunens handläggning av detaljplanen.  
 
I samma ärende uppdrog kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att komplettera avtalen med 
legal status för etableringsområde, bolagets firma och säte samt angivande av plankonsult. 
Kommunstyrelsen återrapporterar härmed till kommunfullmäktige att detta uppdrag genomförts. 

Beskrivning av ärendet 

Jordbruksverket har den 28 oktober 2020 beviljat medel för etablering storskaligt landbaserat 
vattenbruk (journalnummer 2020-2161 inom havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020). Syftet med 
projektet är att identifiera och kartlägga lämpligt område i Sotenäs kommun för etablering av en 
landbaserad laxodling. Målet med projektet är att skapa grundförutsättningar för en etablering av 
vattenbruksverksamhet. Se bilaga 2. 
 
På grund av beviljade medel från Jordbruksverket behöver planavtalet förändras genom ett tillägg. 
Förvaltningen konstaterar att stödet från Jordbruksverket, med vissa begränsningar, bl.a. omfattar 
framtagande av detaljplan. Stödet lämnas till kommunen och utbetalas oavsett vilken exploatör som 
slutligen etableras inom kommunen. Begränsningarna i stödet innebär att det tex inte omfattar 
utredning om stigande vatten, slutfasen i den arkeologiska utredningen eller trafikutredning. 
Kommunen saknar finansiella möjligheter att själv genomföra dessa utredningar enligt den tidplan 
nu aktuellt bolag arbetar enligt. Bolaget har därför åtagit sig dessa kostnader. 
 
Utredningar som finansieras av kommunen ska upphandlas enligt lag om offentlig upphandling. 
Upphandling av utredningarna genomförs med interna resurser. Utredningarna utgör nödvändiga 
förutsättningar för att utreda markens lämplighet för etablering av industri oavsett om nu aktuellt 
bolag slutligen kommer att arrendera området sedan reservationstiden gått ut eller om andra bolag 
kommer att nyttja industriområdet. 
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Beslutsunderlag 

Chefers tjänsteutlåtande 2020-11-11 
Planavtal 2020-06-15 
Jordbruksverkets beslut 2020-10-28, bilaga 2 
Tillägg till planavtal, utkast 2020-10-23, bilaga 3 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-11 § 254 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 210 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Lars-Erik Knutsson (S), Kajsa Åkesson (M), Therése Mancini (S), Britt 
Lindgren (C), Olof Börjesson (C), Jeanette Loy (M), Robert Yngve (KD), Birgitta Albertsson (S), 
Mathias Bruno (M) och Lotta Johansson (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Yngve Johansson (MP) och Ewa Ryberg (V) föreslår avslag på förslaget att ändra planavtalet. 
 
Mikael Andersson (-) föreslår att ärendet ska återremitteras för att tillsätta en extern revisionsfirma 
som skyndsamt får gå igenom bolagets räkenskaper, bolaget får ställa 250.000 till förfogande för att 
betala denna genomgång, att i avtalet inarbeta så att bolaget endera inte får fortsatt exklusiv rätt, 
eller att man betalar en relevant del, att en konsekvensbeskrivning inarbetas i beslutsunderlag, där 
man redogör för konsekvenserna om processen skulle stoppa på vägen eller om bolaget skulle gå i 
konkurs, liksom de positiva som negativa konsekvenser denna satsning innebär för Sotenäs och 
närliggande kommuner.  
 
Veronica Johansson (SD), Stellan Welin (S) Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Mikael 
Anderssons (-) förslag. 

Propositionsordning 

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

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordförande fastställer följande omröstningsproposition, den som vill att ärendet ska avgöras idag 
röstar JA, den som vill att det ska avgöras senare röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 22  
JA-röster mot 8 NEJ-röster. Se omröstningsbilaga. 
 
Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag mot Yngve 
Johanssons (MP) med fleras avslagsförslag och finner att Kommunfullmäktige antar Mats 
Abrahamssons (M) med fleras förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ingå tillägg till planavtal med Quality Salmon AB, 559242-2090, 
tilläggsavtal till planavtal, utkast 2020-10-23, bilaga 3. 
 

Reservation 

Yngve Johansson (MP), Ewa Ryberg (V), Mikael Andersson (-), Stellan Welin (S), Veronica 
Johansson (SD) och Sebastian Andersson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Se bilaga. 
 
 

Skickas till 

Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
Plan och byggchef 
Näringslivsutvecklare 
Chef Näringsliv och Utveckling 
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Yngve Johansson (MP) lämnar följande reservation; 
Miljöpartiet de gröna motsätter sig föreslagna ändring till planavtal. Enligt arrendeavtal ska Quality 
Salmon Sotenäs AB stå för alla kostnader gällande detaljplan. En etablering av den här storleken 
kräver stora investeringar i infrastruktur såsom vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp mm. Det är 
kostnader som inte täcks av arrendeavtalet. De medel som nu går till kostnader som Quality Salmon 
skulle stå för skulle istället behövas till utredningar och till tjänstepersoner inom den kommunala 
förvaltningen. 
Motivet till ändringen av avtalet är att det ska finnas en färdig detaljplan för andra företag om 
satsningen på en större satsning på laxodling. Vi vet inte idag om det finns efterfrågan på så mycket 
industrimark. Det pågår också ett arbete med ny översiktsplan där behovet av ny industrimark 
behöver utredas. 
Företrädare för Quality Salmon Sotenäs AB har tidigare hävdat att de måste komma igång med 
markarbeten under våren 2021. Nu kommer projektet försenas på grund av kommunal upphandling 
av detaljplan. 
 
Ewa Ryberg (V) lämnar följande reservation; 
Reservation från Vänsterpartiet ang Tilläggsavtal till planavtal Redan ingångna avtal skall gälla. 
Kommunen skall inte lägga en skattekrona på något som någon annan redan lovat att bekosta. 
10 dec -20. 
 
Stellan Welin (S) lämnar följande reservation; 
Jag reserverar mig mot beslutet på punkt 10 till förmån för att frågan ska gå på återremiss med de 
motiveringar som lämnats av Mikael Andersson. 
 
Sebastian Andersson (SD) och Veronica Johansson (SD) lämnar följande reservation; 
Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för Mikael Anderssons förslag om återremiss. 
 
Mikael Andersson (-) lämnar följande reservation; 
föreslår att ärendet ska återremitteras för att tillsätta en extern revisionsfirma som skyndsamt får gå 
igenom bolagets räkenskaper, bolaget får ställa 250.000 till förfogande för att betala denna 
genomgång, att i avtalet inarbeta så att bolaget endera inte får fortsatt exklusiv rätt, eller att man 
betalar en relevant del, att en konsekvensbeskrivning inarbetas i beslutsunderlag, där man redogör 
för konsekvenserna om processen skulle stoppa på vägen eller om bolaget skulle gå i konkurs, 
liksom de positiva som negativa konsekvenser denna satsning innebär för Sotenäs och närliggande 
kommuner.  
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Forts. KF § 143 Omröstningsbilaga 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

1 Mats Abrahamsson  M X   

2 Jeanette Loy M X   

3 Roland Mattsson M  X   

4 Nils Olof Bengtson M X   

5 Ragnhild Selstam M X   

6 Eva Abrahamsson M X   

7 Ronald Hagbert M X   

8 Susanne Bergholtz M X   

9 Kajsa Åkesson M X   

10 Lars Kinnmalm M X   

11 Mathias Bruno  M X   

12 Mikael Andersson -  X  

13 Olof Börjesson C X   

14 Britt Lindgren  C X   

15 Mikael Sternemar L  X  

16 Michael Sandberg  L  X  

17 Robert Yngve KD X   

18 Therese Mancini  S X   

19 Lars-Erik Knutsson S X   

20 Lotta Johansson S X   

21 Geraldo Alas S X   

22 Birgitta Albertsson S X   

23 Jan Ulvemark S X   

24 Sanna L Gustafsson S X   

25 Stellan Welin S  X  

26 Ewa Ryberg V  X  

27 Yngve Johansson  MP  X  

28 Veronica Johansson SD  X  

29 Sebastian Andersson SD  X  

     
30 Helene Stranne, ordförande  M X   

Summa (30)  22 8  
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KF § 144 Dnr 2020/000583 

Vision 2032 för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-06-10 § 144 
Förslag Vision 2032 
Yttrande (MP) 
Yttrande (V) 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 231 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Nils Olof Bengtson (M), Jeanette Loy (M) och Mikael Andersson (-) föreslår 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Yngve Johansson (MP) föreslår bifall till Miljöpartiets förslag till Vision enligt följande; 
Vision 2030 Sotenäs Kommun - En välkomnande kommun där alla oavsett diskrimineringsgrund 
känner sig delaktiga i kommunens samhällsliv. Helårsboende, delårsboende och turister bidrar till 
ett socialt hållbart, ekologiskt hållbart och ekonomiskt hållbart samhälle. Den levande landsbygden 
och alla kustsamhällen har något att erbjuda alla året runt. Den fina naturen och ett levande hav med 
en hög biologisk mångfald erbjuder en miljö för rekreation och återhämtning. 
Arbetsmarknaden är kunskapsbaserad och Sotenäs erbjuder attraktiva arbetsplatser inom miljö, 
teknik, hantverk, tjänster och olika samhällsfunktioner. Ett utvecklat samarbete med region, 
grannkommuner och högskolor/universitet lyfter samhällsbyggandet i Sotenäs. Ett rikt kultur- och 
föreningsliv som bidrar till en hög livskvalitè och folkhälsa. 
Ewa Ryberg (V) föreslår bifall till Yngve Johanssons (MP) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag mot Yngve Johanssons 
(MP) med fleras förslag finner att Kommunfullmäktige antar Mikael Sternemars (L) med fleras 
förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom Vision 2032. 
Kommunfullmäktige beslutar att Vision 2032 gäller för hela kommunkoncernen (inklusive samtliga 
helägda bolag) från och med 2022. 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Kommunstyrelsen att arbeta fram ett förslag till en tid- och 
implementationsplan för kommunkoncernen. 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Kommunstyrelsen att formge Vision 2032 i enlighet med 
kommunens grafiska profil. 
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Forts. KF § 144 

Reservation 

Yngve Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

Skickas till 

Kommundirektören 
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KF § 145 Dnr 2020/000698 

Övertagande av verksamheten vandrings- och motionsleder från 
Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen och revidering av 
reglementen 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen i Utbildningsnämnden föreslår att arbetsmarknadsenheten inom 
Kommunstyrelsen ansvarsområde, tar över ansvaret för vandringsleder och motionsspår från 
Utbildningsnämnden.  
 
Fördelen med att Arbetsmarknadsenheten tar över ansvaret med lederna medför en utökning av 
antalet anvisningsbara platser inom enhetens verksamhetsområde. Därmed skapar kommunen bättre 
förutsättningar att möta en förväntat ökad arbetslöshet enligt Arbetsförmedlingens prognoser. Detta 
innebär ett bättre nyttjande av resurser för skötsel och underhåll av lederna. 
 
Utbildningsförvaltningen ansvarsområde renodlas, då uppdraget att sköta kommunens 
vandringsleder och motionsspår ligger närmare Arbetsmarknadsenhetens uppdragsområde. Därmed 
revideras reglementet för Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen.   

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden ansvarar idag för vandringsleder och motionsspår.  Arbetsmarknadsenheten 
ansvarar för flera olika praktiska verksamheter till exempel naturvård. Dessa verksamheter skapar 
möjligheter för personer, som av någon anledning står utanför arbetsmarknaden, att stärka sitt 
välmående och få bra förutsättningar att närma sig den öppna arbetsmarknaden. En flytt av 
vandringsleder och motionsspår till arbetsmarknadsenheten skulle innebära en utökning av antal 
platser som kan erbjudas dessa personer.  
Genom att upprätthålla en fortsatt god kvalitet på kommunens vandringsleder och motionsspår 
uppmuntras allmänheten till ett bibehållet utnyttjande av lederna. 

Konsekvensbeskrivning  

Arbetsmarknadsenhetens övertagande av vandrings- och motionsleder innebär bättre 
resursutnyttjande av kompetens och maskinpark. Dessutom skapas fler nya anvisningsplatser för de 
som står längst från arbetsmarknaden. På sikt leder det till mer resurser för skötsel och underhåll. 
Sotenäs kommun har idag en låg arbetslöshet och de som tillhör denna grupp står i dagsläget långt 
från arbetsmarknaden. De personer som saknar sysselsättning idag har behov av den här typen av 
sysselsättning. 
 
Långtidsarbetslösheten förväntas öka enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos. 
Arbetsmarknadsenhetens övertagande av lederna ger bättre förutsättningar att kunna möta det ökade 
behovet.  
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Forts. KF § 145 

Ekonomi  
Övertagandet ger en positiv effekt på resursanvändningen (kompetens, inventarier och maskinpark). 
Arbetsmarknadsenheten kompenseras i budgeten med motsvarande 999 300 kronor. Det är den 
budgetram som finns för vandrings- och motionsleder inom Utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för Kommunstyrelsen 
Reglemente för Utbildningsnämnden 
Utbildningschefens och AME-chefens tjänsteutlåtande 2020-10-26  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-11 § 235 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 205 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna övertagandet av verksamheten vandrings- och 
motionsleder från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen, samt revidera reglementet för 
Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen enligt förslag daterat 2020-10-26. 
 
Totalt överförs 999 300 kronor från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen. 
 
 

Skickas till 

Kommundirektören 
Förvaltningschef Utbildningsnämnden 
Chef AME 
Administrativ chef 
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KF § 146 Dnr 2020/000966 

Utredning - Ändrad starttid för Kommunfullmäktiges sammanträden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har bifallit en motion 2020-09-24 § från Jan Ulvemark (S) att 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bereda frågan om tidigareläggande av Kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har av tradition alltid hållit sina sammanträden på kvällstid.  
Motionären menar att det inte är rimligt att de som förvärvsarbetar ska sitta till sen kväll och orka 
vara alerta och hänvisar till att sammanträdestiden sattes på den tiden som alla var fiskare, vilket 
inte längre är fallet.  
 
En omvärldsbevakning har gjorts av hur andra kommuner väljer att förlägga sina sammanträden och 
det visar sig att av 14 kommuner i närområdet har endast 1 kommun valt att ha sitt möte på dagtid 
och det är Bengtsfors. 

Beskrivning av ärendet 

Ca 50 procent av KFs ledamöter är i arbetsför ålder och kan då komma att begära ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst. Övriga kostnader är lika som förut, resor och arvoden. 
 
Enligt Arvodesreglementet så utgår ersättning till förtroendevalda för förlorad arbetsförtjänst. 
Denna ersättning är den enda delen som ändrar sig om man flyttar mötet till dagtid. Vid en kontroll 
av ledamöternas ålder visar det sig att 50 procent är upp till 65 år och 50 procent är över 65 år.  
 
Den genomsnittliga tiden för Kommunfullmäktiges sammanträden är ca 4 timmar.  
Beräknat på detta så har Löneenheten tagit fram preliminär kostnad för halvt arvode dvs möte upp 
till 4 timmar enligt gällande Arvodesreglemente, utifrån de faktiska kostnader som detta skulle 
genererat, baserat på inlämnade blanketter för förlorad arbetsförtjänst hos nuvarande ledamöter. 
 
Kostnaden per sammanträde beräknas till 12 410 kr, vilket skulle ge en totalkostnad för år 2021, då 
7 sammanträden planeras, på totalt 87 000 kronor. 

Resultat av enkätundersökning 

En enkät sändes ut till fullmäktige för att utreda hur ledamöter och ersättare ser på möjligheten att 
ändra fullmäktiges sammanträdestid till dagtid. Svarsfrekvensen var 51 av 52, dvs 98 procent. Av 
dessa vill 47 st (92 procent) ändra fullmäktiges sammanträdestid till dagtid.  
 
19 st vill att mötet ska börja kl 10. 1 anser kl 13, medan 16 st har valt kl 14 och 5 st kl 16. Totalt vill 
22 st att mötet börjar mellan kl 13-16, så det är en övervikt mot eftermiddagen.  
Av de som har barn eller vårdar annan person så vill 9 av 11 att starttiden ska vara på fm. 
 
Den sammanlagda bedömningen av enkäten blir att fullmäktige ska starta kl 14.  
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Forts. KF § 146 

Hur gör andra kommuner?  

En undersökning av 14 andra kommuner visar att det endast är Bengtsfors som har fullmäktige på 
dagtid. Bengtsfors startar sina sammanträden kl 13.  

Ekonomi  
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är en tillkommande kostnad. Kostnaden kommer med 
nuvarande ledamöter uppgå till ca 12 400 kr, vilket för år 2021 blir totalt ca 90 tkr. 
 
Nettokostnaden för politisk verksamhet samt revision och partistöd är i Sotenäs 1028 kr per 
invånare år 2019, jmf med riket som är 694 kr per invånare. Den totala kostnaden för alla 
politikerarvoden är ca 8 mnkr per år. (år 2019) 
 
Ett införande av möten på dagtid gör att totalkostnaden för varje möte stiger. Ett alternativ skulle 
kunna vara att dra ner på antalet ledamöter i Kommunfullmäktige för att nå ett nollsummespel eller 
att göra en översyn av hela den politiska organisationen inför kommande mandatperiod med syfte 
att minska kostnaderna.  

Regelverk  
Kommunallagen (2017:725 ) kap 5 § 5 medger att kommuner med högst 8000 röstberättigade får ha 
21 ledamöter i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Enkätsvar 
Ekonomisk redovisning 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-10-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-11 § 237 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 206 

Yrkande 

Jan Ulvemark (S), Therése Mancini (S), Mathias Bruno (M), Mikael Sternemar (L), Jeanette Loy 
(M) och Michael Sandberg (L) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Olof Börjesson (C) föreslår att fullmäktiges starttid ska ändras till kl 13.00. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan Ulvemarks (S) med fleras förslag mot Olof Börjessons (C) 
förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Jan Ulvemarks (S) förslag. 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2020-12-10 §§ 134-153 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 31(42)
 

 
 

Forts. KF § 146 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra sammanträdestiden till kl 09.30 från och med 2021. 
Kommunfullmäktiges budgetram ökas med 90 tkr från och med 2021. 
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker ur anslaget Kommunstyrelsens ofördelade medel. 

 

Skickas till 

Administrativ chef 
Ekonomichef 
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KF § 147 Dnr 2017/000641 

Motion Inrättande av tjänsten "Boken kommer" 

Sammanfattning 

I förarbetet med biblioteksplanen har Ragnhild Selstam (M) och Ulla Christensson Ljunglide (M) 
inkommit med en motion om att biblioteket skall erbjuda servicen ”Boken kommer” till de äldre 
som har svårt att komma till biblioteken (KA 2017/000641). 
Detta har inarbetats i biblioteksplanen under delområde tillgänglighet. 
 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att motionen om ”Boken kommer” (KA 
2017/641) som besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motion 
Utbildningsnämndens protokoll 2018-11-29 § 105 
Kultur- och fritidschef tjänsteutlåtande Boken kommer 2018-10-29 
Kultur- och fritidschef tjänsteutlåtande Biblioteksplan 2020-09-30 
Utbildningsnämndens protokoll 2020-10-22 § 80 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-11 § 231 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 202 

Yrkande 

Ragnhild Selstam (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ragnhild Selstam (M) förslag och finner att Kommunfullmäktige 
antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen ”Boken kommer” (KA 2017/641) som besvarad 
genom att biblioteksplanen antas.  

Skickas till 

Motionärerna 
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KF § 148 Dnr 2020/001048 

Biblioteksplan 2019-2022 - Framtidens bibliotek 

Sammanfattning 

Ett förslag till Biblioteksplan 2020-2024 har tagits fram. Förslaget har varit ute på remiss från  
2020-05-08 till 2020-09-29 och det har inkommit fem remissvar. Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med synpunkter på 
biblioteksplanen. 
 
Efter genomgång av svaren har några justeringar och kompletteringar av biblioteksplanen 
genomförts. 
 
I förarbetet med biblioteksplanen har Ragnhild Selstam (M) inkommit med en motion om att 
biblioteket skall erbjuda servicen ”Boken kommer” till de äldre som har svårt att komma 
till biblioteken (KA 2017/000641). Detta har inarbetats i biblioteksplanen under delområde 
tillgänglighet. 
 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan 2020-2024 daterad 2020-
10-12 samt föreslår Kommunstyrelsen att i och med antagandet anse motionen om ”Boken 
kommer” (KA 2017/641) som besvarad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Biblioteksplan 2020-2024 - Kultur- och fritidschef 2020-09-30 
Förslag Biblioteksplan 2019-2024  
Remissvar Vänsterpartiet  
Remissvar Kristdemokraterna och Moderaterna 
Remissvar Socialdemokraterna 
Remissvar Centerpartiet  
Protokollsutdrag UN 2020-10-22 § 80 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-11 § 230 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 203 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag med tilläggsförslag att 
Kommunfullmäktige beslutar att avsnitt Bibliotek och vision 2020 för Sotenäs kommun ersätts med 
den nya visionen 2032. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan 2020-2024 med revidering av att avsnitt 
Bibliotek och vision 2020 för Sotenäs kommun ersätts med den nya visionen 2032. 
 

 

Skickas till 

Kultur- och fritidschef 
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KF § 149    Dnr 2018/001216 

Val styrelseledamöter i Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun 
Kommunfullmäktige valde styrelseledamöter och ersättare till Stiftelsen Industrihus senast  
2019-04-25 § 44, 2020-09-24 § 111 för år 2020. 
 
Enligt stadgarna ska valen göras per kalenderår.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter till styrelsen för Stiftelsen Industrihus i 
Sotenäs under kalenderåret 2021; 
 
Ordinarie 
 
Mats Abrahamsson (M) 

Ersättare 
 
Jeanette Loy (M) 

 
Roland Mattsson (M) 

 
Mikael Sternemar (L) 

 
Olof Börjesson (C) 

 
Britt Lindgren (C) 

 
Birgitta Albertsson (S) 

 
Therese Mancini (S) 

 
Lars-Erik Knutsson (S) 

 
Annica Erlandsson (S) 

 
 

Skickas till 

Valda  
Ekonomichef 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 150  Dnr 2020/001184     

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande angående brev från 
advokatbyrå 
Stellan Welin (S) ställer en fråga till Kommunstyrelsens ordförande angående brev från 
advokatbyrå. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar frågan. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och godkänner Kommunstyrelsens ordförandes 
svar. 
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KF § 151     

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021 

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2020-12-10 §§ 134-153 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 38(42)
 

 
 

KF § 152   

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

1. Utbildningsnämndens protokoll 2020-12-03 § 96 ang. Idrotts- och fritidspris 2020 
2. Utbildningsnämndens protokoll 2020-12-03 § 95 ang. Kulturpris 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 153   Dnr 2020/000048 

Ansökan från Sotenäsbostäder om att försälja fastigheten Finntorp 
2:285 i Bovallstrand 

Sammanfattning 

Sotenäsbostäder AB har lämnat in en ansökan om att försälja fastigheten Finntorp 2:285 i 
Bovallstrand. 

Bakgrund 

Sotenäsbostäder AB har under senaste åren genom strategiskt detaljplanearbete skapat möjligheter 
att exploatera flera områden för att kunna bygga upp till ca 120 nya hyresrätter och exploatera ca 20 
villatomter för försäljning via kommunens tomtkö. Samtidigt har bolaget noterat ett ökat söktryck 
de senaste åren och trots att bolaget har byggt nya hyresrätter har inte detta söktryck minskat. 

Aktuella projekt för exploatering 
De projekt som utan inbördes ordning är möjliga att förverkliga, har nu lagakraftvunna detaljplaner 
och utgörs av: 
 

• Ekelidberget, Bovallstrand med 24 hyresrätter och 4 villatomter 
• Bankeberg, Hunnebostrand med 25 - 27 hyresrätter 
• Förålarna, Väjern med 50 - 70 hyresrätter och 15 villatomter 

 
Förverkligande av dessa tre projekt har översiktligt kalkylerats till att kräva investeringar om totalt 
150 - 175 Mkr. Prioritering och takten för genomförande av dessa projekt är beroende av att klara 
finansiering samt om fortsatt högt tryck kommer att råda på efterfrågan av nya lägenheter. Det 
senast byggda projektet Mjölskär på Väjern var uthyrt på få veckor två månader före inflyttning. 

Finansieringsalternativ 
Det finns tre sätt att finansiera nybyggnation: 

• Eget kapital 
• Lån hos Kommuninvest med kommunal borgen 
• Försäljning av tillgångar 

Försäljning av fastigheten Finntorp 2:285, Bovallstrand 
För att generera kapital och snabbt kunna bygga nya hyresrätter har styrelsen för Sotenäsbostäder 
beslutat att inleda en försäljningsprocess gällande fastigheten Finntorp 2:285, Munkebergsgatan, 
Bovallstrand. Denna fastighet innehåller 20 hyresrätter samt ett oexploaterat område där möjlighet 
skapas att exploatera 6 nya villatomter. Försäljningskapitalet avses i sin helhet användas för att 
finansiera bygge av nya hyresrätter. 
 
Den tänkte köparen är en lokal fastighetsägare, som har hyresfastigheter i Sotenäs kommun och i 
våra grannkommuner. Dennes ambition är att fortsätta att förvalta fastigheten som hyresrätter samt 
på sikt exploatera de sex tomterna till åretruntboende. 
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Forts. KF § 153  

Godkännande av kommunfullmäktige 
Efter samråd med ägaren har det överenskommits att en försäljning av fastigheten Finntorp 2:285, 
Bovallstrand är av sådan vikt att den skall prövas av kommunfullmäktige. 
 
Styrelsen för Sotenäsbostäder AB ber härmed kommunfullmäktige i Sotenäs om godkännande av 
försäljning av fastigheten Finntorp 2:285, Munkebergsgatan, Bovallstrand.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Sotenäsbostäder AB 2020-01-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 18 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2020-01-30 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-10 § 236 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Sotenäsbostäder 
försäljer fastigheten Finntorp 2:285 till högsta eller enda pris via en mäklare på öppna marknaden. 
Försäljningen skall vara öppen och transparent för att tillvarata kommuninnevånarnas intressen och 
för att misstankar om gynnande av enskild skall undvikas. 
Mikael Sternemar (L), Mikael Andersson (-) och Michael Sandberg (L) föreslår bifall till Olof 
Börjessons (C) förslag. 
 
Roland Mattsson (M), Therése Mancini (S), Birgitta Albertsson (S), Jeanette Loy (M) och Robert 
Yngve (KD) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag mot Olof Börjessons (C) 
med fleras förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Roland Mattssons (M) förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordförande fastställer följande omröstningsproposition, den som bifaller Kommunstyrelsens och 
Roland Mattssons (M) med fleras förslag röstar JA, den som bifaller Olof Börjesson (C) med fleras 
förslag röstar NEJ, Omröstningen utfaller med 23 JA-röster och 6 NEJ-röster. Se 
omröstningsbilaga. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Sotenäsbostäder AB försäljer fastigheten Finntorp 
2:285, Munkebergsgatan i Bovallstrand och att försäljningen ska ske på marknadsmässiga grunder. 
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Reservation 

Olof Börjessons (C), Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L), Mikael Andersson (-) och Britt 
Lindgren (C) reserverar sig mot beslutet. 
 
 

Skickas till 

Sotenäsbostäder AB 
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Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

1 Mats Abrahamsson  M X   

2 Jeanette Loy M X   

3 Roland Mattsson M  X   

4 Nils Olof Bengtson M X   

5 Ragnhild Selstam M X   

6 Eva Abrahamsson M X   

7 Ronald Hagbert M X   

8 Susanne Bergholtz M X   

9 Kajsa Åkesson M X   

10 Lars Kinnmalm M X   

11 Mathias Bruno  M X   

12 Mikael Andersson -  X  

13 Olof Börjesson C  X  

14 Britt Lindgren  C  X  

15 Mikael Sternemar L  X  

16 Michael Sandberg  L  X  

17 Robert Yngve KD X   

18 Therese Mancini  S X   

19 Lars-Erik Knutsson S X   

20 Lotta Johansson S X   

21 Geraldo Alas S X   

22 Birgitta Albertsson S X   

23 Jan Ulvemark S X   

24 Sanna L Gustafsson S X   

25 Stellan Welin S X   

26 Ewa Ryberg V X   

27 Yngve Johansson  MP X   

28 Veronica Johansson SD    

29 Sebastian Andersson SD  X  

     
30 Helene Stranne, ordförande  M X   

Summa (30)  23 6  
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