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KF § 25 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
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KF § 26 Dnr 2022/000247 

Information från Leader Bohuskust och gränsbygd 

Sammanfattning 

Representanter för Leader Bohuskust och gränsbygd lämnar information om verksamheten och 
informerar om att två leaderområden kommer slås samman till ”Leader Bohuslän 2023-2027”. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 27 Dnr 2021/000001 

Behandling av resultatöverföring av investeringar i bokslutet 2021 

Sammanfattning 

Utfallet för investeringsredovisning 2021 redovisas. Utifrån utfallet förslår förvaltningen en 
resultatöverföring av kvarvarande budget. Kommunfullmäktige fastställer överföring av 
investeringsanslag till kommande verksamhetsår. 

Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag 

Investeringsbudgeten uppgick för 2021, inklusive resultatöverföring från 2020, till 64,1 mnkr.  
Årets bruttoinvesteringar ligger kvar på samma nivå som tidigare år och landar på 36,1 mnkr (föreg. 
år 34,8 mnkr) och inkomster på 5,1 mnkr (föreg. år 12,9 mnkr).   
 
Enskilt största investeringarna under 2021 avsåg gång och cykelvägen norr om Bovallstrand, vilken 
uppgick till 4,0 mnkr. Flytt av förskola till Smögenskolan uppgick till 3,7 mnkr samt inköp av 
fastigheten Hovenäs 1:337 för 2,6 mnkr. Investeringarna i skolfastigheter uppgick till sammanlagt 
12,2 mnkr. Omfattande arbete med projektering av kommande investeringar i det särskilda boendet 
Hunnebohemmet pågår.  
 
I förslaget framgår redovisning av investeringar för 2021. I förslaget ingår omfördelning av ett antal 
investeringsprojekt, vilka framgår av sammanställningen. Omfördelningen föreslås i första hand 
inom respektive verksamhetsområde/nämnd. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-19 att industriområdet för Hogenäs hamn ska 
grovplaneras inom ramen för beslutad investeringsbudget och att medel för Bratteby industriområde 
ska avsättas för grovplanering 2023. I förvaltningens förslag till resultatöverföring ingår 
omfördelning av sammanlagt 4,6 mnkr för grovplanering av Bratteby parallellt med Hogenäs hamn 
redan under 2022. I förslaget framgår hur utökad finansieringen av projekt industriområde har 
möjliggjorts. Konsekvensen av finansieringen kan bli att förvaltningen återkommer med förslag till 
omfördelning av medel med kort varsel. 
 
Beslutat investeringsanslag för budget 2022 för industriområden uppgår till 4,6 mnkr och därefter 
5,0 mnkr åren 2023-2025. Upphandling av projektering pågår varefter säkrare kalkyler kommer att 
kunna presenteras.  
 
En förändring vad gäller redovisning av detaljplaner har genomförts vilket innebär att 
investeringsanslaget utgår.  
 
Efter ovanstående förslag till omfördelning föreslås resultatöverföring för samtliga nämnder med 
37,5 mnkr. Anslaget är högre än för tidigare år vilket beror på att investeringar under 2021 ej 
kunnat genomföras på grund av effekter kopplade till pandemin samt upphandlingsproblematik 
samt ändrade redovisningsprinciper gällande detaljplaner.  
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Forts. KF § 27  

Försäljning och markinköp  

Årets försäljningar 2021 möter tidigare års upparbetade budget för försäljningar. För år 2022 och 
framåt kommer budget för försäljningar endast finnas i driftredovisningen där även årets 
försäljningsintäkter kommer redovisas.  
 
År 2022 finns ingen budget för markinköp och heller inget förslag att resultatöverföra budget hit. 

Beslutsunderlag 

Utfall investeringsredovisning 2021 samt resultatöverföring (2022-02-07) 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-02-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 33 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-02 § 37 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Ronald Hagbert (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Mikael Sternemar (L) föreslår som tilläggsförslag att investeringsmedel avsätts 2022 för belysning 
på strandpromenaden i Kungshamn och inrättande av offentliga toaletter i Lotsboden på Smögen. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överföring av investeringsanslag med 37,5 mnkr till 
2022. I övrigt godkänna investeringsredovisningen, med tillägg av att investeringsmedel avsätts 
2022 för belysning på strandpromenaden i Kungshamn och inrättande av offentliga toaletter i 
Lotsboden på Smögen. 
 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 
Räddningschef 
Kommundirektör 
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KF § 28 Dnr 2021/000001 

Justering budgetramar 2022 mellan Utbildningsnämnden – 
Finansförvaltningen för skolavtal 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-15 att ge kommundirektören i uppdrag att i samråd med 
utbildningsförvaltningen omförhandla skolavtalet med Sotenäs RehabCenter AB gällande 
nyttjandegraden av badanläggningen.  
 
Nytt avtal är upprättat 2021-12-16 Dnr 2020/337 och gäller från och med år 2022.  
 
Utifrån det nya avtalet för simundervisning återförs budgetanslag för Utbildningsnämnden med 
146,0 tkr och uppgår till 306 tkr. Driftbidraget till Sotenäs RehabCenter AB (Tumlaren) justeras 
med motsvarande summa och uppgår till 2 864 tkr.  

Ekonomi  

Omföring av budgetmedel år 2022 mellan Utbildningsnämndens skolavtal och finansförvaltningens 
driftbidrag till Sotenäs RehabCenter AB (Tumlaren).  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-01-30 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 30 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-02 § 39 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att justera budgetanslaget år 2022 för Utbildningsnämnden med 146,0 
tkr för nytt skolavtal och uppgår till totalt 306 tkr. Driftbidraget till Sotenäs RehabCenter AB 
justeras med motsvarande summa och uppgår till 2 864 tkr.  
 

Skickas till  

Ekonomichef 
Utbildningschef 
Sotenäs RehabCenter AB 
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KF § 29 Dnr 2021/000001 

Budget 2022 – omfördelning av driftbudget för anpassning till Lagen 
om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)  

Sammanfattning 

Riksdagen beslutade 2018 om Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 
Den nya lagen tillämpas från och med räkenskapsåret 2019.  
Sotenäs kommun har sedan LKBRs införande anpassats redovisningen till lagens krav och RKRs 
rekommendationer.  
 
Nästa steg i anpassning till Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) är att löpande 
kostnadsföra delar av det arbete som Sotenäs i vissa fall benämnt som ”projektering” och som 
budgeterats och redovisats som investering.  
 
Investeringsprojekt har över tid innefattat en rad olika steg i en arbetsprocess. Alla delar i dessa 
processer är inte lägre att betrakta som investering enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 
Vissa delar i processen ska kostnadsföras det år de uppkommer. Framtagning av ett förslag till 
Riktlinje för investeringar pågår för att förtydliga dessa rekommendationer i investeringsprocessen. 
 
Av denna anledning behöver budgetanslag finnas både i drift och investering i olika perioder 
beroende på hur processen framskrider. Behovet av budget är kopplat till vilka beslut som fattas av 
nämnd/styrelse/fullmäktige.  
 
Förvaltningen har identifierat följande investeringsprojekt där hela eller delar av 
investeringsanslaget avser driftkostnader enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 
 
För respektive investeringsprojekt har följande uppskattning gjorts av vad som avser driftkostnader 
2022 i arbetsprocessen och som inte avsatts i driftbudget utan i investeringsbudget. Summan 
uppskattas till 1 550 tkr under 2022. Då denna anpassning till redovisningsregelverket inte fanns 
med i budgetprocessen för budget 2022 föreslås en tillfällig omfördelning av budget från 
finansförvaltning 2022, för att därefter arbetas in i budget 2023 via budgetprocessen under våren 
2022. 

Beskrivning av ärendet 

Riksdagen beslutade 2018 om Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 
Den nya lagen tillämpas från och med räkenskapsåret 2019. Med anledning av LKBR gjorde Rådet 
för kommunal redovisning (RKR) en översyn av samtliga rekommendationer och publicerade nya, 
som också gäller från 2019. Rekommendationerna innehåller bland annat förtydliganden av vad 
som klassas som anläggningstillgång. Förändringen påverkar redovisningen som i sin tur påverkar 
budgetprocessen så att gränsdragningen mellan driftkostnad och investering förändras, jämfört med 
före LKBRs införande.  
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Forts. KF § 29  

 
Sotenäs kommun har sedan LKBRs införande anpassats redovisningen till lagens krav och RKRs 
rekommendationer. Som exempel har anläggningsbidrag från och med år 2020 redovisats som en 
kostnad, poster i kommunens anläggningsregister som inte längre klassas som tillgång har  
utrangerats under 2021 och från och med 2021 har även alla kostnader för detaljplaner och 
översiktsplaner kostnadsförts. 
 
Nästa steg i anpassning till LKBR är att löpande kostnadsföra delar av det arbete som Sotenäs i 
vissa fall benämnt som ”projektering” och som budgeterats och redovisats som investering. 
Investeringsprojekt har över tid innefattat en rad olika steg i en arbetsprocess att t ex bygga en ny 
byggnad eller stabilisera en kaj. Alla delar i dessa processer är inte lägre att betrakta som 
investering enligt LKBR och RKRs rekommendationer. Vissa delar i processen ska kostnadsföras 
det år de uppkommer.  
 
Arbetsprocessen kan i grova drag beskrivas så här:  
Behovsanalys  Planeringsfas 
Förstudie   Planeringsfas 
Projektering av beslutad anläggning Genomförandefas 
Upphandling   Planeringsfas 
Genomförande  Genomförandefas 
Aktivering   Efterarbete 
Slutredovisning  Efterarbete   
 
Av dessa steg, som kommer definiera tydligare i ett kommande förslag till Riktlinje för 
investeringar, ska 1. Behovsanalys, 2. Förstudie och 4. Upphandling, kostnadsföras det år de 
uppkommer eftersom de avser planering. 3. Projektering är en investering om det avser att 
projektera en byggnad eller anläggning som är beslutad till sin slutliga utformning (i motsats till att 
rita på flera olika alternativa byggnader eller anläggningar som ingår i förstudien).    
 
Av denna anledning behöver budgetanslag finnas både i drift och investering i olika perioder 
beroende på hur processen framskrider. Behovet av budget är kopplat till vilka beslut som fattas av 
nämnd/styrelse/fullmäktige. För att kunna följa upp de ekonomiska utfallen genom processen 
behöver driftprojekt och investeringsprojekt skapas.  
 
Förvaltningen har identifierat följande investeringsprojekt där hela eller delar av 
investeringsanslaget avser kostnader enligt LKBR och RKRs rekommendationer: 
 
För respektive projekt har följande uppskattning gjorts av vad som avser driftkostnader 2022:  
0100 Industriområden   200 tkr 
0018 Skredrisk Hunnebostrand   100 tkr 
0024 Brygga Väjern   100 tkr 
0029 Åtgärder betong/stenkajer  500 tkr 
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0301 Skolfastigheter   150 tkr 
0331 Åtgärder enl.plan energieffektivisering   50 tkr 
0399 Planerat underhåll   200 tkr 
0403 Torg Bovallstrand och Väjern    50 tkr 
0481 Åtgärder murar     50 tkr 
0471 Gång -och cykelvägar  150 tkr 
Summa under 2022                     1 550 tkr 
 
Då denna anpassning till redovisningsregelverket inte fanns med i budgetprocessen för budget 2022 
föreslås en tillfällig omfördelning av budget från finansförvaltning 2022, för att därefter arbetas in i 
budget 2023 via budgetprocessen under våren 2022. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Finansiering kommer från och med år 2022 ske via driftredovisningen istället för, som tidigare år, 
via investeringsredovisningen. Kostnaderna kommer därmed påverka årets resultat innevarande år, 
istället för genom avskrivningar fördelat på ett antal år. Omfördelning av 1 550 tkr från 
finansförvaltningen till kommunstyrelsen föreslås endast för år 2022. Omfördelning av budget 
kommer inte få några effekter på årets budgeterade resultat för Sotenäs kommun. Konsekvensen 
kommer innebära att kommunstyrelsen får möjlighet att möta den kostnadsökning som kommer 
belasta styrelsen i och med anpassning till redovisningsprinciperna, utan att det innebär ett överdrag 
mot befintlig budget. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-02-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 34 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-02 § 42 

Yrkande 

Ronald Hagbert (M) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att omföra budget om 1 550 tkr från finansförvaltningen till 
Kommunstyrelsen budgetår 2022, för att därefter arbetas in i budget 2023 via budgetprocessen 
under våren 2022. 
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Skickas till 

Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 
Drift o projektchef 
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KF § 30 Dnr 2021/000876 

Taxa för upplåtelse av kommunal offentlig platsmark och offentlig 
tillställning, från 2022 och tills vidare 

Sammanfattning 

Ärendet avser revidering av den taxa som gäller upplåtelse av kommunal platsmark och offentlig 
tillställning. Justeringarna syftar till att finansiera en bättre renhållning och till att utgöra incitament 
för verksamhetsutövare att följa egna planer för avfallshantering. 

Bakgrund 

Avfallshanteringen har under längre tid varit ett problem under högsäsongen i turistnäringen. 
Sommaren 2021 eskalerade situationen i takt med en stor ökning av besökare. Problemen var störst 
på Smögenbryggan och Smögenön. Området var skräpigt, även om papperskorgar inte var fulla. 
Vid avfallsanläggningen vid Omholmens reningsverk var containers överfyllda och osorterat skräp 
hade ställts bredvid de containers som placerats där för de krögare som ingått avtal om 
avfallshantering. Återvinningsstationerna var också överfyllda och områden kring dessa skräpiga. 
Vid ursprungskontroller både på återvinningsstationerna och i andra containers visade det sig att 
avfall lämnas på fel plats och att dimensioneringen därmed upplevs som felaktig. Tidvis har det 
också funnits utmaningar med brandfarligt avfall mellan byggnader vilket medför en mycket stor 
ökad risk för spridning i händelse av brand och därmed fara för liv och hälsa. 
 
Flera åtgärder behövs för att kunna erbjuda innevånare, företagare och besökare en fin upplevelse 
av Smögen och kommunen som helhet. Flera åtgärder vidtas inför sommaren 2022. Inte minns 
utvecklas det goda samarbetet med krögare och handlare på och kring bryggan ytterligare.  
 
Som framgår av miljönämnden i mellersta Bohusläns mål i internbudget 2022 kommer nämnden att 
bedriva tillsyn i förhållande till återvinningsstationerna där Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
är verksamhetsutövare. Avfallsbolaget Rambo AB har tagit fram avtalslösningar för 
avfallshantering som ska passa olika verksamhetsutövare eftersom volymerna i olika fraktioner 
(glas, well osv) är olika beroende på typ av verksamhet. Tex finns avtal anpassade till dels krögare, 
dels andra butiker. Därmed kan tillgången på containrar etc anpassas till det verkliga behovet. 
Vidare kommer resurser för skräpplockning under högsäsongen att ses över.  
 
När ärendet presenterades i Kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-11-09 föreslog utskottet 
följande: Kommunfullmäktige beslutar att höja markupplåtelsetaxan med 35 % för zon 
Smögenbryggan till 140 % i förhållande till grundtaxan. 
 
Ärendet återremitterades av Kommunstyrelsen 2021-11-24 med beslutet: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med hänvisning till att man ser över formerna 
för finansieringen av kostnaderna för renhållning, så att det speglar att den som skapar restavfall 
är den som betalar och att detta fördelas på ett sätt som ger en rimlig kostnadstäckning, samt att 
förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att motverka nedskräpningen i våra samhällen.  
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Förslaget har nu omarbetats och ett nytt förslag till beslut ges. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har haft en god dialog med näringslivet i syfte att hitta vägar för en god 
avfallshantering i respektive verksamhet. I dialogen har som väntat framkommit att det finns en stor 
vilja hos alla aktörer att stärka kommunens varumärke genom att bidra till en ren upplevelse för 
kommunmedlemmar, delårsboende och besökare. Det finns ett gemensamt intresse i detta och 
utifrån dialogen med näringslivet finns inte anledning att förvänta sig annat än att alla tar sin del av 
ansvaret framöver. Nu aktuellt ärende syftar till att säkerställa att ingen enskild verksamhet ställer 
sig utanför detta gemensamma arbete, till men för alla verksamheter som tar sin del av ansvaret. 
 
Många verksamheter har tillstånd från polismyndigheten att ha uteserveringar under sommaren. 
Innan tillstånd ges lämnas kommunen möjlighet att yttra sig i frågan. I yttrandet kan kommunen 
antingen medge markupplåtelse enligt ansökan eller neka sådan. Kommunens yttrande i 
markupplåtelsefrågan är bindande för polismyndigheten.  
 
När polismyndigheten medger begagnande av offentlig plats utgår en avgift för detta. Avgiften 
följer taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Taxa för markupplåtelse och arrangemang 
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2022-02-10 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-02-18 § 9 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-02 § 53 

Yrkande 

Therése Mancini (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 
Mikael Sternemar (L), Mats Abrahamsson (M) och Sebastian Andersson (SD) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag mot Therése Mancinis 
(S) med fleras förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Mikael Sternemars (L) med fleras 
förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordföranden fastställer följande omröstningsproposition, den som bifaller Mikael Sternemars (L) 
med fleras förslag röstar JA, den som bifaller Therése Mancinis (S) med fleras förslag röstar NEJ.  
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster, 9 NEJ-röster och 1 avstår. Se omröstningsbilaga. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för tillståndet höjs med 50 % om ansökan om 
markupplåtelse kommer polismyndigheten till handa senare än två månader innan önskad 
nyttjandetid infaller.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om en extra avgift för verksamhet som inte följer villkor i fråga om 
avfallshantering i ärende om markupplåtelse. Den extra avgiften bestäms till 10 000 kr för 
verksamhet utan uteservering och till 60 000 kr för verksamhet med uteservering.  
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Handläggare 
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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 Helene Stranne M X   
5 Nils Olof Bengtson M X   
6 Ragnhild Selstam M X   
7 Eva Abrahamsson M X   
8 Ronald Hagbert M X   
9 Susanne Bergholtz M X   
10 Kajsa Åkesson M X   
11 Lars Kinnmalm M X   
12 Mathias Bruno  M   X 
13 Mikael Andersson - X   
14 Olof Börjesson C X   
15 Britt Lindgren  C X   
16 Mikael Sternemar L X   
17 Michael Sandberg  L X   
18 Robert Yngve KD X   
19 Therese Mancini  S  X  
20 Lars-Erik Knutsson S  X  
21 Annica Erlandsson S  X  
22 Geraldo Alas S  X  
23 Birgitta Albertsson S  X  
24 Sanna Lundström Gustafsson S  X  
25 Lotta Johansson S  X  
26 Ewa Ryberg V  X  
27 Lena Linke  MP X   
28 Cecilia Simonsson SD X   
29 Veronica Johansson SD X   
30 Sebastian Andersson SD X   
     
31 Jan Ulvemark, ordförande  S  X  

Summa (31)  21 9 1 
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Bolagsordning Sotenäs RehabCenter AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Rehab AB:s verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar kommunens 
styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen samt i de avseenden 
som anges i kommunstyrelsereglementet.  
 
En översyn av bolagsordning har gjorts i samband med att det upptäcks felaktigheter i 
bolagsordningen. Justeringar som gjorts i bolagsordningen är; paragraf §2 Säte, §7 antal aktier. 

Beslutsunderlag 

Bolagsordning Sotenäs RehabCenter AB daterad 2022-03-23 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-02-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 36 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-02 § 43 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad bolagsordning för Sotenäs RehabCenter AB, 
daterad 2022-03-23. 
 

Jäv 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggning av ärendet på grund av jäv. 
 
 

Skickas till  

Sotenäs RehabCenter AB 
Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 
Kommundirektör 
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KF § 32 Dnr 2022/000118 

Ägardirektiv Sotenäs RehabCenter AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Rehab AB:s verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar kommunens 
styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen samt i de avseenden 
som anges i kommunstyrelsereglementet.  
 
En översyn av ägardirektiven har gjorts där ett par redaktionella justeringar har gjorts och anpassats 
utifrån kommunens styr -och ledningsmodell samt uppdatering av lag för kommunal bokföring och 
redovisning.  
 
Justeringar som gjorts i Ägardirektiven är; §5 mål, §12 Information och ägardialog, §14 Kommunal 
koncernredovisning och budget, §16 Instruktion för verkställande direktör, §19 Bolagstämma. 

Beslutsunderlag 

Ägardirektiv Sotenäs RehabCenter AB daterad 2022-03-23 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-02-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 37 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-02 § 44 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat ägardirektiv för Sotenäs RehabCenter AB, 
daterad 2022-03-23. 
 

Jäv 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggning av ärendet på grund av jäv. 
 

Skickas till  

Sotenäs RehabCenter AB 
Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 
Kommundirektör 
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KF § 33 Dnr 2022/000189 

Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Sammanfattning 

Förvaltningen har identifierat ett behov av att ändra de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna 
avseende camping/övernattning, högtalarutsändning och Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor då 
de nu gällande bestämmelserna har vissa brister i sin utformning och för att kunna upprätthålla 
ordning på offentliga platser.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-23 § 29 att remittera förslaget till 
Polismyndigheten och Länsstyrelsen för yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till uppdateringen av ordningsföreskrifterna handlar om följande; 

Camping/övernattning 
På senare år har övernattande gäster i tält, bilar, husbilar etc blivit mer förekommande på offentliga 
platser med medföljande störningar i form av ljud, nedskräpning i natur, ökat avfall och en 
överbelastning i infrastrukturen generellt sett. Vi har i kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrift ett förbud mot camping på offentlig plats. Begreppet camping och övernattning 
är inte likställt utan det finns vissa parametrar som måste uppfyllas för att en övernattning ska 
motsvara camping. Därför föreslår förvaltningen en justering av ordningsföreskriften där vi 
förtydligar att det gäller all form av övernattning på offentlig plats.   

Högtalarutsändning 
Dagens ordningsföreskrifter reglerar information, reklam, propaganda eller andra budskap som 
riktar sig till personer som befinner sig på offentlig plats. Däremot regleras inget angående 
ljudnivån från högtalarutsändning. Därför föreslår förvaltningen ett tillägg i ordningsföreskriften så 
att högtalarutsändning som uppenbart stör den allmänna ordningen på allmän plats eller i 
bostadsområden inte får ske utan polismyndighetens tillstånd. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
Dagens ordningsföreskrifter är delvis missvisande och behöver därför förändras. Det är polisens 
ansvar att hantera regelverk och tillstånd för pyrotekniska varor och detta förtydligas nu i 
ordningsföreskrifterna. 

Föroreningar efter hundar 
Det föreslås att kartbilagor i § 19 revideras för Väjern och Smögen. Förbudsområden föreslås 
utökas då samhällena har växt och blivit större. Texten behöver inte ändras i föreskrifterna. 

Övriga revideringar 
Övriga revideringar är tillägg av; nya kyrkogården i Askum i § 3, samt att paragraferna ändras då en 
paragraf utgår. 
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Beslutsunderlag  

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2022-02-23 
Förslag till revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter, daterad 2022-02-23  
Karta Hunnebohemmet Förbudsområde fyrverkeri daterad, 2022-02-23 
Karta Kvarnbergshemmet Förbudsområde fyrverkeri, daterad 2022-02-23 
Karta Smögen Plocka upp föroreningar efter hundar, daterad 2022-02-23 
Karta Väjern Plocka upp föroreningar efter hundar, daterad 2022-02-23 
Gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter KF 2021-09-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 29 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-02 § 49 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår att förbud mot pyroteknik i § 22 även ska 
gälla gamla delar av Bovallstrand och Väjern och centrala delar av Kungshamn. 
Michael Sandberg (L) föreslår att påföljd vid övernattning § 15 läggas till i § 25 om Överträdelse. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och Michael Sandbergs 
(L) förslag och finner att Kommunfullmäktige antar dessa. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra den lokala ordningsföreskriftens paragraf 11, paragraf 15, 
kartbilagor i paragraf 19, paragraf 22 till nedan samt stryka paragraf 23:  
 
Högtalarutsändning  
11 §  
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.  
Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det uppenbart stör 
den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd.  
 
Camping och bosättningar  
15 §  
Övernattning i tält, husvagn, husbil, bil, övernattning utomhus eller bosättning får inte ske på 
offentlig plats och inte heller på de områden som jämställts med offentlig plats, såvida marken inte 
upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller Sotenäs kommun eller annan markägare 
bestämt att camping eller bosättning under viss tid får äga rum där.  
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19 § att kartbilagor revideras i § 19 för Väjern och Smögen. 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
22 §  
Det är förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska inom markerat område i 
Hovenäset, Smögen, Malmön, Hunnebostrand, gamla delar av Bovallstrand och Väjern och centrala 
delar av Kungshamn. Se kartbilagor. Det är även förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare 
än 200 meter från äldreboenden. (Hunnebohemmet och Kvarnbergshemmet). Se kartbilagor. 
Övriga tillstånd och regler för pyrotekniska varor hanterar polismyndigheten. 
 
§ 25 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 §, 13 § första och andra styckena, 14 §, § 15, 16–23 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
Att anta övriga mindre justeringar. 
 
 

Skickas till  

Räddningschef 
Anläggningschef 
Besöksnäringsutvecklare 
Administrativ chef 
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KF § 34 Dnr 2022/000170 

Revidering av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanfattning  

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) i Sotenäs kommun är ett organ för ömsesidig information och 
samråd mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna i kommunen.  
 
Med anledning av att PRO Hunnebostrand avslutade sin verksamhet vid årsskiftet 2021/22 behöver 
det göras en revidering av gällande reglemente (KA 2018/963) under § 4.  
 
Förvaltningen har sett över gällande reglemente och tagit fram förslag till reviderat reglemente för 
Kommunala Pensionärsrådet.  
 
Omsorgsnämnden beslutade 2022-01-27 § 8 att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna 
revideringen av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, daterad 2022-01-06. 

Beslutsunderlag 

Förslag Reglemente Kommunala Pensionärsrådet, 2022-06-01  
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2022-01-05 
Omsorgsnämndens protokoll 2022-01-27 § 8 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 27 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-02 § 49 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner revideringen av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, 
daterad 2022-06-01. 
 
 

Skickas till  

Omsorgsnämnden 
Nämndsekreterare 
Administrativ chef 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2022-03-23 §§ 25-42 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 23(33)
 

 
 

KF § 35 Dnr 2021/000133 

Motion för att skapa fler bostäder 

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att utreda möjligheterna att hitta lucktomter, för att förtäta samhällena och skapa fler 
fastigheter för bostäder.    

Beskrivning av ärendet 

En lucktomt är en mindre tomt eller markområde som inte har blivit bebyggd inom ett befintligt 
bostadsområde. Att bebygga lucktomter är ett bra sätt att förtäta befintliga områden.  
Förslaget innebär att fler tomter eventuellt kan erbjudas till personer i kommunens tomtkö 
alternativt Sotenäsbostäder för byggnation av flerfamiljshus.  
 
I dagsläget finns drygt 240 personer i kommunens tomtkö och behovet av fler tomter för bostäder i 
Sotenäs kommun är stort. Enligt delårsrapporten för Sotenäs kommun från augusti 2021 har 
kommunen som målsättning att bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt. 
Motionens förslag kan bidra till att denna målsättning uppnås om bostadsbebyggelse.  

Konsekvensbeskrivning 

Under ordinarie arbete är förvaltningen uppmärksam på eventuella lucktomter. När dessa upptäcks 
utreds aktuell tomt individuellt för att undersöka om en försäljning kan vara möjlig. För närvarande 
är ett tjugotal tomter under utredning och en av dem kommit så långt att förvaltningen har ett 
uppdrag från politiken. Flera lucktomter har emellertid av olika anledningar funnits olämpliga för 
permanentboende och har därmed hittills förblivit osålda.  
 
Förvaltningen bedömer att en särskild utredning av lucktomter skulle vara resurskrävande i en 
sådan omfattning att det är mer tidseffektivt att utreda lucktomter genom ordinarie arbete.  

Beslutsunderlag 

Motion – Skapa fler bostäder 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-18 § 24 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-02-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 24 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-02 § 33 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Therése Mancini (S) föreslår avslag på motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag mot Therése Mancinis (S) förslag 
och finner att Kommunfullmäktige antar Mikael Sternemars (L) förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
 

Skickas till 

Motionärerna 
MEX-ingenjör 
Plan- och byggchef 
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KF § 36 Dnr 2021/000183 

Motion - fler invånare i Sotenäs 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (-) föreslår i en motion att följande ska utredas; inrätta en kommunsäljare, en 
lotsgrupp och utreda konsekvenserna av en skattesänkning samt att utreda hur dessa förändringar 
skulle påverka inflyttningen/avflyttningen av barnfamiljer.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har överlämnat rubricerad motion till kommunstyrelsen för beredning.  
 
I motionen framställs följande yrkanden: 
1. Att Kommunfullmäktige ger kommunledningen i uppdrag att se över möjligheterna att inrätta: En 
”kommunsäljare” och en lotsgrupp (kan vara en ideell sådan) som aktivt skulle kunna ta hand om 
intressenter och potentiella intressenter som vill bo och verka i Sotenäs Kommun.  
2. Att Sotenäs kommun utreder konsekvenser av en skattesänkning om 1-3kr i syfte att locka fler att 
skriva sig hos oss. 
3. Att i varje större fråga väga in hur frågan påverkar inflyttningen/avflyttningen av barnfamiljer. 
”Sotenäs erbjuder att du tar med ditt jobb och får ett nytt liv.”  

Nuläge 

Näringslivsutvecklare, lotsgrupp och samordnare för nyinflyttade 
Kommunen har idag en näringslivsutvecklare anställd som sammankallar lotsgruppsmöten när 
näringslivet påkallar. Detta gäller såväl nya etableringar som när våra befintliga näringsidkare 
behöver hjälp med etablering eller verksamhetsförändringar. Till mötena kallas relevant expertis 
från andra förvaltningar.  
 
På kommunens hemsida framgår det att det finns en samordnare som kan hjälpa till vid inflyttning 
till Sotenäs kommun och kontaktuppgifter till kommunens kommunikatör. Där finns också en 
broschyr som tagits fram i samråd med näringslivet.  

Planeringsförutsättningar och fastställande av skattesats 
Inför fastställande av den kommunala budgeten i mål- och resursplanen utreds förutsättningarna för 
detta i ärende om planeringsförutsättningar som beslutas av kommunfullmäktige. I detta ärende görs 
alltså en utredning av förutsättningar för budget kommande år. Bland de förutsättningar som ingår 
är innevånarantalet som helhet en mycket viktig faktor, men också den demografiska fördelningen 
per åldersgrupp. Detta eftersom människor i arbetsför ålder genererar intäkter till den kommunala 
budgeten, medan det kommunala uppdraget, och därmed kommunens kostnader, i första hand riktar 
sig till barn och äldre. Syftet med skatteuttaget är att använda detta till det kommunala uppdraget 
som bl.a. handlar om att utbilda och ta hand om våra barn och äldre. Åldersfördelningen i 
kommunens har stor betydelse också för det statliga utjämningssystemet som syftar till att utjämna 
förutsättningarna mellan kommunerna, bl.a. utifrån demografisk fördelning.  
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Budgetberäkningen görs utifrån en modell från Sveriges kommuner och regioner där 
budgetsimuleringar görs utifrån ökat eller minskat skatteuttag. I simuleringen kan man alltså se hur 
mycket lägre intäkter sänkt eller höjd skattesats skulle innebära för kommunen. I samma verktyg 
görs simuleringar av vilken effekt ökat eller minskat innevånarantal i olika åldersgrupper har på 
skatteintäkterna och kommunens kostnader.    
 
En skattesänkning, liksom förändringar i antal innevånare, påverkar den kommunala servicen som 
omfattas av kommunens kärnuppdrag. En minskning av skatteuttaget minskar utrymmet för 
utförande av detta uppdrag. Hur effektivt detta uppdrag sköts brukar mätas med 
nettokostnadsavvikelse. Detta är skillnaden mellan nettokostnad och referenskostnad baserat på 
kostnaderna i kommuner med liknande budgetförutsättningar. 
 
Sotens kommuns nettokostnad för verksamheterna har legat högt jämfört med referenskostnaden för 
kommuner med likande budgetförutsättningar men har minskat de senaste åren. En positiv 
nettokostnadsavvikelse kan, men behöver inte, handla om effektivitet, utan kan bero på att 
kommunen valt en högre servicenivå för sina medlemmar.  
 
Andra förutsättningar som analyseras i ärende om planeringsförutsättningar är konjunkturläge, 
arbetskraftsförutsättningar, klimatanpassningsåtgärder, kommunen som attraktiv arbetsgivare, 
brukare i äldreomsorgen, riktade statsbidrag och generellt om förutsättningar för kommunernas 
ekonomi.  
 
Utifrån dessa förutsättningar har skattesatsen och i Sotenäs kommun har den fastställts till 21,99 
procent. 

Mål- och resursplan 2022-2025, budget 2022 
I kommunens mål- och resursplan har kommunen fastställt tre finansiella mål och tio 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Mål nr 10 lyder "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."  
 
Härutöver omfattar finns mål om attraktiv skolkommun, gott företagsklimat, attraktiv kultur- och 
fritidskommun, bredd och variation i bostadsutbudet, infrastruktur och kollektivtrafik, hållbar 
utveckling samt att arbeta med kompetensförsörjning både för kommunen och näringslivet och om 
kommunen som attraktiv arbetsgivare. 
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Forts. KF § 36 

Slutsats 

Nämnderna har i sina internbudgetar satt mål inom ramen för sitt uppdrag i syfte att genomföra 
fullmäktiges mål. Förvaltningarna arbetar med handlingsplaner för att säkerställa att verksamheten 
bedrivs mot kommunfullmäktiges mål.  
Kommunen har näringslivsutvecklare anställd, en aktiv lotsfunktion och en samordnare för 
nyinflyttade. Kommunens mål- och resursplan driver därmed utvecklingen i samma riktning som 
motionären föreslår. Utredningen om innevånarantal och budgetering av verksamheter för 
kommunal service görs inom ramen för ärende om planeringsförutsättningar, skattesats och budget. 
En utredning om skattesatsens påverkan på flyttströmmar vore i och för sig intressant. Det finns 
dock också ett antal andra faktorer som påverkar människors val av bostads- och folkbokföringsort.  
Förvaltningens samlade bedömning är att motionen kan anses besvarad inom ramen för ordinarie 
arbete enligt redogörelsen under nuläge.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-01-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 26 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-02 § 34 

Yrkande 

Mikael Andersson (-) föreslår att motionen ska bifallas. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot Mikael Anderssons (-) förslag och 
finner att Kommunfullmäktige antar Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

Skickas till 

Motionären 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
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KF § 37   Dnr 2022/000302 

Avsägelse av uppdrag i Valnämnden, Yvonne Hedberg (C) 

Sammanfattning 

Yvonne Hedberg (C) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ersättare i Valnämnden. 
Valberedningen föreslår att Ove Svanberg (C) väljs till ny ersättare i Valnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Yvonne Hedberg (C) från uppdrag som ersättare i Valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige väljer Ove Svanberg (C) till ersättare i Valnämnden, tom 2022. 
 

Skickas till 

Yvonne Hedberg (C)  
Ove Svanberg (C)  
Valnämnden  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 38   Dnr 2022/000314 

Val av ombud till årsstämma för Bohuskustens Vattenvårdsförbund 

Sammanfattning 

Valberedningen föreslår att Eva Abrahamsson (M) väljs till Sotenäs kommuns ombud till 
Bohuskustens Vattenvårdsförbunds årsstämma, till ersättare föreslås Therése Mancini (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Eva Abrahamsson (M) till Sotenäs kommuns ombud till Bohuskustens 
Vattenvårdsförbunds årsstämma och som ersättare väljs Therése Mancini (S), tom 2022. 
 
 
 

Skickas till 

Eva Abrahamsson (M) 
Therése Mancini (S) 
Bohuskustens Vattenvårdsförbund  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 39   Dnr 2022/000278 

Fråga om cykelled vid kommungräns mot Tanum 
Lena Linke (MP) ställer en fråga om cykelled vid kommungränsen mot Tanum. 
 
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 § 40 Dnr 2022/000150 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
 
1. Medborgarförslag - Inför sommaren 2022 i Smögen med anledning av det tilltagande stöket, 

kriminaliteten o miljöpåverkan. 
2. Motion från Lena Linke (MP) om arbetskläder inom omsorgen. 
3. Motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) om handlingsplan för att 

förebygga hedersvåld och förtryck. 
4. Medborgarförslag från Jette Gustafsson om kajakbryggor i Kungshamn och Smögen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 1 och 4 till Kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 2 Omsorgsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 3 till Kommunstyrelsen för beredning. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Omsorgsnämnden 
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KF § 41  

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium  

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunfullmäktiges ärendekalendarium för år 2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 42  

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-03-14 95302 

 
Protokoll och dokumentation - 
VästKom Styrelsemöte 2022-03-08 

Kansliet Fyrbodals 
Kommunalförbund 

2022-03-04 95444 Beslut om efterträdarval, ersättare i 
Kommunfullmäktige, Klaes Mattsson 

Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 

2022-02-03 94608 
 

Protokollsutdrag BN § 6 2022-02-03 - 
Medborgarförslag enkelrikta 
Skolgatan, Kungshamn 

Byggnadsnämnden 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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