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Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn, lokal Tryggö, samt via Teams, onsdagen den 18 maj 2022, kl 08.30-15.40. 
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00. 
 

Beslutande 
 
Jeanette Loy (M) distans 
Olof Börjesson (C) ordförande 
Roland Mattsson (M)  

 
Therése Mancini (S) 
Birgitta Albertsson (S)  

Närvarande 
ersättare 

 
Mikael Sternemar (L)  

 
 

Övriga deltagare  
 
Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg § 76-77  
Celine Hennström, MEX-ingenjör § 78-79 
Ida Engelbrektsson, MEX-ingenjör § 80-81 
Alexander Tellin, bygghandläggare § 81 
Fredrik Handfast, näringslivsutvecklare §78-83 
Emelie Andersson, MEX-ingenjör § 82 
Eveline Karlsson, samhällsb.chef § 76-82, 96-100 
Håkan von Dolwitz, p o byggchef § 76-82, 96-100 
 
 

 
Petra Hassellöv, controller § 86-87 
Maria Strömberg, ekonomichef § 88-91 
Stina Gottlieb, utvecklare § 92 
Louise Staxäng, utvecklare § 94-95 
Amanda Jansson, planarktitekt § 96-99 
Lena Andersson, Rådhuset arkitekter § 96-99  
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
Håkan Sundberg, tf kommundirektör 

Justerare Therése Mancini (S) 

Justering Protokollet justeras den 19 maj 2022 kl 16.00 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Olof Börjesson (C)   
Justerare    

 Therése Mancini (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-05-19 – 2022-06-10. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KSAU § 75  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med att följande ärenden utgår; 
 

• Ansökan om markköp, Hovenäs 1:3 (Hogenäs industriområde) 
• Ansökan om arrende/köp, del av Hogenäs 1:2 
• Information om ombyggnad av den nya busshållplatsen i Hunnebostrand 

 
Samt att följande ärende tillkommer; 
 

• Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 2021 
• Information från kommundirektören 
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KSAU § 76 Dnr 2022/000382 

Regionala Åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025  

Sammanfattning 

Under 2021 har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen reviderat det regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömålen. I det nya programmet ligger fokus på åtgärder som främjar 
klimat och biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammet möjliggör att flera aktörer kan arbeta 
samordnat med prioriterade åtgärder för att uppnå miljömålen.  
I januari 2022 bjöds Kommunstyrelsen in att anta åtgärder i det reviderade åtgärdsprogrammet för 
miljömålen 2022-2025. De regionala miljömålen i Västra Götaland är ett viktigt verktyg i 
kommunens arbete för hållbar utveckling och utgör den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. 
Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. Beslut om vilka 
åtgärder i programmet som kommunen vill anta skickas till regionen senast 31 augusti 2022.  

Beskrivning av ärendet 

Det regionala åtgärdsprogrammet är indelat i fyra utmaningar. Syftet med utmaningarna är att 
lättare kunna kommunicera och arbeta samlat kring olika frågor som rör miljömålen. 

- Minskad Klimatpåverkan och ren Luft (KL) 
- Hållbar användning av Vattenmiljöer (V) 
- Hållbart brukande av Skog och Odlingslandskap (SO 
- God Bebyggd miljö och hållbar Konsumtion (BK) 

Förslag till åtgärder som Sotenäs kommun kan åta sig att arbeta med har beretts i samarbete med 
berörda förvaltningar. De föreslagna åtgärderna redovisas i bilagorna 1 och 2 med kommentar från 
förvaltningen och vilka kommunala mål respektive åtgärder kopplar an till.  
Mer information om åtgärdsprogrammet för miljömålen går att läsa på hemsidan: 
https://www.hallbartvg.se/.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
De föreslagna åtgärderna i bilaga 1 bedöms till största delen kunna göras inom verksamheternas 
befintliga verksamhet och budget. Vad gäller de åtgärder som föreslås i bilaga 2 kan resurser för 
dessa till stora delar sökas genom LONA och LOVA-bidrag. Idag saknas dock naturvårdsansvarig i 
kommunen som kan arbeta med dessa åtgärder. De föreslås därför under förutsättning att medel för 
naturvårdsstrateg tillkommer i samband med rambudget 2023, vilket lyfts som tillkommande 
förändringsbehov i Rambudget 2023. 

Organisation och personal  
Ansvaret för de föreslagna åtgärderna i bilaga 1 kommer framför allt att ligga hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Kommunstyrelseförvaltningen. 
Utbildningsförvaltningen ansvarar för åtgärden BK3 a). Dessa bedöms kunna genomföras inom 
befintlig verksamhet. För att kunna arbeta med de föreslagna åtgärderna i bilaga 2 krävs 
naturvårdsstrateg eller motsvarande, varför dessa föreslås under förutsättning att beslut om resurser 
för detta tillkommer. 

https://www.hallbartvg.se/
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Forts. KSAU § 76 

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2022-05-04 
Bilaga 1 – Förslag till åtgärder 
Bilaga 2 – Förslag till åtgärder, förutsatt beslut om resurser för naturvårdsstrateg 
Brev till Kommunstyrelsen från Landshövdingen. 
Blankett åtaganden 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna för en 
extern finansiering. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Länsstyrelsen i Västra Götalands län åtgärder i 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen: KL1, V4, V5, V6 a) b) c) e), V7 b), SO9 b), SO13, SO17, BK3 
a) och b), BK4, BK7 a), BK9 a). 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Länsstyrelsen i Västra Götalands län åtgärder i 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen; SO1, SO4 c), SO16 a) och b), BK1, BK10 a), under 
förutsättningar att beslut om resurser för naturvårdsstrateg tillkommer vid beslut om budget i 
kommunfullmäktige 2022, samt att kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna för en 
extern finansiering. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 77 Dnr 2022/000383 

Utvärdering av satsningen Kommunernas klimatlöften 

Sammanfattning 

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland 
ställer om som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. 
Kommunstyrelsen i respektive kommun har tagit beslut om vilka av de 20 klimatlöftena som ska 
genomföras. Satsningen har pågått under två år och Sotenäs kommun antog 15 klimatlöften 2021 
och 13 2022.  
Våren 2022 bjuder Klimat 2030 in till en formell utvärdering som ska förankras politiskt. Svar på 
enkäten blir ett viktigt underlag för hur satsningen kan komma att fortsätta samt hur Klimat 2030:s 
stöd till kommunerna ska utformas framöver. 
Enkäten består av åtta frågor, förslagen till enkätsvar som återfinns i bilaga 1 har beretts i samarbete 
med berörda förvaltningar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1, Enkätsvar Sotenäs utvärdering Kommunernas klimatlöften  
Enkät Kommunernas klimatlöften våren 2022 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2022-05-02 

Yrkande 

Roland Mattsson (M),  Olof Börjesson (C) och Therése Mancini (S) föreslår att arbetsutskottet 
ställer sig bakom Hållbarhetsrådets förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom Hållbarhetsrådets förslag att ställa sig 
bakom enkätsvaren på utvärderingen av Kommunernas klimatlöften, med tillägg om "Satsningen 
skapar en röd tråd från globala och nationella mål till lokal politik och de utförande 
verksamheterna." i fråga 6, och "byggnation" i fråga 7, och skicka in den till Klimat 2030. 
 
 

Skickas till 

Hållbarhetsstrateg 
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KSAU § 78 Dnr 2022/000296 

Förfrågan om markförvärv av arrenderad mark, Sotenäs Gravarne 3:1 

Sammanfattning 

Företaget Kingsport AB har inkommit med en förfrågan om markförvärv av arrenderad mark på den 
kommunala fastigheten Sotenäs Gravarne 3:1.  

Beskrivning av ärendet 

Företaget har idag ett anläggningsarrende för mark på Guleskär runt om och emellan sju sjöbodar. 
Det finns lägenhetsarrenden med varje enskild sjöbodsarrendator. Företaget önskar köpa marken 
som sjöbodarna står på samt resterande markområde som deras anläggningsarrende utgör, 
sammanlagt cirka 513 kvm mark. 

Regelverk  
Kommunfullmäktiges beslut 1996-12-12 §102 att inte sälja sjönära mark. 

Beslutsunderlag  

Företagets ansökan 
Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-03-21 

Yrkande 

Therése Mancini (S) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om markköp i strandnära läge på fastigheten 
Sotenäs Gravarne 3:1.  
 

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjör  
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KSAU § 79 Dnr 2022/000567 

Ansökan om markköp Malmön 1:654 

Sammanfattning 

Smögens Fiske och Charter AB (556999–1036) har ansökt om att få köpa kommunal mark på 
Malmön 1:654 för att bygga förvaringshallar.    

Beskrivning av ärendet 

Smögens Fiske och Charter AB (556999–1036) har ansökt om att få köpa kommunal mark på 
Malmön 1:654 för att bygga en större hall uppdelad i mindre fack där varje fack/hall är till 
försäljning alternativt uthyrning. Facken/hallarna ska vara till för förvaring av egendom så som 
båtar och bilar, men även för att bedriva verksamhet. Tanken är att facken/hallarna kan vara av 
olika storlekar för att täcka fler behov. Området omfattas inte av någon detaljplan. 
 
Syftet med ansökan är att bygga förvaringshallar för öborna på Malmön, vilket kan resultera i att de 
inte behöver transportera sin egendom till fastlandet utan kan behålla den på ön och täcka behovet 
av förvaring för åretruntboende samt delårsboende.  
 
Aktuell mark nyttjas idag av kommunens drift- och projektavdelning där det förvaras båtar och 
kärror under hela året, men främst båtar under vinterperioden och kärror och vagnar till båtarna 
under sommarperioden. Drift- och projektavdelningen sökte bygglov 2019 för att utöka området 
(BN-2019-387), vilket genomfördes under 2020 och bekostades av drift- och projektavdelningen. 
Mark- och exploateringsingenjören har skickat en remiss till drift- och projektavdelningen för att få 
deras yttrande på ansökan om markköp, se bilaga.  
 
Företaget ser inga problem med att kommunen önskar hyra en del av marken för förvaring. Frågan 
har ställts till företaget om de är intresserade av ett arrende, vilket de inte är. 
 
Det finns ytterligare en ansökan för samma markområde men den gäller arrende. Sökanden i det 
ärendet vill ställa upp förrådsbyggnader i form av containrar utformade som sjöbodar, som ska vara 
till för eget bruk samt uthyrning.  

Konsekvensbeskrivning 

Organisation och personal  
Hamnavdelningen driver förvaring av båtar och kärror på aktuellt område. Drift- och 
projektavdelningen har svårt att hitta lämpliga platser för upplag av till exempel båtar och dylikt. 
Avdelningen bekostade iordningställandet av marken och ytan ger verksamheten intäkter på cirka 
20 tkr varje år. 
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Forts. KSAU § 79 

Beslutsunderlag  

Yttrandet av remiss från Drift- och projekt 
Karta 
Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå förfrågan om markköp på Malmön 1:654 och 
fortsatt låta marken nyttjas av drift- och projektavdelningen.    

 

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSAU § 80 Dnr 2022/000389 

Ansökan om markköp del av Tången 42:1 

Sammanfattning 

Förvaltningen har fått in en ansökan gällande friköp av arrendemark, del av kommunens fastighet 
Tången 42:1. Företaget har två gånger tidigare ansökt om att friköpa sin arrendetomt men har fått 
avslag på grund av att marken är belägen i sjönära läge.  

Beskrivning av ärendet 

Sökanden har skickat in ansökan gällande att friköpa sin arrendetomt, som är en del av kommunens 
fastighet Tången 42:1. Sökande företag är Intextriör AB och har sitt säte i kommunen. Deras 
nuvarande arrende används idag som lager respektive kontor. Bolaget har tidigare ansökt om att 
friköpa arrendemark, se sammanträdesprotokoll KSAU §65 2015-05-06 och KSAU §170 2021-10-
13. Tidigare avslag grundar sig på att aktuell mark är i sjönära läge, vilket kommunen är restriktiva 
med att sälja. 
 
Sökande hänvisar till att andra i området har fått friköpa sina arrendetomter. Ett tidigare ärende 
gällande friköp av tomträtt, beslut KSAU § 22 2020-01-29 och beläget i samma område, fick avslag 
av kommunen med hänvisning till att kommunen är restriktiva med att sälja sjönära mark. Sökande 
överklagade men förvaltningsrätten avslog överklagandet och hänvisade till att en kommun ska 
beakta likställighetsprincipen när den är i kontakt med sina medlemmar, men principen gäller 
däremot inte när en kommun exempelvis köper eller säljer fastigheter, se prop 1990/91:117 s. 150. 
 
I detta ärende anser förvaltningen att det inte finns någon grund för sökande att påstå att kommunen 
strider mot likställighetsprincipen. Varje försäljning är unik och kommunen arbetar för att göra så 
objektiva och rättvisa bedömningar som möjligt. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Vid en eventuell försäljning ska den ske till marknadsvärde efter värdering. En försäljning skulle 
innebära intäkter till kommunen.  
Arrendeavgiften är i dagsläget 17 856 kronor / per år. 

Beslutsunderlag 

KF961212 beslut markpolicy 
Prop 1990/91:117 s. 150. 
Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-04-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå förfrågan gällande att friköpa arrendetomt på 
kommunens fastighet Tången 42:1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt 
samhällsbyggnadschefen att verkställa beslutet.  
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Forts. KSAU § 80 

 

Skickas till 

Sökande 
Mark- och exploateringsingenjören 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-05-18 §§ 75-100 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 12(46)
 

 
 

KSAU § 81 Dnr 2021/000954 

Ansökan om köp av mark Malmön 1:654 för kontor och lagerlokal 

Sammanfattning 

Förvaltningen handlägger ett ärende gällande köp av mark på kommunens fastighet Malmön 1:654. 
Sökande företag heter Ineck HB och syftet med markköpet är att de vill bygga verksamhet-, kontor- 
och lagerlokal med uppställningsytor. Sökande har fått ett positivt förhandsbesked om bygglov för 
del av markområdet.  

Beskrivning av ärendet 

Ärendet gäller markköp av kommunens fastighet Malmön 1:654. Företaget som söker är Ineck HB 
och är ett handelsbolag vars verksamhet är konsultverksamhet inom försäljning, utbildning och 
teknisk support.  
 
Syftet med ansökan är att de vill köpa mark av kommunen för att sedan genom avstyckning 
tillskapa en fastighet om ca 2700 kvm. De vill utveckla sin verksamhet med kontor- och lagerlokal 
med uppställningsytor. Tänkt byggnad på platsen beräknas vara cirka 400–450 kvm.  
 
I byggnaden skall det inrymmas tillverkning av testunderlag, lager och kontor för den verksamhet 
som sökande bedriver. Vidare planerar man att erbjuda uthyrning av kontor och verksamhetslokaler, 
och lager både för privatpersoner och företag. Tanken är även att det skall avsättas ett område inom 
inhägnad för byggutrustning, vagnar, fordon m.m.  
Aktuellt markområde är råmark. Området är inte detaljplanelagt och enligt översiktsplanen 2010 
anger det som område för utveckling inom befintlig bebyggelsestruktur. Vilket är i symbios med 
vad köparen tänker använda området till. Företaget har fått förhandsbesked från bygglov, se bilaga 
BN-2020-539.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Försäljning innebär intäkt för Sotenäs kommun på cirka 405 000 kronor.Förvaltningen har låtit 
värdera området för att få fram rätt ersättning för aktuellt område. Ersättningen för markområdet 
efter värdering är 150 kr/kvadratmeter. 

Beslutsunderlag 

Förhandsbesked BN 2021/701 
Värderingsutlåtande 
Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-04-07 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att priset som lägst ska vara 210 kr. 
Olof Börjesson (C) föreslår att marken ska säljas via mäklare. 
Therése Mancini (S) föreslår bifall till Roland Mattssons (M) förslag. 
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Forts. KSAU § 81 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja del av Malmön 1:654 till Ineck HB för 210 
kronor per kvadratmeter.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommundirektören att slutföra försäljningen med 
köpeavtal där följande krav ska finnas med; Bebyggelsekrav om att byggnation påbörjad inom 12 
månader från köpeavtal undertecknats. 

 
 

Skickas till 

Sökande 
Mark- och exploateringsingenjör 
Samhällsbyggnadschef 
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KSAU § 82 Dnr 2021/000837 

Information om ansökan om markköp Hovenäs 1:340 

Sammanfattning 

Information lämnas om ansökan om markköp Hovenäs 1:340. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 83 Dnr 2022/000482 

Översyn av kommunens policy för upplåtelse av mark 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har sedan 1996 en policy för upplåtelse av mark. Då flera beslut är tagna i strid 
med policyn skapar det en irritation och osäkerhet inom det lokala näringslivet där flera företag 
känner sig orättvist behandlade och tappar förtroendet för kommunens beslut. 
Näringslivsutvecklaren ser nuvarande policy som en stor orsak till det lokala företagsklimatet och 
således kommunens ranking i diverse undersökningar. Därför bör förvaltningen få i uppdrag att 
göra en översyn av kommunens nuvarande policy. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har sedan 1996 en policy för upplåtelse av mark. 2006 gjordes en översyn av 
policyn där kommunfullmäktige beslutade att policyn från 1996 skulle fortsätta gälla. Policyn 
definierar en huvudregel med ett par undantag. Huvudregeln beskriver att kommunen normalt 
säkerställer önskad markanvändning genom det så kallade planmonopolet och att den enskilde 
därifrån själv får välja upplåtelseform. Undantagen handlar om att försäljning eller tomträtt normalt 
ej medges vid dels försäljning av enklare byggnad (skjul, oisolerad bod eller liknande) samt dels om 
ett markområde har ett högt marknadsvärde huvudsakligen på grund av sitt strandnära eller på annat 
sätt strategiska läge (tex sjöbodstomter eller förrådstomter). 
 
De senaste åren har policyn i huvudsak åberopats utifrån perspektivet "sjönära läge". Kommunen 
har flera gånger avslagit ärenden med hänvisning till "sjönära läge", men det finns även undantag 
från policyn där kommunen sålt mark som bör kunna ses som "sjönära".  
 
Befintlig policy är inte heller helt tydlig i vad man avser då formuleringen i undantaget är 
"försäljning eller tomträtt medges inte om markområde har ett högt marknadsvärde huvudsakligen 
på grund av sitt strandnära eller på annat sätt strategiska läge (t.ex. sjöbodtomter eller 
förrådstomter)". Denna text skulle kunna innebära att fler markområden än sjönära skulle 
kvalificera för det undantaget och det blir en svår bedömningsfråga att hantera. Då policyn även 
exemplifierar "tex sjöbodtomter eller förrådstomter" är frågan om syftet med policyn främst gäller 
dessa typer av användande eller om de också gäller tex renodlad industriverksamhet. 
   
Policyn säger även att köparen får välja mellan arrende, tomträtt och äganderätt. Idag strävar 
förvaltningen efter att få bort tomträtter då dom kräver mer administration än arrende och 
försäljning till äganderätt samt att det är väldigt svårt att bli av med en tomträtt. 
 
Utifrån näringslivsutvecklarens perspektiv så är policyn en stor orsak till en frustration som finns i 
det lokala näringslivet och således en anledning till våra negativa resultat i företagsrankingar. Dels 
beror detta på de försäljningar som kommunen gjort i strid med policyn vilket i vissa fall kan ses 
som ologiskt och orättvist, dels i att policyn till viss del kan försvåra för utveckling av befintliga 
verksamheter och även försvåra för nya etableringar.   
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Det finns även en diskussionsfråga kring arrende eller köp av mark där vissa argumenterar för att ett 
företag lika gärna kan arrendera marken. Synpunkter som näringslivsutvecklaren fått med sig från 
näringslivet angående dessa argument är tex: 
-"banken sätter återbetalningstid för lån till min investering till motsvarande tid som jag har på 
arrendet" 
- "våra satsningar räknar vi på den tiden vi har rådighet för, dvs har vi arrende på 5 år så räknar vi 
inte med att ha verksamhet längre tid än så vilket delvis styr vart vi lägger våra investeringar och 
satsningar" 
 
Sammantaget bör därför ett arbete påbörjas för att se över om policyn kan justeras med syfte att: 
- Säkerställa att kommunen kan styra markanvändningen på de viktiga sjönära och eventuellt andra 
strategiska lägena 
- Utifall att vissa områden fortfarande ska vara undantagna från försäljning, försöka definiera 
tydligare vilka områden som avses. 
- Skapa en policy som är uppdaterad efter dagens situation  
- Säkerställa att näringslivets behov om att kunna utvecklas tillgodoses till så stor utsträckning som 
möjligt 

Beslutsunderlag 

Beslut från KF 1996-12-12, §102, Dnr 96/KA0175 - Kommunal policy för upplåtelse av mark 
Beslut från KF 2006-04-20, §50, Dnr KA 05/470 - Översyn av kommunens markpolicy 
Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2022-04-29 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget med tillägg att prissättningen ska  ses över årligen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge Kommundirektören i uppdrag att ta fram ett nytt 
förslag på policy för markupplåtelse. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att prissättningen ska ses över årligen. 
     

Beslutet skickas till 

Näringslivsutvecklare 
Samhällsbyggnadschef 
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KSAU § 84 Dnr 2022/000468 

Motion om inrättande av en kultur- och fritidsnämnd 

Sammanfattning 

Theresé Mancini (S), Jan-Olof Larsson (S), Gerardo Alas (S), Lotta Johansson (S), Lars-Erik 
Knutsson (S) föreslår i motion att det inför mandatperioden 2023-2026 införs en Kultur och 
fritidsnämnd.  
 
Motionärerna menar att syftet är att lyfta dessa politikområden genom ett större offentligt utrymme 
och även att skapa ett större intresse för dessa frågor. 

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna skriver att det tidigare fanns en kultur och fritidsnämnd, men att den togs bort under 
1990-talet och införlivades i nuvarande utbildningsnämnden och de menar att detta har inneburit att 
kulturfrågorna hamnat i skymundan gentemot skol- och barnomsorgsfrågor. 

Bakgrund 

Sotenäs kommun har i dagsläget följande politiska organisation, med antalet ordinarie/ersättare; 
 
Kommunstyrelsen 13+13  
Utbildningsnämnden 7 +7 
Omsorgsnämnden 7 +7 
Byggnadsnämnden 7 +7 
Valnämnden 7 +7 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 9/9, varav Sotenäs 3/3 
 
En kultur- och fritidsnämnd skulle kunna inrättas enligt ovanstående modell 7+7. 
 
Om man istället skulle minska till tex 5 eller färre så minskar möjligheten för mindre partier att få 
plats och då kan det innebära att de ges ett mindre inflytande än de har idag i kulturfrågorna som 
behandlas inom Utbildningsnämnden.  

Ekonomi  

Om en ny nämnd inrättas så måste ytterligare medel avsättas för arvoden till förtroendevalda. 
Normalt antal mötesdagar kan vara ca 7 per år, gånger tex 14 ledamöter, ger arvodeskostnad på 
(halvdagsarvode)  623 - 1 122 (heldagsarvode) 61 tkr – 110 tkr. Därtill tillkommer månadskostnad 
för ordförande, 1:e, och 2:e vice ordförande på ca 346 tkr, om ersättningsnivåer ska vara i 
jämförelse med Utbildningsnämnden. Det tillkommer ersättning för förlorad arbetsförtjänst för 
ledamöterna. 
I dagsläget ligger redan Sotenäs kommun högt i jämförelsetal kring arvode jämfört med andra 
kommuner. Se bilaga Kolada Nyckeltal.  
 
En ny nämnd bör också ha en egen förvaltning och drivas av en förvaltningschef, så medel bör 
avsättas för en förvaltningschef. 
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Även medel för ytterligare en nämndsekreterare bör avsättas och en ny tjänst som nämndsekreterare 
inrättas, totalt ca 600 tkr.  
Total kostnad beräknas till minst 1 miljon kronor. 

Beslutsunderlag 

Motion 
Kolada nyckeltal 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-04-28 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att motionen ska avslås. 
Therése Mancini (S) föreslår att motionen ska bifallas.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag mot Therése Mancinis (S) förslag 
och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Roland Mattssons (M) förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-05-18 §§ 75-100 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 19(46)
 

 
 

KSAU § 85 Dnr 2020/000819 

Yttrande till Länsstyrelsen angående vattenskoterkörning 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har fått en remiss från Länsstyrelsen om att yttra sig över inkomna yttranden från 
Transportsstyrelsen, Sjöfartsverket och Kustbevakningen.  
 
Kommunen har möjlighet att yttra sig på dessa remissvar senast 2022-06-03 innan 
Länsstyrelsen tar beslut i frågan. 

Bakgrund  

Kommunstyrelsen gav 2020-10-28 § 159 kommundirektören i uppdrag att bland annat utreda 
påverkan av att utöka de fartbegränsade områdena kring utsatta hamn- och kanalinlopp för att 
besluta om en ansökan för detta bör göras till Länsstyrelsen. Detta med anledning av att minska 
problemen med vattenskoterkörning som kan upplevas som farlig och störande på många platser i 
kommunen.     
 
2021-06-14 sände Sotenäs kommun in en ansökan till Länsstyrelsen om att införa 
tidsbegränsade fartbegränsningar för sjötrafik på utvalda områden i Sotenäs kommun, efter ett 
beslut 2021-06-02 § 75.  

Beskrivning av ärendet 

Transportsstyrelsen, Sjöfartsverket och Kustbevakningen skriver i yttranden att den situation som 
beskrivs med problem avseende framförande av fartyg och vattenskotrar i höga farter är inte unik 
för området utan uppstår på många platser sommartid. De finner det tvivelaktigt att reglera problem 
med oansvarig fortkörning och vattenskoterkörning med införandet av fartbegränsningar då 
restriktionerna kommer att påverka all sjötrafik.  
 
Den reglering som finns i sjölagen och sjötrafikförordningen om befälhavarens ansvar och att 
uppträda med gott sjömanskap (d.v.s. bland annat anpassa fart till trafikbild, sikt och andra 
omständigheter som har med sjösäkerhet att göra). Av sjölagen följer att den som tar sådan färdväg, 
håller sådan hastighet eller annars med fartyg färdas så att han i onödan stör omgivningen kan 
dömas till böter. Dessa regler gäller för vattenskoter, båtar och fartyg: föraren är ”befälhavare” och 
ska respektera sjölagens och sjötrafikförordningens regler och visa hänsyn. 
 
De skäl som angetts för att införa en fartbegränsning handlar i huvudsak om bristande gott omdöme 
och sjömanskap. Situationen som beskrivs i begäran är inte unik för området, utan finns på många 
ställen längs hela kusten. 

Transportsstyrelsen 
Transportstyrelsen anser att hastighetsrestriktioner i allmänhet bör föregås av en 
konsekvensutredning där det är av vikt att övriga intressenter i området ges möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget. Den situation som beskrivs med problem avseende framförande av fartyg 
och vattenskotrar i höga farter är inte unik för området utan uppstår på många platser sommartid. 
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Vi finner det tvivelaktigt att reglera problem med oansvarig fortkörning och vattenskoterkörning 
med införandet av fartbegränsningar då restriktionerna kommer att påverka all sjötrafik.  
 
Transportstyrelsen vill påminna om den reglering som finns i sjölagen och sjötrafikförordningen om 
befälhavarens ansvar och att uppträda med gott sjömanskap (d.v.s. bland annat anpassa fart till 
trafikbild, sikt och andra omständigheter som har med sjösäkerhet att göra). Av sjölagen följer att 
den som tar sådan färdväg, håller sådan hastighet eller annars med fartyg färdas så att han i onödan 
stör omgivningen kan dömas till böter. Dessa regler gäller för vattenskoter, båtar och fartyg: föraren 
är ”befälhavare” och ska respektera sjölagens och sjötrafikförordningens regler och visa hänsyn. 
 
Riksåklagaren har beslutat att polisen från de 1 juli 2021 ska ha rätt att utfärda ordningsbot för brott 
mot 20 kap. 3 § sjölagen avseende störande och onödig körning med fartyg, boten kan utfärdas 
direkt på platsen för brottet. Detta torde medföra att störande trafik med fartyg och vattenskotrar i 
höga hastigheter i området skulle kunna begränsas förutsatt att polisen avdelar resurser för tillsyn. 
Vi vill även och informera om att det under 2022 kommer införas krav på förarbevis för att 
framföra vattenskoter. Även detta bör kunna få ytterligare positiva effekter på sjösäkerheten då 
kunskapskraven höjs för framförande av vattenskoter. 

Kustbevakningen  
Kustbevakningen anser, utifrån sitt verksamhetsområde, att det är viktigt att begränsa antalet nya 
fartbegränsningar längs kusterna för att fortsatt främja ett aktivt båtliv. 
Dock anser Kustbevakningen att då all sjötrafik redan i dag regleras inom ett omfattande regelverk i 
främst sjölagen, sjötrafikförordningen och i de internationella sjövägsreglerna mm så finns inte 
behovet av alla de förslag som kommunen lämnat. 

Sjöfartsverket  
Sjöfartsverket har att bedöma fartbegränsningsärenden ur sjösäkerhetssynpunkt och bemöter därför 
inte frågeställningar som rör t. ex. natur och miljö.  
 
Från sjösäkerhetssynpunkt föreligger motiv för fartbegränsning inom vattenområden som är 
svårnavigerade, trånga, grunda, vid marinor eller områden som har intensiv båttrafik samt områden 
där sikten är skymd av öar eller utskjutande uddar och således stor risk för kollision föreligger. För 
vattenområden som inte innehåller nämnda kriterier anser Sjöfartsverket att sjöfarande ska kunna 
färdas med fri-, men efter omständigheterna i övrigt väl anpassad fart (gott sjömanskap).  
 
De skäl som angetts för att införa en fartbegränsning handlar i huvudsak om bristande gott omdöme 
och sjömanskap. Situationen som beskrivs i begäran är inte unik för området, utan finns på många 
ställen längs hela kusten. Att införa fartbegränsningar vid samtliga platser med utsatt läge är inte 
realistiskt.  
 
Sjöfartsverket anser inte att införande av en generell (dock tidsanpassade) fartbegränsning i dessa 
tämligen vidsträckta områden är rätt väg att gå för att hantera frågan kring bristande sjömanskap 
hos enstaka båtförare.  
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Beslutsunderlag 

Handlingar med remissvaren inkomna från Länsstyrelsen 2022-03-17 
Kommundirektörens tjänstutlåtande 2022-04-28 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget och som tillägg att att kommunen ser positivt på en 
fartbegräsning på 5 knop för Sandön och Vallervik. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttranden från Transportsstyrelsen, Sjöfartsverket 
och Kustbevakningen att kommunen ser positivt på en fartbegräsning på 5 knop för Sandön och 
Vallervik (enligt Sjöfartsverket förslag om justerat område) och i övrigt ställa sig bakom 
remissinstansernas förslag att inte införa restriktioner. 
 

Skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 
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KSAU § 86 Dnr 2022/000058 

Revidering av reglemente och tillämpningsanvisning för intern kontroll 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har 2011-06-16 § 60 antagit Reglemente och tillämpningsanvisning för intern 
kontroll. Reviderad 2018-04-24 KF § 41.  Reglemente och tillämpningsanvisning bör uppdateras 
avseende tidplan för beslut om planer och uppföljning av dessa, i syfte att kunna effektivisera 
kommunstyrelseförvaltningens administrativa processer. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för intern kontroll för Sotenäs kommun, daterad 2022-05-02 
Tillämpningsanvisning till reglemente för intern kontroll för Sotenäs kommun, daterad 2022-05-02 
Controllers tjänstutlåtande 2022-05-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för intern kontroll för Sotenäs kommun, daterad 2022-
05-02 och tillämpningsanvisning för intern kontroll, daterad 2022-05-02. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 87 Dnr 2022/000006 

Intern kontroll 2023 - anvisningar 

Sammanfattning 

Arbetet med intern kontroll syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, den finansiella rapporteringen och 
information om verksamheten är tillförlitlig, samt att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och 
avtal etc. efterlevs. 
 
Styrelser och nämnder ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
 
En eller flera kontrollpunkter anvisas till styrelser och nämnder att ha med i sin respektive 
internkontrollplan. Förvaltningen har tagit fram ett urval av föreslag till möjliga kontrollområden. 
Kommunstyrelsen prioriterar vilka områden som antas som anvisade områden år 2023.   

Beslutsunderlag 

Anvisning för intern kontroll 2023, daterad 2022-05-04 
Controllers tjänsteutlåtande 2022-05-04 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att bolagen redovisar sina internkontollplaner för Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att följande granskningsområden ska ingå i nämndernas 
(Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden, Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden) 
internkontrollplaner för år 2023: 
 
- Utbetalda bidrag 
- Månatliga lönekostnader 
- Tillbud och arbetsskador 
- Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt anta "Anvisning för intern kontroll 2023". 
 
Helägda kommunala bolag ska redovisa sina internkontollplaner för Kommunstyrelsen. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 88 Dnr 2022/000199 

Redovisning av erhållet partistöd 2021 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska partier som är 
representerade i fullmäktige.  
 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till fullmäktige som visar att 
partistödet använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, vilket anges i 4 kap 
29 § 1 st. KL. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser 
själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.  
 
Inlämning av redovisning och granskningsrapport ska lämnas inom föreskriven tid, vilket är 1 april 
året efter det år som partistöd utbetalats för.  
 
Kommunfullmäktige beslutar årligen i juni om utbetalning av partistöd. Partistöd utbetalas årligen 
efter beslut i kommunfullmäktige, dock senast juli månad.  
 
Samtliga partier har inkommit med redovisning. Sammanställning bifogas med beräkning per parti. 
Totalt partistöd uppgår till 269,5 tkr för 2022.    

Beslutsunderlag 

Sammanställning partistöd 2022 daterad 2022-03-28 
Återredovisning Moderaterna Sotenäs 2021 
Återredovisning Sotenäs arbetarkommun 2021 
Återredovisning Centerpartiet Sotenäs 2021 
Återredovisning Liberalerna 2021 
Återredovisning KD Sotenäs 2021 
Återredovisning Vänsterpartiet Sotenäs 2021 
Återredovisning Miljöpartiet de gröna 2021 
Återredovisning SD Sotenäs 2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 89 Dnr 2022/000402 

Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2021 

Beskrivning av ärendet 

Enligt stiftelselagen som trädde i kraft 1996-01-01 fungerar kommunstyrelsen som förvaltare i de 
donationsfonder som omfattas av lagen och där inte särskild styrelse utsetts. Bokföringsskyldighet 
föreligger inte för de fonder som förvaltas av Sotenäs kommun då varje donationsfonds tillgångar 
understiger 10 basbelopp, men räkenskaper skall föras och avslutas med en sammanställning för 
varje räkenskapsår.  
 
Kommunstyrelsen avger förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper för varje 
fond/stiftelse genom att underteckna ett försättsblad som hänvisar till resp. fond/stiftelse. 
Handlingarna har granskats av utsedd revisor utan anmärkning. 
 
Förvaltningen har haft i uppdrag att verka för att upplösa donationsfonderna.  
C.M. Engbloms donationsfond har ingått i sammanställningen. Då denna fond har egen styrelse 
vilken innebär att denna behandlas av sin egen styrelse. Det återstår två fonder, Alfrida Davidas 
Donationsfond samt C M Johanssons donationsfond. CM Johanssons donationsfond betraktar 
Länsstyrelsen som en gåva och ingen fond, men ingår ändå i sammanställningen.  

Beslutsunderlag 

År 2021 Alfrida Davida samt revisionsintyg 
År 2021 C M Johansson samt revisorsintyg 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att avge förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper för 
donationsfonder 2021 enligt förslag. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 90 Dnr 2021/000882 

Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2021  

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst inkom 2021-04-05 med årsredovisning för 2021. Denna godkändes av 
Direktionen 2021-03-25. Förbundets revisorer (daterat 2022-03-29) meddelar att de granskat 
förbundets verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Resultatet för 2021 landade på 5,4 mnkr (3,5 mnkr föreg.år) jämfört med en 0 budget. Eget kapital 
förstärks och uppgår till 39,9 mnkr. De överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska 
ställningen är god. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet Tolkningsförmedling Väst 
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna desamma. Samtliga medlemsfullmäktige ska besluta om att godkänna 
årsredovisningen samt beslut om ansvarsfrihet. Detta sker i enlighet med förbundsordningen (19§). 
Direktionens representanter och förbundets revisorer läggs som kopia i expedieringen för 
kännedom.  

Ekonomi 

Sotenäs kommun ingår from 2021-01-01 i Tolkförmedling Väst.  
Resultatet för 2021 landade på 5,4 mnkr (3,5 mnkr föreg.år) jämfört med en 0 budget. Eget kapital 
förstärks och uppgår till 39,9 mnkr. Framförallt är årets överskott relaterat till Covid-19 pandemin. 
Detta genom att man haft lägre kostnader för resor och kompetensutvecklingsinsatser, vakanta 
tjänster under året samt haft distansmöten. Tolkning på distans har genererat lägre kostnader då det 
är billigare än platstolkning.  Förbundet hade inga investeringar under året. 
 
Pandemin har haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet blev 341 000 
uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. De mest efterfrågade språken var arabiska och 
somaliska.  Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2021 inte medför några anmärkningar.  
 
Direktionen har beslutat att återbetala 10 mnkr av det egna kapitalet till medlemmarna under 2022 
senast i augusti månad. Återbetalningen baseras på respektive medlems andel köpta tolk -och 
översättartjänster under verksamhetsåren 2020-2021.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Nya medlemmar och ny förbundsordning, 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner. 
Pandemin, pandemisituationen i samhället har påverkat verksamheten under året på olika sätt 
Ny telefoniplattform och Teams, under året driftsattes ny telefoniplattform och Teams ersatte 
Skype. 
Alla kontor, direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre. 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-05-18 §§ 75-100 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 28(46)
 

 
 

Forts. KSAU § 90 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 
Protokollsutdrag  
Bilaga till revisionsberättelse PWC 
Revisionsberättelse 2021 
Internkontrollrapport 
Förbundsordning 2021-01-01 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-04-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning 2021 för Tolkningsförmedling Väst och 
beslutar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 91 Dnr 2022/000021 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 2021 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med sin årsredovisning för 2021. Denna antogs av 
direktionen 2022-03-22. Förbundets revisorer meddelar att de granskat förbundets verksamhet och 
att granskningen utförts enligt lagar och regler. 
 
Revisorerna bedömer att förbundsdirektionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig och att de tillstyrker att styrelsens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Resultatet för 2021 landade på ett överskott om 0,2 mnkr (-1,0 mnkr). Ingen investeringsverksamhet 
har förekommit under 2021. Den sammantagna bedömningen är att Samordningsförbundet Väst är 
nära att uppnå målen om en god ekonomisk hushållning i förhållande till styrelsens uppsatta mål i 
verksamhetsplanen för året. 

Ekonomi 

Resultatet för 2021 landade på ett överskott om 0,2 mnkr (-1,0 mnkr).   
 
Avvikelsen mot budget blev 1,4 mnkr. Avvikelsen mellan utfall och budget förklaras av pandemin, 
då det varit större sjukfrånvaro samt vakans av tjänst. 
 
Utgående eget kapital är 2,0 mnkr vilket är rimlig storlek på sitt egna kapital enligt rekommendation 
från Nationella rådet.  Överskottet ska användas i insatser 2022.  
 
Verksamheten finansieras via bidrag från förbundets medlemmar. Sotenäs driftbidrag till 
Samordningsförbundet var under 2021 0,147 mnkr. Ingen investeringsverksamhet har förekommit 
under 2021.  
 
Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning, och att på individnivå verka genom att finansiera insatser med 
personal från de samverkande parterna.  I de individinriktade insatserna 2021 hade 
Samordningsförbundet Väst 523 deltagare. Trots pandemin så har Rehabvägledare och Utredning 
haft något flera nya deltagare än planerat och flera än förra året. Indikatorerna visar något mera 
positivt resultat som förra året, speciellt hos deltagarna som upplever att det finns någon som håller 
samman och stödjer deras samordnade rehabiliteringsprocess samt att de har gjort stegförflyttning 
närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. 
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Beslutsunderlag 

Sof Väst Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse förtroendevalda Väst 2021 
Revisionsberättelse staten FK och AF Samordning 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020-12-31 
Syfte, målgrupper, måluppfyllelse 2021 med Sof Väst insatser 2021, bilaga 1 
Statistik tillhörande årsredovisning 2021, bilaga 2 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-05-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet 
Väst 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 
   

Skickas till 

Samordningsförbundet Väst 
Ekonomichef 
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KSAU § 92 Dnr 2021/000695 

Information från Sotenäs Symbioscentrum, maj 2022 

Sammanfattning 

Många processer och initiativ pågår på Sotenäs Symbioscentrum. För att delge kommunstyrelsen 
information sammanställs regelbundet en sammanfattning.  
 
- Under våren, efter att covid-19 restriktionerna släppts, har det varit flera besök på Sotenäs 
Symbioscentrum samt förfrågningar om att delta vid externa aktiviteter. Bland annat har Sveriges 
Havsambassadör, gymnasieelever från Markaryd och ALMI Jönköping besökt Symbioscentrum.  
 
- Sotenäs Symbioscentrums årsberättelse för 2021 finns att läsa på: 
http://symbioscentrum.se/symbiosutveckling/arsberattelser/arsberattelse2021 
 
- Linköpings Universitet har under februari 2022 publicerat en artikel "Så skapades Sveriges mest 
hållbara industrikluster" där symbiosen i Sotenäs beskrivs. Så här presenteras artikeln: "Sotenäs 
kommun vände den lokala industrins negativa miljöpåverkan till strategi för lokal och hållbar 
utveckling med hjälp av ett gäng lokala entreprenörer, entusiastiska tjänstemän och 
forskningsbaserade metoder. Idag är symbiosen i Sotenäs Sveriges kanske bästa exempel på 
cirkulär ekonomi."  
Artikeln i sin helhet finns att läsa här: https://liu.se/nyhet/sa-skapades-sveriges-mest-hallbara-
industrikluster  
 
- Projektet "Hållbar kunskapsturism 2.0" har beviljats finansiering. Genom att testa samt 
implementera de ramar och verktyg som identifierats i det tidigare projektet Hållbar 
Kunskapsturism syftar projektet till att utveckla koncept för hur initiativ för hållbar utveckling kan 
tillgängliggöras för besökare, invånare samt företag.  
Hållbar kunskapsturism 2.0 föredrogs under KSAU:s sammanträde i mars 2022.  

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2022-05-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

 

Skickas till 

Näringslivs- och utvecklingschef 
Utvecklare 
 
  

http://symbioscentrum.se/symbiosutveckling/arsberattelser/arsberattelse2021
https://liu.se/nyhet/sa-skapades-sveriges-mest-hallbara-industrikluster
https://liu.se/nyhet/sa-skapades-sveriges-mest-hallbara-industrikluster
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KSAU § 93   

Information från kommundirektören 
Kommundirektören lämnar information om följande ärenden; 
 

• Ukraina 
• Länsstyrelsens beslut om lokala ordningsföreskrifter 
• Information om polisens verksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 94 Dnr 2022/000490 

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär industri  

Sammanfattning 

Projekttitel: A digitalized circular economy turns marine pollution and production waste to wealth 
 
Projektet är en fortsättning av samarbetet vi har haft med forskningsinstitutet RISE för att ta fram 
olika egenskaper hos den Marina plasten. RISE leder projektet, tillsammans är vi flera parter som 
har olika roller. Vår roll är att leverera plast för att få fortsatt underlag på vad vi kan använda 
havsplasten till och även vara med att förmedla kunskapen kring cirkuläritet och hur produkterna 
skall kunna återvinnas. Utöver oss och Rise är flertalet olika företag med som är intresserade av att 
producera produkter i havsplast. De kommer att testa plasten i olika produkter/tillverkningssätt och 
kvaliteter för att se hur vi kan använda plasten.  

Beskrivning av ärendet 

Projektet bidrar till att upprätthålla de nätverk som vi skapat och fortsatt få underlag och 
information om Havsplasten. Sotenäs kommun är en projektpart och vi kan arbeta i projektet med 
redan befintlig personal.  
Projektet kommer att finansieras av Vinnova. 
 
Projekttitel: A digitalized circular economy turns marine pollution and production waste to wealth 
 
Inriktning: Marina Återvinningscentralen, Sotenäs kommun 
Projektperiod ansökan: 2022.09.01-2025.09.30 
Projektägare: RISE  
Budget Sotenäs kommun: Totalbudget för Sotenäs kommun 500 000 kr. Personalkostnader: 465 
000kr 60% i stödnivå. Betalt för plasten vi testar 35 000 kr.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Total budget i projektet är 10 684 000 fördelat på de olika parterna. Finansieringsgraden ser olika ut 
hos alla parterna, RISE är fullfinansierad och flera företag går in med "inkind" för att finansiera upp 
testerna som skall utföras.   

Organisation och personal 
Sotenäs kommun använder befintlig personal in i projektet. 

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2022-05-05 
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Forts. KSAU § 94 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att Sotenäs kommun går vidare med projektet "A 
digitalized circular economy turns marine pollution and production waste to wealth".  
Kostnad för projektet ryms inom befintlig budget. 
 

Skickas till 

Chef för Näringsliv och utveckling 
Utvecklare 
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KSAU § 95 Dnr 2022/000491 

Ansökan om projekt för marin tvätt  

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har sökt innovationscheckar ifrån Vinnova för att kunna ta in en konsult som tittar 
på möjligheten hur vi skall tvätta den Marina plasten. I dagsläget är plasten svår att cirkulera i en 
större skala då den är förorenad på olika sätt. Vi behöver här med ta fram ett underlag ifall 
tvättningen skall ske externt eller internt och i sådana fall vad som skulle krävas för att genomföra 
en upphandling korrekt.   

Beskrivning av ärendet 

Besluts skrift ifrån finansiär:  
Motiv för beslut projektet bedöms kunna bidra till att uppfylla målen med satsningen checkar för 
innovationsupphandling 2022 – grön omställning. Finansieringen ska stärka förutsättningarna för 
användning av innovationsupphandling som främjar utveckling och spridning av nyskapande 
lösningar som ger ett betydande bidrag till grön omställning. Utöver grön omställning vill vi även 
bidra till ökad välfärd, näringslivets konkurrenskraft, en jämställd samhällsutveckling och 
uppfyllandet av andra globala hållbarhetsmål i Agenda2030. 
 
Bedömningen baseras på en sammanvägning av Potential, Aktör och Genomförande. En mer 
utförlig beskrivning av bedömningskriterierna finns i utlysningstexten. 
Projektet har tydlig relevans för grön omställning och bedöms ha god potential för spridning till 
andra aktörer. Företag som framgångsrikt utvecklar metodik för att rengöra marin plast kan erbjuda 
sin lösning till flera kunder, bland annat kommuner. Att det redan finns potentiella avnämare för 
den rensade plasten bidrar till potentialen. 
Det finns en god underbyggnad för projektet hos sökande organisation genom tidigare 
satsningar och långsiktigt arbete. Sökande organisation har hög kompetens på området 
plaståtervinning och kommer att involvera interna upphandlare. Ansökan motiverar väl den externa 
kompetens som ska upphandlas utifrån verksamhetens ambition om att upphandla innovativa 
lösningar inom området. Tidsplan och budget bedöms realistisk utifrån projektets syfte och mål, 
möjligtvis framstår tidsplanen som något kort. Riskanalysen tyder på god förståelse för projektet. 
Med utgångspunkt i ovanstående motivering har Vinnova beslutat att bevilja er ansökan om bidrag. 
Projektet kommer att finansieras av Vinnova. 
 
Projekttitel: Innovationsupphandling tvätt för marin plast  
Inriktning: Marina Återvinningscentralen, Sotenäs kommun 
Projektperiod ansökan: 2022.05.01-2022.10.14 
Projektägare: Sotenäs kommun  
Budget Sotenäs kommun: 200 000kr 100% i stödnivå ifrån Vinnova  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Vi erhåller 200 000 kr med 100% finansiering.  
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Forts. KSAU § 95 

Organisation och personal 
En extern konsult utför arbetet. 

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2022-05-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att Sotenäs kommun går vidare med projektet " 
Innovationsupphandling tvätt för marin plast ".  
 
Kostnad för projektet ryms inom befintlig budget för tillväxt- och utvecklingsavdelningen på 
Symbioscentrum. 
 
 

Skickas till 

Chef för Näringsliv och utveckling 
Utvecklare 
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KSAU § 96 Dnr 2022/000475 

Vägga 2:504, initiativ till ändring av detaljplan 

Sammanfattning   
En ansökan om bygglov inkom i december 2021 vilken redovisar byggnation över en befintlig 
vattenledning som är viktig för kommunens dricksvattenförsörjning. Vattenledningen är inte 
markerad i gällande detaljplan med bestämmelsen ”marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar” (u-område), vilket kan få till följd att bygglov måste beviljas för en 
byggnad med placering ovanpå vattenledningen. 
Kommunen får anstå med att bevilja bygglov i två år under förutsättning att ett arbete med att ändra 
detaljplanen har påbörjats (PBL 9 kap 28§).  

Beskrivning av ärendet 
Gällande detaljplan, P63, är från 2005 och genomförandetiden har gått ut. Detaljplanen innehåller 
byggrätt över i huvudsak hela den aktuella fastigheten trots att det finns en allmän vattenledning 
som löper rakt igenom fastigheten.  
Detaljplanen bör ändras med ett u-område över vattenledningen så att plankartan tydligt visar en 
begränsning av markens bebyggande med betydelsen att ”marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar”. 
 
Sökanden av bygglovet har återtagit sin ansökan. Om ansökan om bygglov inkommer igen bör 
kommunen ha beslutat att detaljplanen ska ändras så att bygglovet kan prövas enligt gällande 
lagstiftning, antingen en ändrad och korrekt detaljplan eller ett beslut om  
anstånd enligt PBL 9 kap 28§, vilket innebär att kommunen får vänta med beslut om bygglov i 
högst två år medan arbete med ändring av detaljplanen färdigställs.  

Beslutsunderlag 

BN 2022-04-21 § 69, Byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inleda ett arbete 
med att ändra gällande detaljplan för fastigheten Vägga 2:504.  
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-05-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsens beslutar att att uppdra åt Kommundirketören att ändra detaljplanen för                    
Vägga 2:504  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 97   Dnr 2020/000948  

Information om ÖP 2022, samrådsredogörelse, mobilitetsutredning, 
VA-plan, bostadsförsörjningsprogram, revidering av 
kulturmiljöunderlag 

Sammanfattning 

Information lämnas om;  
• Samrådsredogörelse för Översiktsplan 2022 - dnr 2020/948  
• Mobilitetsutredning, VA-plan – dnr 2022/495 
• Revidering av bostadsförsörjningsprogram – dnr 2019/91 
• Revidering av kulturmiljöunderlag – dnr 2022/229 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Granskning av översiktsplan 2022 

Sammanfattning 

Ett granskningsförslag till ny översiktsplan, ÖP 2022, för Sotenäs kommun har tagits fram under 
ledning av en politisk styrgrupp. Förslaget anger den långsiktiga användningen av mark- och 
vattenområden med utgångspunkt från bland annat kommunens vision om den framtida 
utvecklingen av kommunen. Förslaget till översiktsplan 2022 sändes ut för samråd sommaren 2021 
och under samrådet inkom 212 yttranden som nu har sammanställts i en samrådsredogörelse. I 
redogörelsen besvaras yttranden tillsammans med en skrivelse om förslag på fortsatt inriktning.  
 
Baserat på inkommande yttranden och förslag på fortsatt inriktning har ett nytt förslag tagits fram, 
ett granskningsförslag.  
 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna samrådsredogörelsen och granskningsförslaget samt att ställa 
ut förslaget för granskning. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018 att ÖP 2010 är inaktuell och att arbete med ny översiktsplan 
ska påbörjas. 
 
En första version av översiktsplan 2022 skickades ut för samråd sommaren 2021. Översiktsplanens 
samrådsförslag var en digital handling och besöktes över 3800 gånger under sommaren. Under 
samrådet inkom 212 yttranden som nu har sammanställts i en samrådsredogörelse. I redogörelsen 
besvaras yttranden tillsammans med en skrivelse om förslag på fortsatt inriktning. En del yttranden 
har lett till fortsatt arbete, utredning och revidering så som:  

Framtagande av förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram 
Bostadsförsörjningsprogrammet samspelar med översiktsplanens befolkningsprognoser och ger 
kommunen en möjlighet att med hjälp av riktlinjer och verktyg klara sin bostadsförsörjning. I 
strävan mot det övergripande målet om ett utbud av bostäder som tillgodoser såväl behoven som 
efterfrågan, har kommunen tagit fram fem riktlinjer för den generella bostadsförsörjningen. 
 
1. Skapa förutsättningar för ökat helårsboende 
2. Prioriteringsordning 
3. Mångfald av aktörer 
4. Strategisk markplanering 
5. Bygg för olika behov 

Visualiseringsstudie 
I översiktsplanen föreslås ny bebyggelse mellan Väjern och Kungshamn (Förålarna) samt öster om 
Kungshamn. Översiktsplanen beskriver att områdena är lämpliga för bostadsbebyggelse för upp till 
fem våningar. Med tanke på dess skala och placering så har en visualiseringsstudie genomförts, en  
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så kallad VZI-Analys (vegetation zone index). Syftet med analysen är att bedöma lämpligheten av  
den föreslagna bebyggelsen utifrån påverkan på omgivningen samt med hänsyn till riksintresset 
obruten kust, MB 4 kap.  

En övergripande mobilitetsutredning  
Kommunen har genomfört en mobilitetsutredning som syftar till att ge tydliga riktlinjer avseende 
frågor som rör mobilitet, parkering och uppställning av husbilar och båtar. Studien är övergripande 
och anpassad till översiktsplanens nivå. Översiktsplanen tar höjd för en befolkningsökning och en 
fortsatt utveckling av besöksnäringen och delårsboende. Det finns risk för att överbelastning i 
vägsystemet och att brist på parkeringsplatser i vissa orter förvärras, framför allt under sommaren.  
 
Mobilitetsutredningen föreslår 42 mobilitetslösningar som kommer förbättra möjligheten att röra sig 
i kommunen. Mobilitetsutredningen föreslår att fokusera på 5 nyckelåtgärder:  
1a – Satsning på prioriterade, lokala stråk för gång och cykel. 
1b – Kommunövergripande satsningar på cykelinfrastruktur  
2 – Etablering av tillfälliga mobilitetspunkter för byte mellan bil och andra färdmedel. 
3 – Skyltning och information om parkeringsmöjligheter och beläggning 
4 – Nya länkar som kan effektivisera transporter och avlasta tätortsområden 
5 – Samlastning och effektivisering av näringslivets transporter 

Revidering av kulturmiljöunderlag 
Kulturmiljöunderlaget som är framtaget 2009 pekar ut värdefulla kulturmiljöområden i kommunen. 
Kulturmiljöunderlaget har reviderats i samband med arbetet med översiktsplanen. Syftet med 
revideringen är att uppdatera de utpekade kulturmiljöerna inom tätorterna där bebyggelse har 
förändrats och därmed inte lägre kan anses ingå i värdefull kulturmiljö samt se över 
gränsdragningen i befintliga områden.  
 
Revidering av följande slag föreslås: 
 
* Områden som rivits eller/och helt ny bebyggelse uppförts har tagits bort som kulturmiljområde. 
Områden som tagit ur är Korpåsberget, Kleven, Ljungberget och Kullebacken.  
* Samtliga gränsdragningar inom bebyggelseområdena föreslås revideras. Syftet är att på ett 
tydligare sätt bestämma var gränsen för kulturmiljön går. Gränsen i tidigare underlag var mer 
översiktligt redovisad. I samband med ny lagstiftning där exempelvis bygglovsbefriade åtgärder 
kräver lov inom kulturmiljöer, ställs ett högre krav på gränsdragning.  
* Områden som har högt kulturhistoriskt värde men som inte finns utpekade i det tidigare 
underlaget har inkluderats. Detta gäller området Heden som har en grupp arbetarbostäder från 1920 
talet. Där har fasader förändrats över tid men bebyggelsens volym och placering berättar om 
granitindustrins storhetsdagar. Även Draget på Malmön har stora kulturhistoriska värden. Det finns 
redan beskrivet i text i det tidigare underlaget från 2009 men det tidigare kartunderlaget redovisar 
inte denna miljö.  
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Genomfört en utökad dialog med barn och unga 
En dialog genomfördes i januari 2022 med samtliga femteklassare i kommunen. De fick möjlighet 
att lämna synpunkter över platser som är värdefulla, otrygga och har utveckligs potential. Många 
femteklassare värdesätter kvalitéer som hav, natur, allmänna aktivitetsanläggningar och trygghet i 
kommunen. Femteklassarna önskar utveckling av cykelbanor mellan samhällena, fler mötesplatser 
för äldre barn och ungdomar i framförallt de norra delarna av kommunen och en utvecklig av 
Väjerns centrumområde. 

Påbörjat arbete med framtagande av VA-plan 
Kommunen är i behov av en plan för hantering av vatten och avlopp till följd av nuvarande 
kapacitets utmaningar samt översiktsplanens föreslagna utvecklingsområden. I januari 2022 
inleddes arbete med att ta fram en VA-plan. Arbetet genomförs parallellt med översiktsplanen och 
tas fram med hjälp av en arbetsgrupp bestående av konsulter samt tjänstepersoner samt en politisk 
styrgrupp beslutad av kommunstyrelsen. 
 
Under våren har ett utkast till VA-översikt arbetats fram som beskriver kommunens VA-försörjning 
idag samt vad för utmaningar som vi ser framöver. Även ett utkast till VA-strategi har formats. 
Dessa dokument kommer vara avgörande och vägledande för arbetet med utvecklingsplanen som är 
nästa steg i VA-planen. Tanken är att anta VA-planen under vintern 2022.  
 
I arbetet med VA-planen utreds särskilt vattenförsörjning, tillfällig plan för hantering av spillvatten 
och avloppsreningsanläggningarna.  

Revidering av markanvändningskartan i form av områden har tagits bort, lagts till 
eller justerats i gränser 
Mark- och vattenanvändningskartan har setts över och texter kopplade till utvecklingsområden har 
reviderats inför granskning.  

Tidigare beslut 

KF 2018-09-27 § 93, Aktualitetsprövning av översiktsplan antagen 2010  
KS 2020-02-26 § 33, Tillsättande av politisk styrgrupp för ÖP 
KS 2021-06-02 §102 Beslutar att samråda om förslag till Översiktsplan 2022. 

Beslutsunderlag 

Översiktsplan 2022, Granskningsförslag länk: 
(https://storymaps.arcgis.com/collections/a5e07185192142f58f4a8588ed7bee22)  
Samrådsredogörelse daterad 2022-05-05 
Bostadsförsörjningsprogram koncept och bilaga daterad 2022-05-05 
Mobilitetsutredning 2022-04-20 
PM trafik- utvärdering av nyckelåtgärder 2022-05-05 
Kulturmiljöunderlag 2022-05-05 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-05-04 

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

Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse för Översiktsplan 2022, daterad 2022-05-05 och 
granskningsförslag daterad 2022-05-05. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut Översiktsplan 2022 för granskning. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-05-18 §§ 75-100 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 43(46)
 

 
 

KSAU § 99   Dnr 2022/000495 

Bostadsförsörjningsprogram 

Sammanfattning 

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram har tagits fram. Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller 
riktlinjer och planering för att förse alla invånare med bostäder. Bostadsförsörjningsprogrammet 
samspelar med översiktsplanens befolkningsprognoser och ger kommunen en möjlighet att med 
hjälp av riktlinjer och verktyg klara sin bostadsförsörjning. 
 
Kommunstyrelsen föreslås att godkänna bostadsförsörjningsprogrammet och sända ut för samråd. 

Beskrivning av ärendet 

Bostaden spelar en central roll i varje människas liv. Den är en social rättighet som skapar 
förutsättningar för välbefinnande och möjlighet att leva det goda livet. Varje kommun har ansvar att 
förse alla sina invånare med bostäder genom att planera för framtida bebyggelse och utveckla 
befintligt bostadsbestånd.  
 
Sotenäs kommuns tidigare bostadsförsörjningsprogram avsåg åren 2016 till 2020. 
Bostadsförsörjningsprogrammet som nu presenteras planeras gälla för mandatperioden 2022-2026. 
 
I programmet presenteras kommunens förutsättningar som ligger till grund för den framtida 
bostadsförsörjningen så som en nulägesinformation om bostadsbeståndet och befolkningens 
fördelning, storlek och sammansättning. Där finns också kommunens framtidsutsikter så som 
översiktsplanens befolkningsscenarion och planeringsförutsättningar.  
 
Med hjälp av nulägesanalysen eller förutsättningarna som programmet beskriver har riktlinjer för 
framtida bostadsförsörjning formats. Riktlinjerna ska vägleda och styra kommunens planering av 
bostäder. Riktlinjerna betonar vikten av ett ökat helårsboende och av att bygga för olika behov. 
Detta ska genomföras genom prioritering av planer och aktiv planering av kommunkoncernens 
mark samt arbet med privata exploatörer.  
 
Riktlinjerna har sedan varit vägledande i bilagan som beskriver en prioriteringsordning för 
översiktsplanens utvecklingsområde för bostäder. 

Beslutsunderlag 

Bostadsförsörjningsprogram för Sotenäs Kommun, samrådshandling daterad 2022-05-05 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-05-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner bostadsförsörjningsprogrammet daterat 2022-05-05 och beslutar att 
skicka ut detta för samråd.  
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Revidering av kulturmiljöunderlag 

Sammanfattning 

I samband med framtagande av översiktsplan 2022 har ett arbete med översyn av 
kulturmiljöunderlaget från 2009 genomförts. Syftet med revideringen är att uppdatera de utpekade 
kulturmiljöerna inom tätorterna där bebyggelse har förändrats och därmed inte lägre kan anses ingå 
i värdefull kulturmiljö samt se över gränsdragningen i befintliga områden.  

Beskrivning av ärendet 

Vid framtagandet av översiktsplan 2010 arbetade kommunen tillsammans med Bohusläns museum 
fram ett kulturmiljöunderlag som redovisar områden som är värdefulla kulturmiljöer. I underlaget 
pekas både bebyggelsemiljöer och fornlämningsområden ut som värdefulla.  
 
Sotenäs kommun har många och bitvis unika kulturmiljöer från skilda tider. Många kustsamhällen 
har en helt egen identitet, som bara finns här. Bland fornlämningarna finner vi otroligt välbevarade 
och säregna rösen, och hällristningsmotiv som har internationell ryktbarhet. 
 
I samband med framtagande av översiktsplan 2022 uppmärksammades att delar av de utpekade 
miljöerna har förändrats i så stor utsträckning så att dess kulturhistoriska värden har försvunnit. En 
översyn av samtliga värdefulla kulturmiljöer inom bebyggelseområdena har nu genomförts av plan- 
och byggenheten tillsammans med Bohusläns museum som rådgivande remissinstans.  
 
Revidering av följande slag föreslås: 
* Områden som rivits eller/och helt ny bebyggelse uppförts har tagits ur kulturmiljön. Områden 
som tagit ur är Korpåsberget, Kleven, Ljungberget och Kullebacken.  
* Samtliga gränsdragningar inom bebyggelseområdena föreslås reviderats. Syftet är att på ett 
tydligare sätt bestämma var gränsen för kulturmiljön går. Gränsen i tidigare underlag var mer 
översiktligt redovisad. I samband med ny lagstiftning där exempelvis bygglovsbefriade åtgärder 
kräver lov inom kulturmiljöer, ställs ett högre krav på gränsdragning.  
* Områden som har högt kulturhistoriskt värde men som inte finns utpekade i det tidigare 
underlaget har inkluderats. Detta gäller området Heden som har en grupp arbetarbostäder från 1920 
talet, fasader har förändrats över tid men bebyggelsens volym och placering berättar om 
granitindustrins storhetsdagar. Även Draget på Malmön har stora kulturhistoriska värden, det finns 
redan beskrivet i text i det tidigare underlaget från 2009 men det tidigare kartunderlaget redovisar 
inte denna miljö.  
 
Byggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag till att inför beslut i kommunfullmäktige se över 
gränsdragningen för Bovallstrand. En översyn har genomförts och redaktionella förändringar har 
gjorts, kartunderlag uppdateras inför beslut.   

Konsekvensbeskrivning 

Välvårdade och välbevarade kulturmiljöer är viktig del av Sotenäs attraktionskraft i framtiden. 
Kulturmiljöerna spelar en stor roll för kommunens identitet och kulturmiljöerna är en betydelsefull 
pusselbit när man ska bygga en kommun som människor vill bo, arbeta och besöka. 
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Värdefulla byggnader och miljöer finns runt omkring i vår kommun, förslaget till revidering är inte 
en fullständig inventering av bebyggelse och miljöer utan ett övergripande ställningstagande. 
Därmed finns värdefull bebyggelse och miljöer utanför de nu föreslagna miljöerna. 
 
Vid handläggning av ärenden tar kommunen hänsyn till platsens unika förutsättningar. En utpekad 
kulturmiljö kan vara anledningen till att man valt att bosätta sig på en plats. Att ingå i en värdefull 
kulturmiljö innebär att kommunen ställer högre krav på anpassning för att inte miljön ska 
förvanskas och värdena bevaras. I vissa områden anses kulturmiljövärdena redan vara förlorade. 
Därmed innebär det för dem fastighetsägare som nu föreslås att exkluderas ur kulturmiljön 
möjlighet till att ansöka om exempelvis bygglovsbefriade åtgärder.  

Beslutsunderlag 

Kulturmiljöunderlag reviderat 2022-02-24 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-03-02 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att ärendet remitteras ärendet till ÖP-gruppen före beslut i KS.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till ÖP-gruppen före beslut i Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av kulturmiljöunderlaget daterat 2022-02-24. 
 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
ÖP-gruppen 
Planarkitekt 
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