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Plats och tid Kommunhuset Kungshamn, lokal Tryggö, samt på distans, onsdagen den 19 januari 2022, kl 08.30-15.15. 
Sammanträdes ajourneras kl 12.00-13.00. 

Beslutande 
 
Mats Abrahamsson (M) ordförande 
Olof Börjesson (C)  
Roland Mattsson (M) distans  

 
Therése Mancini (S)  
Lars-Erik Knutsson (S) distans 
 

Närvarande 
ersättare 

 
Jeanette Loy (M) distans 
Mikael Sternemar (L) distans 

 
Birgitta Albertsson (S) distans 

Övriga deltagare 
 
Emma Vånder, folkhälsostrateg § 2-3 
Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg § 3 
Emelie Andersson, MEX-ingenjör § 4 
Eveline Karlsson, samhällsbyggn.chef § 4-6,13,15 
Fredrik Handfast, näringslivsutv. § 4 
Ida Engelbrektsson, MEX-ingenjör § 5 
Anders Siljeholm, IT-chef § 7-8 
Erika Hassellöv, HR-chef § 10 
Maria Strömberg, ekonomichef § 11-12 
Fredrik Torstensson, drift o projektchef § 13 
Amanda Jansson, planarkitekt § 15 
Peter Johansson, vd Västvatten § 15 
 

 
Jannie Lundell, strat.VA-ingenjör Västvatten § 15 
Peter Håkansson, ordf Sotenäs Vatten § 15 
Bengt Mattsson, uppdragsledare SWECO § 15 
Anton Karlsson, processingenjör SWECO § 15 
Nils-Petter Sköld, strategisk VA, SWECO § 15 
Ove Nordmark, projekt SWECO § 15 
Pär Eriksson, KSTU § 15 
Jan-Olof Larsson, KSTU § 15 
Eva Abrahamsson, Mimb § 15 
Håkan Sundberg, tf kommundirektör 
Anna-Lena Höglund, sekreterare  

Justerare Therése Mancini (S) 

Justering Protokollet justeras den 24 januari kl 09.00 med digital signering. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Therése Mancini (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-19 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-01-24 – 2022-02-15. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KSAU § 1  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 

• Information om upphandling, omfattning och resurser 
 

Samt att följande ärende utgår; 
 

• Avfallsplan för Sotenäs kommun 
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KSAU § 2  Dnr 2021/001045 

Medborgarlöfte 2022 

Sammanfattning 

Medborgarlöfte är en del i Polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. Polismyndigheten har inkommit med önskemål om att förlänga 
samverkansavtal och medborgarlöfte för 2021 att gälla även 2022. Polismyndigheten genomför just 
nu ett övergripande förändringsarbete vad gäller framtagande av medborgarlöfte som beräknas vara 
färdigt under 2022.  
 
Medborgarlöftet bereds i Hållbarhetsrådet och beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott som är 
BRÅ i Sotenäs kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun och Polisen har tecknat en samverkansöverenskommelse. Syftet med 
samverkansöverenskommelsen är att öka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommun och 
Polis. Därigenom ska tryggheten för medborgare, verksamma och besökare i kommunen öka.  
 
Medborgarlöftet 2022 grundar sig i den gemensamma problembild som kommunen och Polisen 
tagit fram som grund för detta dokument. Underlaget bygger på medborgardialog (2020), och 
uppgifter om anmälda brott, befolkningsstatistik, effektiv samordning för trygghets (EST) 
uppfattning om olika problem i samhället samt polisens operativa underrättelserapporter. Sotenäs 
kommun och Polisen har i gällande medborgarlöfte identifierat följande områden som prioriterades 
under 2021 och som föreslås gälla även 2022: 
 

• Det mobila poliskontoret ska besöka Kungshamn och Hunnebostrand varje vecka på en fast 
lista med start 2022-01-07. 

• Polisen kommer att göra så många trafikkontroller som möjligt men minst 20 st med fokus 
på hastighet och drog-/rattfylleri.   

• Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland 
ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna erbjuda stöd och hjälp till ungdomar 
med problem. 

• Vid minst två tillfällen ska kommunens invånare bjudas in till en informationsträff om båt- 
och grannsamverkan och på så sätt uppmuntras till att starta nya föreningar. 
Kontaktombuden i befintliga grannsamverkansföreningar skall bjudas in till 
informationsmöten om aktuell lägesbild, brottstrender m.m., med reservation för att det är 
genomfört pga covid-19-pandemin 

Beslutsunderlag 

Medborgarlöfte 2021 
Samverkansöverenskommelse 2021–2023 mellan lokalpolisområde västra Fyrbodal och Sotenäs 
kommun 
Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2021-12-08 
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Forts. KSAU § 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta Medborgarlöfte 2022.  
 

Skickas till 

Folkhälsostrateg 
Säkerhetsstrateg 
Kommunpolis 
 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-01-19 §§ 1-15 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 6(26)
 

 
 

KSAU § 3  Dnr 2021/001074 

Hållbarhetsstrategi 2030, mål 2022 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun antog Hållbarhetsstrategi 2030 den 18 februari 2021, vilken är uppdelad i 
fokusområden med varsin faktaruta som årligen ska uppdateras av Kommunstyrelsen.  
 
Styrande verksamhetsmål för 2022 antogs av nämnderna i samband med internbudget 2022, under 
hösten 2021.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun antog Hållbarhetsstrategi 2030 den 18 februari 2021. Hållbarhetsstrategin är 
indelad i fyra fokusområden; Hälsa och välbefinnande, Hållbara samhällen och landsbygd, Hållbar 
konsumtion och produktion, samt Havet som utgångspunkt. För varje fokusområde finns en 
beskrivning av kommunens ambitioner samt en faktaruta. Faktarutan visar vilka globala och 
nationella mål som relaterar till området. I faktarutan finns även de mål som är antagna på 
kommunal nivå inom området, och som är en del av kommunens styr- och ledningssystem.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att årligen uppdatera faktarutorna med de nya kommunala målen 
som är antagna av nämnderna. Styrande verksamhetsmål för 2022 antogs av nämnderna i samband 
med internbudget 2022, under hösten 2021; av Kommunstyrelsen 2021-12-08 § 205, av 
Byggnadsnämnden 2021-10-21 § 141, av Omsorgsnämnden 2021-10-21 § 93, av 
Utbildningsnämnden 2021-10-19 § 81, Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2021-10-20 § 52. 

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2022-01-03 
Hållbarhetsstrategi 2030, mål 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdatera Hållbarhetsstrategi 2030 med de antagna kommunala 
målen för 2022.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 4  Dnr 2022/000029 

Plangenomförande av Hogenäs Hamn och försäljning av kvarvarande 
del av Bratteby industriområde som råtomtmark  

Sammanfattning 

Kommunen har idag två områden för industriändamål som är detaljplanelagt men inte utbyggda 
(dvs råtomtmark utan lokalgata och annan allmän plats). Dels Hogenäs Hamn utanför Kungshamn 
och dels Bratteby utanför Hunnebostrand. Det finns två sätt för kommunen att hantera en eventuell 
försäljning av den marken antingen som råtomtmark eller som grovplanerad tomt, se skillnad 
nedan.   
 
Råtomtmark  
• ej utbyggda gator fram till fastigheten  
• berg, klippor som behöver sprängas eller skog, kärrmark som behöver fyllas ut.  
• fastighetsbildning och VA anslutning, vilka belastar köparen  
 
Grovplanerad tomt  
• utbyggda gator fram till fastigheten  
• grovplanerad tomt, dvs att tomten är plan och hårdgjord med grus, sprängsten etc.  
• fastighetsbildning och VA anslutning, vilka belastar köparen  
 
För att skapa förutsättningar till utveckling av industriverksamhet i både södra och norra delen av 
kommunen föreslår förvaltningen att kommunen i egen regi ska bygga ut Hogenäs hamn till 
grovplanerad mark. Förvaltningen föreslår också att kommunen ställer sig positiv till att sälja 
resterande mark inom Bratteby industriområde som råtomtmark där köpare bekostar utbyggnaden 
av allmän plats. Detta skulle potentiellt medföra att utbyggnad av Hogenäs Hamn och Bratteby kan 
ske parallellt och att kommunens investeringsbudget i framtiden inte belastas för utbyggnad av 
Bratteby.   

Beskrivning av ärendet 

Inom detaljplanen för Hogenäs Hamn, 1427-P94 som vann laga kraft år 2009 finns ca 46 000 kvm 
mark planlagd som industriändamål för småindustri, lager och partihandel. Verksamheten får inte 
vara störande för omgivningen.  
 
Anledningen till att Hogenäs Hamn föreslås byggas ut i kommunal regi är: 

- Hogenäs Hamn är ett större markområde med potential för fler fastigheter och därmed fler 
företag 

- En större efterfrågan från företag att köpa mark i Hogenäs Hamn än i Bratteby 
- Den finansiella risken är lägre vid plangenomförandet av Hogenäs hamn då det finns flera 

intressenter. 
 
Detaljplanen för Bratteby industriområde, DP-1427-P90/1, vann lagakraft år 1990, men har endast 
delvis blivit utbyggt. Marken är planlagd som småindustri och hantverk, där verksamheterna inte får 
vara störande för omgivningen.  I dagsläget finns ca. 15 000 kvm industrimark i form av 
råtomtmark tillgängligt i den östra delen.   
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Forts. KSAU § 4 

Enligt gällande pristaxa för försäljning av industrimark är priset för råtomtmark på Bratteby 
industriområde 158 kr/kvm. Kostnaden för fastighetsbildning och VA-anslutning belastar köparen. 
Köparen bekostar även utbyggnaden av allmän plats som exempelvis lokalgatan. I den östra delen 
av planområdet som ännu inte är utbyggd korsar idag Soteleden som behöver en förändrad 
sträckning för att medge föreslagen exploatering enligt planen.  
 
Förslaget innebär försäljning av marken inom Bratteby industriområde som råtomtmark och marken 
i Hogenäs hamn efter att den grovplanerats. Detta möjliggör för utbyggnad av industrimark i både 
norra och södra delen av kommunen parallellt inom ramen för beslutad investeringsbudget.  

Ekonomi  
En försäljning av industrimark skulle innebära en intäkt till kommunen för markens värde.  
 
Utbyggnaden av Hogenäs Hamn sker inom ramen av investeringsbudget 2022–2025. År 2022 är 4,6 
miljoner kr budgeterat för genomförande av industriområden samt 5 miljoner kr för åren 2023–
2024. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-01-04 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att bifall till förslag för Hogenäs Hamn och avslag till förslag om 
Bratteby och som ändringsförslag att Bratteby ska hanteras på samma sätt som Hogenäs Hamn, dvs 
att kommunen ska finanasiera och bygga gator och VA och därefter sälja tomter, samt att medel 
avsätts för Bratteby 2023 i investeringsbudget. 
 
Roland Mattsson (M) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till Therése Mancinis (S) förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, inom ramen för beslutad investeringsbudget, att Hogenäs 
hamn ska grovplaneras och att beslut fattas senare om varje enskild försäljning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, att Bratteby industriområde ska grovplaneras och medel 
avsättas i investeringsbudget 2023, samt att beslut fattas senare angående varje enskild försäljning. 
 

Skickas till 

MEX-ingenjör 
Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 
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KSAU § 5  Dnr 2018/001066 

Markbyte för motionsspår vid Bögebacka 1:17, Bögebacka 1:16 och 
Ellene 2:86 

Sammanfattning 

Förvaltningen har fått in ett ärende gällande flytt av kommunens motionsspår. För att motionsspåret 
ska kunna anläggas på den berörda platsen föreslår förvaltningen markbyte med fastighetsägaren till 
Bögebacka 1:17 och Bögebacka 1:16. Tidigare förslag om markupplåtelse godkändes inte av 
fastighetsägaren eftersom motionsspåret skulle gå rakt igenom dennes mark och därav begränsa 
framtida användning av fastigheten.  

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har ett elbelyst motionsspår för allmänheten inom kommunen. Över ett område 
ska spåret flyttas och det kommer innebära att motionsspåret kommer att gå över två fastigheter, 
Bögebacka 1:16 och Bögebacka 1:17 som inte ägs av kommunen.  
 
Tidigare förslag var att kommunen genom markupplåtelse skulle anlägga motionsspåret genom 
fastighetsägarens mark. Förvaltningen har efter möte med fastighetsägaren kommit överens om att 
markbyte är en bättre lösning. Kommunen tar över hela Bögebacka 1:16 och en bit mark av 
Bögebacka 1:17 och byter med del av kommunens fastighet Ellene 2:86. 
 
Bögebacka 1:16 är cirka 10 700 kvadratmeter och delen av Bögebacka 1:17 är cirka 2300 
kvadratmeter. Totalt blir det cirka 13 000 kvadratmeter.  
 
Markområdena är likvärdiga. Total yta för markbytet blir cirka 13 000 kvadratmeter för varje part. 
Berörd mark omfattas inte av någon detaljplan. Eftersom kommunen byter likvärdig mark kommer 
ingen ersättning för marken upprättas. Förvaltningen föreslår att kommunen och fastighetsägaren 
ska dela lika på förrättningskostnaderna, vilket fastighetsägaren gått med på.  
 
Enligt översiktsplanen 2010 är detta område för närreaktion, och enligt den kommande 
översiktsplanen är det utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder och grönområde.  
Marken som föreslås bytas bort belastas av ledningsrätt, vilket fastighetsägaren är medveten om.  

Beslutsunderlag 

Kartor 
Överenskommelse Gemensamhetsanläggning 
Foto 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-08-30 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Therése Mancini (S) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till förslaget och 
som tilläggsförslag att innan markbytet kan ske ska möjligheten undersökas om en eventuell 
tillfartsväg från Brattebyvägen. 
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Forts. KSAU § 5  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner markbytet på cirka 13 000 kvm, dvs att kommunen tar 
över hela Bögebacka 1:16 och en bit mark av Bögebacka 1:17 och byter med del av kommunens 
fastighet Ellene 2:86. 
 
En överenskommelse ska upprättas att markbytet ska ske utan ersättning och att 
förrättningskostnaderna delas lika mellan parterna. 
 
Innan markbytet kan ske ska möjligheten undersökas om en eventuell tillfartsväg från 
Brattebyvägen. 
 
 
 

Skickas till 

Sökande 
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSAU § 6 Dnr 2019/000091 

Val av politisk styrgrupp för VA-plan 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen föreslås att utse en politisk styrgrupp för framtagande och förankring av VA-
plan. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-18 §30 att uppdra kommunstyrelsen och starta arbetet med 
att ta fram en VA-plan. Planen ska vara färdig i januari 2023. Kommunen har därefter upphandlat 
en konsultfirma för projektledning, en arbetsgrupp har bildats med tjänstepersoner från 
miljöenheten, plan- och byggenheten, drift- och projektenheten samt västvatten. Nästa steg är att 
forma en politisk styrgrupp för framtagande av strategi och förankring av planen.  
 
Den kommunala VA-planeringen utgör en sammanhållen planering för vatten- och 
avloppsförsörjningen i kommunen och görs i en rad dokument. VA-planen ska innehålla bland 
annat: 
 
* VA-översikt: redovisar nuläget 
* VA-strategin: vad kommunen vill göra framåt 
* VA-plan: en konkret plan för vad som ska göras och när.  
 
Flera av dessa dokument har tidigare arbetats fram. VA- planen kommer möjliggöra en översyn av 
redan framtagna dokument samt föreslå en konkret plan för framtida arbete som kommunen idag 
saknar.  
 
En politisk förankrad VA-plan är avgörande för planens genomförande och dignitet. Den politiska 
styrgruppen föreslås att innehålla omkring 5 representanter och förväntas närvara vid workshops, 
förankra och arbeta med framtagande av VA-planen och översyn av VA-strategin.   
 
Idag arbetar en politisk vald grupp med översiktsplanen, i det översiktliga arbetet ingår bland annat 
bostadsförsörjningsprogram och mobilitetsutredning. I denna grupp finns ledamöter från 
miljönämnd, byggnadsnämnd, kommunstyrelsens tekniska utskott och Sotenäsbostäder. Alla 
representanter har sedan tidigare ansvarsområden och kunskap som bidrar till att arbetet drivs 
framåt på ett givande och kärnfullt sätt.  

Beslutsunderlag  

Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-01-05 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att 5 personer utses av Kommunstyrelsen. 
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Forts. KSAU § 6 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att utse en ”politisk styrgrupp för VA-plan” med följande personer, 
varav en sammankallande; 

• N 
• N 
• N 
• N 
• N 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 7 Dnr 2019/001093 

Motion - Insatser mot spelmissbruk 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S), Sanna Lundström Gustafsson (S) och Annica Erlandsson (S) föreslår i en 
motion att det införs blockeringar/filter som omöjliggör betalspel-sajter på nätet via våra 
kommunala digitala verktyg. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-03 § 101 att överlämnar motionen till Kommunstyrelsen 
för beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Motionen remitterades till IT-chefen som besvarade förslaget med att redovisa de  
åtgärder som görs av IT-avdelningen för SML för att förebygga hantering av online-spel på Internet 
via kommunernas digitala verktyg. 
 
SML-kommunerna har filter för att spärra och förhindra åtkomsten av online spel. Filtret uppdateras 
dagligen automatiskt via artificiell intelligens (AI) som skannar ock klassificerar sidor och innehåll. 
SML-IT har väldokumenterade rutiner för extraordinära händelser. 
SML-IT loggar all trafik i nätverket.   
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2020-04-28 § 69 för att få frågan ytterligare belyst vad 
det gäller spärrar för kommunens digitala verktyg som används utanför SML-nätet. 
 
Yttrande från IT 2021-03-16 anger att användarna av de av kommunen tillhandahållna digitala 
verktygen har att förhålla sig till den antagna rutinen ” Rutin för informationssäkerhet vid 
distansarbete”. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-31 att återremittera ärendet för att få frågan 
belyst vad det gäller kommunens digitala verktyg som används utanför SML-nätet, att en 
kostnadskalkyl tas fram för ett filter samt att målgrupperna revideras i styrdokumentet. 
 
Vid dagens sammanträde lämnar IT-chefen information om att; 

• SML-kommunerna har införskaffat filter för att spärra och förhindra olämpligt surfande. 
Filtret kommer implementeras under 2022 men beräknas vara infört till HT-22. Filtret är 
flexibelt, så verksamheterna kommer vara delaktiga hur de vill att det ska fungera och för 
vilka målgrupper. Filtret kommer även kunna spärra flera kategorier, så som våld mm.  

• Filtret är i funktion oberoende vart det digitala verktyget används, då det ligger aktivt på 
person och digitalt verktyg.  Filtret uppdateras dagligen automatiskt via artificiell intelligens 
(AI) som skannar ock klassificerar sidor och innehåll. 

• SML-kommunerna har system för att upptäcka spridning av bilder och filmer avseende 
övergrepp mot barn. 
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Forts. KSAU § 7 

Beslutsunderlag 

Motion  
Remiss 2019-10-14 
IT-chefens yttrande 2020-03-23 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-03-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 § 70 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-28 § 69 
IT-chefens yttrande 2021-03-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 57 
IT-chefens tjänsteutlåtande 2022-01-12 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår bifall till motionen, samt som tillägg att principen är att det ska gälla 
all kommunal verksamhet. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 

Kommunfullmäktie beslutar att bifalla motionen. 
Filtret ska spärra och förhindra olämpligt surfande i all kommunal verksamhet. 
 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 8   Dnr 2019/001092 

Motion - Insatser mot porrsurfande på kommunens datorer/ipads 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S), Sanna Lundström Gustafsson (S) och Annica Erlandsson (S) föreslår i en 
motion att det ska utredas och därefter införas ett så kallat porrfilter som begränsar möjligheterna 
för de som använder kommunala nätverk och datorer eller ipads att porrsurfa och köpa eller 
konsumera porrtjänster. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-03 § 101 att överlämnar motionen till Kommunstyrelsen 
för beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Motionen remitterades till IT-chefen som har besvarat förslaget med att redovisa de  
åtgärder som görs för att förebygga hantering av pornografiskt innehåll på Internet via 
kommunernas digitala verktyg. 
 
SML-kommunerna har filter för att spärra och förhindra porrsurfande. Filtret uppdateras dagligen 
automatiskt via artificiell intelligens (AI) som skannar ock klassificerar sidor och innehåll. 
SML-kommunerna har system för att upptäcka spridning av bilder och filmer avseende övergrepp 
mot barn. 
SML-IT har väldokumenterade rutiner för extraordinära händelser. 
SML-IT loggar all trafik i nätverket.   
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2020-04-28 § 69 för att få frågan ytterligare belyst vad 
det gäller spärrar för kommunens digitala verktyg som används utanför SML-nätet. 
Yttrande från IT 2021-03-16 anger att användarna av de av kommunen tillhandahållna digitala 
verktygen har att förhålla sig till den antagna rutinen ” Rutin för informationssäkerhet vid 
distansarbete”. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-31 att återremittera ärendet för att få frågan 
belyst vad det gäller kommunens digitala verktyg som används utanför SML-nätet, att en 
kostnadskalkyl tas fram för ett filter samt att målgrupperna revideras i styrdokumentet. 
 
Vid dagens sammanträde lämnar IT-chefen information om att; 

• SML-kommunerna har införskaffat filter för att spärra och förhindra olämpligt surfande. 
Filtret kommer implementeras under 2022 men beräknas vara infört till HT-22. Filtret är 
flexibelt, så verksamheterna kommer vara delaktiga hur de vill att det ska fungera och för 
vilka målgrupper. Filtret kommer även kunna spärra flera kategorier, så som våld mm.  

• Filtret är i funktion oberoende vart det digitala verktyget används, då det ligger aktivt på 
person och digitalt verktyg.  Filtret uppdateras dagligen automatiskt via artificiell intelligens 
(AI) som skannar ock klassificerar sidor och innehåll. 

• SML-kommunerna har system för att upptäcka spridning av bilder och filmer avseende 
övergrepp mot barn. 
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Beslutsunderlag 

Motion  
Remiss 2019-10-14 
IT-chefens yttrande 2020-03-23 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-03-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 § 69 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-28 § 68 
IT-chefens yttrande 2021-03-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 56 
IT-chefens tjänsteutlåtande 2022-01-12 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår bifall till motionen, samt som tillägg att principen är att det ska gälla 
all kommunal verksamhet. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 

Kommunfullmäktie beslutar att bifalla motionen. 
Filtret ska spärra och förhindra olämpligt surfande i all kommunal verksamhet. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 9   Dnr 2021/001031 

Motion om insynsplats i budgetberedningen 

Sammanfattning 

Ewa Ryberg (V) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att partier som är representerade i 
kommunfullmäktige men inte i budgetberedningens möten skall ha en insynsplats i 
budgetberedningen, samt att motionen bereds så att den senast kan träda i kraft vid nästa 
mandatperiods början. 
 
Vänsterpartiet anser fortfarande att det skulle främja demokratin och öka förutsättningarna för en 
bra budgetdebatt när alla partier har samma insyn i budgetarbetet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-08 § 142 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Ewa Ryberg (V) har tidigare lämnat in en motion om insynsplats i budgetberedningen som 
Kommunfullmäktige avslog 2020-09-24 § 105, dnr 2020/193. 

Insynsplats 

Vissa kommuner, tex Sotenäs kommun, har infört insynsplats i Kommunstyrelsen för de partier som 
är representerade i Kommunfullmäktige men som inte har någon representation i Kommunstyrelsen.  
Alla ärenden som ska behandlas av Kommunfullmäktige bereds av Kommunstyrelsen, även de 
ärenden som har behandlats av övriga nämnder och en insynsplats i Kommunstyrelsen ger därför 
möjlighet till en mer fullständig information. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-19 § 4 att anta följande formulering i kommunstyrelsens 
reglemente § 41;  
 
Parti som erhåller plats i kommunfullmäktige men som inte av egen kraft, eller i samarbete med 
annat eller andra partier, erhåller plats för ledamot eller ersättare i någon nämnd eller 
kommunstyrelsen har rätt till en insynsplats i kommunstyrelsen, men inte dess utskott.   
Representanten utses av respektive parti och platsen är knuten till den person som utses. Berört 
parti lämnar namnet på sin representant skriftligt i samband med kommunstyrelsens första 
sammanträde för mandatperioden. Arvoden utgår enligt samma reglemente som för förtroendevald. 
Insynsplats innebär rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Representanten har inte rätt att få sin åsikt noterad i protokollet. 
Närvarorätten gäller inte myndighetsutövning. 
 
Kommunfullmäktige avgör i vilken eller vilka nämnder eventuell närvarorätt ska gälla och om och 
hur närvarorätten ska begränsas. En förtroendevald som får närvarorätt omfattas av den sekretess 
och tystnadsplikt som övriga närvarande omfattas av. 
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Budgetberedningen och budgetprocessen  
Budgetberedningen utgörs av Kommunstyrelsens arbetsutskott som består av 5 ordinarie och 3 
ersättare. Alla har närvarorätt. 
 
Budgetprocessen ser i korthet ut så här; Under våren påbörjar förvaltningen arbetet med att 
konsekvensbeskriva nämndens kommande rambudget.  
 
Nämndernas presidium träffar Budgetberedningen i maj för en budgetdialog. Konsekvenser av 
justerad rambudget kommande år presenteras för Budgetberedningen. 
Budgetberedningen, och därefter Kommunstyrelsen, lämnar ifrån sig förslag till Mål- och 
resursplan för kommande budgetår, samt tre planår. Planen innehåller bl.a. både mål och 
ekonomiska ramar. 
 
Kommunfullmäktige antar kommunens Mål- och resursplan i juni. 
 
Utifrån beslutad Mål- och resursplan arbetar förvaltningen fram förslag till nämndens internbudget. 
Internbudgeten innehåller både en fördelning av nämndens totala budgetram och styrande 
verksamhetsmål som brutits ner från fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 
 
Respektive nämnd beslutar om sin internbudget i oktober för kommande budgetår.  

Samverkan 
Mandaten i fullmäktige fördelas efter valresultat. Partierna kan sedan ingå valteknisk samverkan 
vilken utgör grund för valen av ledamöter och ersättare i kommunens olika nämnder. Normalt 
fördelas platserna i nämnderna enligt överenskommelse. 
 
Under innevarande mandatperiod har sju av fullmäktiges åtta partier ingått valteknisk samverkan i 
två olika grupper; (M, C, L, KD) och (S, V, MP) samt SD som inte ingår i samverkan. I kommunen 
finns två arvoderade kommunalråd – en från majoriteten och en från oppositionen. Ledamöter från 
båda sidor finns representerade i budgetberedningen.  Information om budgetberedningens 
verksamhet och förslag hanteras och kommuniceras inom respektive grupp. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-24 § 105 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-08 § 142 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-01-03 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att motionen avslås, men att ett informationsmöte införs i 
processen för alla i Kommunfullmäktige ingående partier, i samband med att budgetberedningen 
hanterar förslag till kommande budget. 
Therése Mancini (S) föreslår bifall till Mats Abrahamssons (M) förslag. 
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Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Ett informationsmöte införs i processen för alla i Kommunfullmäktige ingående partier, i samband 
med att budgetberedningen hanterar förslag till kommande budget. 
 
 
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
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KSAU § 10 Dnr 2021/000861 

Information om rekrytering av ny kommundirektör 

Sammanfattning 

Rekrytering av ny kommundirektör pågår. Intervjuer har skett under januari av tre intervjugrupper; 
politik, fackförbund och tjänstepersoner.  
 
Efter intervjuer och sammanställning av resultat från de olika intervjugrupperna fattar 
kommunstyrelsen beslut om anställning. Beroende på hur processen löpt på kan beslut om 
rekrytering av ny kommundirektör ske tidigast under februari 2022. Ny kommundirektör kan då 
vara på plats i maj/juni beroende på olika omständigheter.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 11 Dnr 2022/000076 

Information om upphandling, omfattning och resurser 

Sammanfattning 

Information lämnas om genomförd utredning av upphandlingsarbetet inom kommunen. 
 
Utredningen visar att verksamhetens behov av stöd i upphandling och avtalsfrågor är större än den 
resurs upphandlare som finns idag. Det har framförts i olika forum och att det behövs mer resurser inom 
inköp och upphandling. 
 
Revisionen gjorde granskning av inköp och upphandling för Sotenäs kommun under november 2021.  
I deras rekommendation till kommunstyrelsen togs bland annat upp att sårbarheten kring 
upphandlingsfunktionen för att säkerhetsställa tillräckligt stöd för kommunens förvaltningar bör 
hanteras.  

Beslutsunderlag 

Utredning upphandling 2022-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 12 Dnr 2021/000002 

Kommunstyrelsens internbudget 2022 

Sammanfattning 

Förvaltningen har reviderat Kommunstyrelsens antagna internbudget utifrån det beslut om justerade 
ramar som fattades av Kommunfullmäktige 2021-12-08.  
 
Styrande verksamhetsmål 
Styrande verksamhetsmål och nyckeltalsindikatorer har inte justerats jämfört med tidigare antagen 
internbudget 2022. 
 
Driftsbudget 
Kommunstyrelsens budgetanslag har utökats med +1,5 mnkr jämfört med antagen internbudget 
2022 och uppgår nu till 86,5 mnkr.  I reviderad internbudget daterad 2022-01-10 redovisas hur 
dessa medel fördelas, med tillhörande konsekvensbeskrivning.  
 
Reviderad sifferbilaga bifogas för kännedom. Flytt av budget för vandringsleder har skett från 
AME, KS allmänna verksamhet till KS tekniska verksamhet med 0,998 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Internbudget kommunstyrelsen 2022, daterad 2022-01-10 
Internbudget sifferbilaga KS allmän verksamhet, daterad 2022-01-10 
Internbudget sifferbilaga KS teknisk verksamhet, daterad 2022-01-10 
Tf kommundirektörs tjänsteutlåtande 2022-01-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner reviderat förslag till internbudget för 2022.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 13 Dnr 2022/000023 

Yttrande över remiss en förbättrad förpackningsinsamling 

Sammanfattning 

Remissvar till Miljö- och Energidepartementet ang. en förbättrad förpackningsinsamling samt 
förbättrade roller för kommuner och producenter. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har på inrådan av SKR tagit fram ett underlag för remissvar som SKR föreslår ska 
beslutas i den ansvariga nämnden i respektive Kommun. Detta för att förstärka och få en större kraft 
i vidare beslutsprocess. Beslutet skickas sedan vidare till Miljödepartementet, med senast 
svarsdatum den 7 februari 2022.  
 
Kommunen välkomnar liksom Avfall Sverige utredningens förslag om kommunalt 
insamlingsansvar under ett finansiellt producentansvar (vilket innebär att producenterna ska bära 
samtliga kostnader som krävs för att samla in förpackningar i alla led). Vidare så stödjer kommunen 
Avfall Sveriges remissvar (dnr R-2021-5) i sin helhet. Avfall Sveriges remiss har en stor tyngd och 
en bred förankring varför det är lämpligt att stödja denna i sin helhet mot att varje Kommun tar fram 
en remiss var för sig som omfamnar helheten. 
 
Kommunen bör dock i sitt remissvar fastställa och förstärka ett par ståndpunkter. Den ena gällande 
att de kommuner som redan infört fastighetsnära insamling ska få ersättning från 2023-01-01 och 
inte från 2024-01-01 som regeringens förslag ligger. Detta för att stötta de kommuner som redan 
infört systemet och i synnerhet våra delägare i Rambo, Lysekils- och Munkedals Kommuner. 
Vidare bör det framgå tydligare att omlastningsplatser även innefattar byggnation. Utredningen bör 
därför tydliggöra att omlastningsplats även innefattar nödvändig byggnation utifrån de lokala 
förutsättningar som råder för att nå en hållbar hantering av materialet och att nedskräpning helt 
elimineras. 
 
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation och har många experter och resurser inom 
området. Avfall Sverige har samverkat och samrått med många olika instanser och organisationer 
för att nå en bred förankring och omfamna en helhet. Ett remisseminarium ägde rum den 10 
december där synpunkter lades fram från kommunerna som senare skrevs in i Avfall Sveriges 
förslag till remissvar. Avfall Sveriges remissvar beslutas i sin helhet den 12 februari i dess styrelse. 

Beslutsunderlag 

Drift och projektchefs tjänsteutlåtande 2021-01-11 
Förslag remissvar  
e-post 2021-12-30 
Underlag Avfall Sverige 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom remissvaret och sända det till  Miljö- 
och Energidepartementet. 
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Forts. KSAU § 13 

 

Skickas till 

Drift och projektchef 
Samhällsbyggnadschef 
Rambo AB 
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KSAU § 14 Dnr 2022/000052 

Information om säkerhetsstrategiskt arbete och civilt försvar 

Sammanfattning 

Information lämnas om säkerhetsstrategiskt arbete och civilt försvar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 15 Dnr 2022/000045 

Information från Västvatten AB, utredning om framtidens 
avloppsreningsverk 

Sammanfattning 

Västvatten AB och SWECO informerar om utredning om framtidens avloppsreningsverk. 
 
Processen planeras enligt följande; 

• Information lämnas till Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen under 
februari. 

• Förslag till inriktningsbeslut kommer ställas till Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under våren 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Västvatten AB 
 



Digitala Signaturer
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