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Kallelse Kommunstyrelsen 
Tid Onsdagen den 2 februari 2021 kl. 08:30 
Plats Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn 
Ordförande Mats Abrahamsson  

 
Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  Motion Anhörigstöd vid psykisk ohälsa Dnr 
2021/000214 

Lisbeth Olsson 
Kl 08.30 

3.  
Motion Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för 
äldre behövande Sotenäsbor 

Dnr 
2021/000269 Lisbeth Olsson 

4.  
Motion Digital teknik för social delaktighet bland 
äldre 

Dnr 
2021/000237 Lisbeth Olsson 

5.  Motion Hälsoschema Dnr 
2021/000802 Lisbeth Olsson 

6.  Motion Social utsatthet Dnr 
2021/000804 Lisbeth Olsson 

7.  Motion - Insatser mot spelmissbruk Dnr 
2019/001093 

Anders Siljeholm 
Anna-Lena Höglund 
Kl 09.20 

8.  
Motion - Insatser mot porrsurfande på kommunens 
datorer/ipads 

Dnr 
2019/001092 

Anders Siljeholm 
Anna-Lena Höglund 

9.  Motion om fria bussresor för ungdomar Dnr 
2021/000957 Anna-Lena Höglund 

10.  Motion om insynsplats i budgetberedningen Dnr 
2021/001031 Anna-Lena Höglund 

11.  
Motion - om att inrätta en Fritidsbank med 
kostnadsfri utlåning av sport och friluftsutrustning i 
Sotenäs kommun 

Dnr 
2021/000388 

Staffan Karlander 
Kl 10.00 

12.  Revidering reglemente Idrotts- & Fritidspris samt 
Kulturpris  Staffan Karlander 

13.  Hållbarhetsstrategi 2030, mål 2022 Dnr 
2021/001074 

Pia Bergenholtz 
Kl 10.20 

14.  Prognos helår 2021 efter november Dnr 
2021/000004 

Maria Strömberg 
Kl 10.30 

OBS! Digitalt sammanträde - bokning sänds separat.  
Presidium, KD och sekreterare deltar på plats. Tjänstepersoner medverkar digitalt 

 



 
 

 
Kallelse | 2022-01-25 

 Sida: 2(3)
 

 

Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

15.  Kommunstyrelsens internbudget 2022 Dnr 
2021/000002 Maria Strömberg 

16.  Delårsrapport per augusti 2021 Fyrbodals 
kommunalförbund 

Dnr 
2021/000020 Maria Strömberg 

17.  
Motion gällande översyn av trafikreglering, 
markering inom tättbebyggt område och i 
naturområden för elsparkcyklar 

Dnr 
2021/000789 

Susanne Jacobsson 
Eveline Karlsson 
Kl 11.00 

18.  Medborgarförslag - Kooperativt hyresboende i 
Bovallstrand 

Dnr 
2021/000261 

Emelie Andersson 
Eveline Karlsson 
Kl 11.10 

19.  Exploateringsavtal för uppförande av bostäder, del 
av Finntorp 2:285, Bovallstrand 

Dnr 
2020/000870 

Alicia Thyrsson 
Ellen Jansson 
Eveline Karlsson 
Kl 11.20 

20.  Val av politisk styrgrupp för VA-plan Dnr 
2019/000091 

Amanda Jansson 
Eveline Karlsson 
Kl 11.30 

21.  Revidering av Riktlinjer för alkoholservering Dnr 
2021/000835 

Elinor Östlin 
Kl 11.40 

22.  Redovisning av delegationsbeslut Dnr 
2021/000013  

23.  Anmälningsärenden Dnr 
2021/000012  

 
 

Ärende – ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 

24.  Utredning Rambo Dnr 
2021/001037 

Eveline Karlsson  
Kl 13.00 

25.  Förlängning av aktieägaravtal gällande Rambo AB Dnr 
2021/001056 Eveline Karlsson 

26.  Ansökan om planbesked för fastigheten Vägga 
2:501 m.fl, Kungshamn 

Dnr 
2021/001050 

Elisabeth Fjellman 
Kl 13.30 

27.  Information om rekrytering av ny kommundirektör Dnr 
2021/000861 

Erika Hassellöv 
13.40 

28.  Information om utredning framtidens 
avloppsreningsverk 

Dnr 
2022/000045 

Peter Johansson 
Västvatten AB och 
SWECO 
Kl 14.00-15.00 

 
Skickas till:  Lisbeth Olsson, Anders Siljeholm, Staffan Karlander, Pia Bergenholtz, Maria 
Strömberg, Susanne Jacobsson, Eveline Karlsson, Emelie Andersson, Alicia Thyrsson, Ellen 
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Jansson, Amanda Jansson, Elinor Östlin, Elisabeth Fjellman, Erika Hassellöv, Peter Johansson, 
Anna-Lena Höglund, Håkan Sundberg 
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ONAU § 120   Dnr 2021/000140 

 
Motion Anhörigstöd vid psykisk ohälsa  

Beskrivning av ärendet  

Svar på motion Anhörigstöd vid psykisk ohälsa från Eva Abrahamsson (M), Ragnhild Selstam (M), 
Helene Stranne (M) och Jeannette Loy (M) KF 2021/000214.  
 
Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället, som under pandemin har blivit än mer påtagligt. De 
som tidigare var ensamma har blivit än mer ensamma när vi ska hålla distans och inte träffas 
fysiskt. Som anhörig eller vän känner man sig många gånger maktlös. Anhöriga och närstående till 
personer med psykisk ohälsa glöms bort och får sällan något stöd.  
Som en del i arbetet mot psykisk ohälsa kan Sotenäs kommun utveckla och erbjuda anhörigstöd. 
Den som förlorat en anhörig eller nära vän i suicid löper själv en ökad risk att utveckla fysiska och 
psykiska sjukdomar och suicidalt beteende.  
Samarbete och samverkan för att stödja anhöriga och närstående kan vara en möjlig väg.  
 
I förvaltningen har ett genomgripande förebyggande arbete startats upp. Detta arbete riktar sig mot 
upplevelse av ensamhet, men också annan psykisk och fysisk ohälsa i syfte att stärka 
självständighet och välbefinnande och på så sätt fördröja behovet av insatser. Förvaltningen har 
anställt en förebyggandesamordnare, som också ska samordna frivilligverksamheter och 
anhörigstödet. Förebyggande arbetet omfattar alla åldrar och inkluderar således samtliga anhöriga. 
Att rikta anhörigstöd och frivilligarbete till utbildnings- och andra insatser kring suicid kan vara ett 
tema som utifrån kartläggning av behov kan prioriteras. Fokus på suicidprevention och stöd till 
anhöriga ligger i linje med det redan uppstartade förebyggande arbetet som Omsorgsförvaltningen 
gör. 

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
Ingen påverkan då arbetet är uppstartat och bedrivs inom planerad ram. Insatser i det förebyggande 
arbetet finns redan avsatta och finansieras via statliga medel.  

Regelverk  
I Socialtjänstlagen(2001:453) regleras att socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att 
förebygga, upptäcka och åtgärda risker inom socialtjänstens verksamhet. I utredningen Ju förr desto 
bättre (SOU 2018:32 förslag till ny Socialtjänstlag) påtalas att rikta om arbetet mer till 
förebyggande insatser  

Organisation och personal  
Förebyggande perspektiv kräver förändrade arbetssätt då verksamhet behöver bli proaktiv istället 
för reaktiv.  
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Forts ONAU § 120 

Hållbar utveckling  
Förebyggande arbete, som inkluderar anhöriga och frivilligorganisationer kommer vid genomslag 
att öka välbefinnande och hälsa hos Sotenäsborna, stärka självständighet och leda till att behov av 
insatser fördröjs. Det innebär att på lång sikt kan kostnaderna sänkas.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2021-11-04 § 157 
Tjänsteutlåtande Anhörigstöd vid psykisk ohälsa, 2021-10-28 
Motion Anhörigstöd vid psykisk ohälsa KF 2021/000214  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen Anhörigstöd vid psykisk ohälsa 
KF 2021/000214 är besvarad med att ett utbyggt förebyggande arbete har startats upp, vilket 
inkluderar anhöriga och frivilligorganisationer.  

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Kommunfullmäktige  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-27 ON 2021/000140 
 
Omsorgsförvaltningen 
Lisbeth Olsson 
Förvaltningschef 

 
 

Motion Anhörigstöd vid psykisk ohälsa 

Beskrivning av ärendet 
 
Svar på motion Anhörigstöd vid psykisk ohälsa från Eva Abrahamsson (M), Ragnhild 
Selstam (M), Helene Stranne (M) och Jeannette Loy (M) KF 2021/000214.  
 
 
Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället, som under pandemin har blivit än mer 
påtagligt. De som tidigare var ensamma har blivit än mer ensamma när vi ska hålla 
distans och inte träffas fysiskt. Som anhörig eller vän känner man sig många gånger 
maktlös. Anhöriga och närstående till personer med psykisk ohälsa glöms bort och får 
sällan något stöd.  
Som en del i arbetet mot psykisk ohälsa kan Sotenäs kommun utveckla och erbjuda 
anhörigstöd. Den som förlorat en anhörig eller nära vän i suicid löper själv en ökad risk 
att utveckla fysiska och psykiska sjukdomar och suicidalt beteende.   
Samarbete och samverkan för att stödja anhöriga och närstående kan vara en möjlig väg. 
 
I förvaltningen har ett genomgripande förebyggande arbete startats upp. Detta arbete 
riktar sig mot upplevelse av ensamhet, men också annan psykisk och fysisk ohälsa i 
syfte att stärka självständighet och välbefinnande och på så sätt fördröja behovet av 
insatser. Förvaltningen har anställt en förebyggandesamordnare, som också ska 
samordna frivilligverksamheter och anhörigstödet. Förebyggande arbetet omfattar alla 
åldrar och inkluderar således samtliga anhöriga. Att rikta anhörigstöd och frivilligarbete 
till utbildnings- och andra insatser kring suicid kan vara ett tema som utifrån 
kartläggning av behov kan prioriteras. Fokus på suicidprevention och stöd till anhöriga 
ligger i linje med det redan uppstartade förebyggande arbetet som 
Omsorgsförvaltningen gör. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Ingen påverkan då arbetet är uppstartat och bedrivs inom planerad ram. Insatser i det 
förebyggande arbetet finns redan avsatta och finansieras via statliga medel.  
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Regelverk  

I Socialtjänstlagen(2001:453) regleras att socialnämnden ska se till att det finns rutiner 
för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker inom socialtjänstens verksamhet. I 
utredningen Ju förr desto bättre (SOU 2018:32 förslag till ny Socialtjänstlag) påtalas att 
rikta om arbetet mer till förebyggande insatser 

Organisation och personal 

Förebyggande perspektiv kräver förändrade arbetssätt då verksamhet behöver bli 
proaktiv istället för reaktiv. 

Hållbar utveckling 

Förebyggande arbete, som inkluderar anhöriga och frivilligorganisationer kommer vid 
genomslag att öka välbefinnande och hälsa hos Sotenäsborna, stärka självständighet och 
leda till att behov av insatser fördröjs. Det innebär att på lång sikt kan kostnaderna 
sänkas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anse motionen Anhörigstöd vid psykisk ohälsa KF 
2021/000214 besvarad med att ett utbyggt förebyggande arbete har startats upp, vilket 
inkluderar anhöriga och frivilligorganisationer.   

Beslutsunderlag  
Motion Anhörigstöd vid psykisk ohälsa KF 2021/000214 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Kommunfullmäktige 
 

  
Lisbeth Olsson  
Förvaltningschef  
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Motion – Anhörigstöd vid psykisk ohälsa 
 
Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället, som under pandemin har blivit än mer påtagligt. De 
som tidigare var ensamma har blivit än mer ensamma när vi ska hålla distans och inte träffas fysiskt. 
Som anhörig eller vän känner man sig många gånger maktlös. Anhöriga och närstående till personer 
med psykisk ohälsa glöms bort och får sällan något stöd.  
Som en del i arbetet mot psykisk ohälsa kan Sotenäs kommun utveckla och erbjuda anhörigstöd. Den 
som förlorat en anhörig eller nära vän i suicid löper själv en ökad risk att utveckla fysiska och psykiska 
sjukdomar och suicidalt beteende.   
Samarbete och samverkan för att stödja anhöriga och närstående kan vara en möjlig väg. Det kan 
vara en samverkan mellan kommunen och t ex Hela människan - kyrkornas gemensamma sociala 
arbete och SPES – riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd och/eller andra ideella 
föreningar. 
Inte bara anhöriga bör ges möjlighet utan ett mer vidgat begrepp med närstående bör ges möjlighet 
att delta. 
 
Målet med verksamheten är att anhöriga och närstående i alla åldrar ska: 

• Få kunskap om psykisk hälsa och att anhöriga får stöd preventivt kring suicid 
• Få träffa andra i liknande situation och dela varandras tankar, erfarenheter och kunskap. 
• Få kunskap om varningssignaler, diagnoser, myter och fördomar, risk och skyddsfaktorer, 

samt rollen som anhörig 
• Få möjlighet till samtal, diskussion och reflektioner. 
• Få strategier/handlingsplan och kunskap i bemötande, samt vilka kontaktvägar som finns 
• Tystnadslöfte 

 
 
 
 
Undertecknade motionärer föreslår härmed kommunstyrelsen 
 

• Att Sotenäs kommun utreder möjligheten att tillsammans med ”Hela Människan”- kyrkornas 
gemensamma sociala arbete och SPES – riksförbundet för SuicidPrevention och 
Efterlevandes Stöd utveckla och synliggöra anhörigstöds verksamheten. 

• Att därefter undersöka om intresse finns hos fler ideella föreningar eller företag att delta i 
arbetet. 

• Att kommunstyrelsen utreder finansierings möjligheter genom olika projektmedel från t ex 
EU, VGR, fonder m.m.    
  
 

 
Sotenäs 2021-02-XX  
  
Eva Abrahamsson (M) 
Ragnhild Selstam (M) 
Helene Stranne (M)  
Jeannette Loy (M).  
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ON § 138 Dnr 2021/000144 

Motion Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för äldre behövande 
Sotenäsbor  

Sammanfattning 

Svar på motion- Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för äldre behövande Sotenäsbor KF 
2021/000269 från Olof Börjesson (C) och Britt Lindgren (C). 

Inriktningsbeslut kring Bankeberg är fattat sedan tidigare av Sotenäsbostäders styrelse. För att få 
erbjudande att flytta in där ska personen ha fyllt 70 år, samt ha varit skriven i kommunen i minst 2 
år. Således ligger förändrad inriktning av Bankeberg utanför Omsorgsförvaltningens mandat att 
påverka. Svaret på motionen blir därför allmänt hållet kring de olika boendeformerna.  

Förvaltningen har gjort en utredning kring boendeformer för äldre för att få klarhet i kommunens 
ansvar vid olika alternativ och konsekvenserna av det. Slutsatsen utredningen kom fram till är att 
för att det ska vara ändamålsenligt och ekonomiskt hållbart ska kommunen satsa på biståndsbedömt 
trygghetsboende endast om det är så att fler boendeplatser behövs och att personer med mindre 
behov då kan erbjudas ett boende med mindre stöd. Det behovet ser förvaltningen hittills inte, utan 
trygghetsboende utan föregående biståndsbeslut (seniorboende) kan erbjudas för att uppnå högre 
upplevelse av trygghet- i linje med exempelvis det beslut som tagits kring Bankeberg. Personer kan då 
bo med närhet till andra i mer anpassade lägenheter, med tillgång till hemtjänst om/ när behoven ökar.  

Förvaltningen har också startat upp ett omfattande arbete kring förebyggande insatser, där minskad 
upplevelse av ensamhet är ett av målen. I detta ligger anhörigstöd och samarbete med 
frivilligverksamhet. Genom att erbjuda förebyggande insatser, aktiviteter och stärka nätverk avser 
förvaltningen att öka självständighet och känslan av välbefinnande och på så sätt främja 
möjligheten att bo kvar i ordinärt boende så länge som möjligt. Tillgång till dessa förebyggande 
insatser finns även då personer flyttar in i seniorboende. Om behoven ej kan tillgodoses genom 
förebyggande insatser, hemtjänst, seniorboende eller seniorboende med hemtjänst, så finns 
möjlighet att ansöka om särskilt boende.  

Beslutsunderlag 
Motion Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för äldre behövande Sotenäsbor KF 2021/000269 
Protokollsutdrag KF § 38, 2021-03-18 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-10-29 
Protokollsutdrag ONAU § 167, 2021-12-09 

Yrkande 

Kajsa Åkesson (M) yrkar på att Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Motion- 
Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för äldre behövande Sotenäsbor KF 2021-000269 anses 
besvarad med att kommunalägda Sotenäsbostäder beslutat att seniorboende utan föregående 
prövning erbjuds, samt att förebyggande arbete är uppstartat för att erbjuda äldre sociala 
sammanhang, stimulans och nätverk och på så sätt skapa trygghet och minska ensamhet i det egna 
boendet.  
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Forts. ON § 138 

 
Jan-Olof Larsson (S), Sanna Gustavsson (S) yrkar på avslag på motionen utifrån hur att-satsen är 
ställd. 

Ajournering 

Ajournering begärd. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Kajsa Åkessons (M) yrkande och Jan-Olof Larsson (S), Sanna 
Gustafsson (S) yrkande och finner att Omsorgsnämnden beslutar enligt Kajsa Åkessons (M) förslag.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Motion- Säkerställ att Bankeberg blir 
lägenheter för äldre behövande Sotenäsbor KF 2021-000269 anses besvarad med att kommunalägda 
Sotenäsbostäder beslutat att seniorboende utan föregående prövning erbjuds, samt att förebyggande 
arbete är uppstartat för att erbjuda äldre sociala sammanhang, stimulans och nätverk och på så sätt 
skapa trygghet och minska ensamhet i det egna boendet.  
 

Reservation 
Jan-Olof Larsson (S), Sanna Gustafsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga. 
 

Protokollsanteckning 

Lena Linke (MP) stödjer Jan-Olof Larsson (S), Sanna Gustafsson (S) yrkande. 
 
Ewa Ryberg (V) stödjer Jan-Olof Larsson (S), Sanna Gustafsson (S) yrkande 
 

Beslutet skickas till  
Förvaltningschef 
Kommunfullmäktige 
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Forts. ON § 138  Bilaga skriftliga reservationer 
 

Reservation 
Jan-Olof Larsson (S) och Sanna Gustafsson (S), utifrån hur att-satsen är ställd så yrkar vi på avslag av 
motionen. Detta är en fråga för Sotenäsbostäders styrelse. 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-29 ON 2021/144 
 
Omsorgsförvaltningen 
Lisbeth Olsson 
Förvaltningschef 

 

Motion- Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för äldre 
behövande Sotenäsbor 
   

Beskrivning av ärendet  
Svar på motion- Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för äldre behövande 
Sotenäsbor KF 2021/000269 från Olof Börjesson (C ) och Britt Lindgren (C ) 
 
Bankeberg i Hunnebostrand skänktes till Sotenäs kommun för att vara boende för äldre 
Sotenäsbor som inte kan bo kvar i sitt gamla boende och det är viktigt att detta uppfylls. 
I dag saknar Sotenäs ett mellanting mellan boende i eget boende och Särskilda boenden 
för människor som är otrygga eller i behov av gemenskap men som inte behöver vård 
och hjälp dygnet runt. Detta har lett till att människor som känner sig otrygga, men inte 
har vårdbehov har fått plats på särskilda boenden. Det har också hänt att människor som 
känner sig otrygga har tackat nej till SÄBO när de sett hur sjuka människorna är där. 
 
Sedan några år tillbaka finns det möjligheter att inrätta biståndsbedömda 
trygghetsboenden. Dessa skiljer sig från särskilda boenden i att det inte ingår mat, 
service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara 
funktionellt utformade och tillgängliga, att boendet ska ha gemenskapslokaler samt 
personal/bovärd på angivna tider, kanske några timmar i veckan. Vid behov av 
hemtjänst eller hemsjukvård fungerar detta på samma sätt som vid ordinarie boende. 
 
Enligt vad Omsorgsförvaltningen erfar så har beslut redan fattats kring inriktning av 
Bankeberg. För att få erbjudande att flytta in där ska personen ha fyllt 70 år, samt ha 
varit skriven i kommunen i minst 2 år. Således ligger förändrad inriktning av Bankeberg 
utanför Omsorgsförvaltningens mandat att påverka. Svaret på motionen blir därför 
allmänt hållet kring de olika boendeformerna. 
 
Förvaltningen har gjort en utredning kring boendeformer för äldre för att få klarhet i 
kommunens ansvar vid olika alternativ och konsekvenserna av det. Slutsatsen 
utredningen kom fram till är att för att det ska vara ändamålsenligt och ekonomiskt 
hållbart ska kommunen satsa på biståndsbedömt trygghetsboende endast om det är så att 
fler boendeplatser behövs och att personer med mindre behov då kan erbjudas ett 
boende med mindre stöd. Det behovet ser förvaltningen hittills inte, utan 
trygghetsboende utan föregående biståndsbeslut (seniorboende) kan erbjudas för att 
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uppnå högre upplevelse av trygghet- i linje med exempelvis det beslut som tagits kring 
Bankeberg. Personer kan då bo med närhet till andra i mer anpassade lägenheter, med 
tillgång till hemtjänst om/ när behoven ökar.  
Förvaltningen har också startat upp ett omfattande arbete kring förebyggande insatser, 
där minska upplevelsen av ensamhet är ett av målen. I detta ligger anhörigstöd och 
samarbete med frivilligverksamhet. Genom att erbjuda förebyggande insatser, 
aktiviteter och stärka nätverk avser förvaltningen att öka självständighet och känslan av 
välbefinnande och på så sätt främja möjligheten att bo kvar i ordinärt boende så länge 
som möjligt. Tillgång till dessa förebyggande insatser finns även då personer flyttar in i 
seniorboende. Om behoven ej kan tillgodoses genom förebyggande insatser, hemtjänst, 
seniorboende eller seniorboende med hemtjänst, så finns möjlighet att ansöka om 
särskilt boende.  
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Ett biståndsbedömt trygghetsboende riskerar att öka kommunens kostnader, genom 
utökad handläggning samt en boendeform där förväntningar på högre service och 
personalnärvaro finns. Om inte platsbehovet motiverar en ytterligare boendeform, 
riskerar kommunen att stå med kostsamma tomplatser. Beroende på hur kommunen 
skulle besluta kring kvarboende, är en risk att det biståndsbedömda trygghetsboendet 
utvecklas till ytterligare en form av särskilt boende, utan att ha förutsättningar för det. 

Regelverk  

Det finns ingen lag som påbjuder att kommuner ska tillhandahålla biståndsbedömt 
trygghetsboende 

Organisation och personal 

Ingen påverkan 

Hållbar utveckling 

Ett biståndsbedömt äldreboende skulle kunna erbjuda en ökad trygghet, men det finns 
inga krav på kommuner vad som ska levereras inom ramen för boendeformen, vilket gör 
att exempelvis en fråga om bemanning behöver utredas och tas beslut om. Att bemanna 
ytterligare en enhet ökar kostnaderna, samt försvårar optimal bemanningsplanering. Om 
kommunen inte väljer att bemanna det biståndsbedömda trygghetsboendet blir det i 
grunden likvärdigt med seniorboende. Inflyttningstiden kan förkortas då kommunen är 
ålagd att verkställa beslut inom 3 månader, men detta kan kompliceras av långvariga 
boendetider i denna boendeform. Seniorboende kan erbjuda samma trygghet, men i det 
biståndsbedömda trygghetsboendet tar kommunen på sig ett större ansvar och med det 
större risker att utbudet inte matchar efterfrågan. Det kan innebära både kvalitetsbrister 
och ekonomiska svårigheter. 
Förvaltningen bedömer att det förebyggande arbetet som nu har startats upp möter till 
stora delar samma behov hos medborgarna utan att kommunen tar på sig ett utökat 
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ansvar för boendet, samt att det ligger i linje med att främja för personer att bo kvar i 
eget boende så långt det är möjligt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Motion- Säkerställ att 
Bankeberg blir lägenheter för äldre behövande Sotenäsbor KF 2021-000269 anses 
besvarad med att seniorboende utan föregående prövning erbjuds, samt att 
förebyggande arbete är uppstartat för att erbjuda äldre sociala sammanhang, stimulans 
och nätverk och på så sätt skapa trygghet och minska ensamhet i det egna boendet. 
  

Beslutsunderlag 
Motion Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för äldre behövande Sotenäsbor KF 
2021/000269 
Utredning Boendeformer för äldre ON 2021/000049 
 

Beslutet skickas till 
Lisbeth Olsson 
 

  
Lisbeth Olsson  
Förvaltningschef  
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Motion till kommunfullmäktige i Sotenäs 2021-03-18 
 
 

 
  

Bankeberg i Hunnebostrand skänktes till Sotenäs kommun för att vara 
boende för äldre Sotenäsbor som inte kan bo kvar i sitt gamla boende och 
det är viktigt att detta uppfylls.  
 
I dag saknar Sotenäs ett mellanting mellan boende i eget boende och 
Särskilda boenden för människor som är otrygga eller i behov av 
gemenskap men som inte behöver vård och hjälp dygnet runt. Detta har 
lett till att människor som känner sig otrygga, men inte har vårdbehov har 
fått plats på särskilda boenden. Det har också hänt att människor som 
känner sig otrygga har tackat nej till SÄBO när de sett hur sjuka 
människorna är där. Detta är inte bra. 
   
Sedan några år tillbaka finns det möjligheter att inrätta biståndsbedömda 
trygghetsboenden. Dessa skiljer sig från särskilda boenden i att det inte 
ingår mat, service, omvårdnad eller sjukvård.  Däremot är det ett krav att 
bostäderna ska vara funktionellt utformade och tillgängliga, att boendet 
ska ha gemenskapslokaler samt personal/bovärd på angivna tider, kanske 
några timmar i veckan. Vid behov av hemtjänst eller hemsjukvård 
fungerar detta på samma sätt som vid ordinarie boende.     
 
 

 Att kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda att 
lägenheterna på Bankeberg hyrs ut som biståndsbedömt 
trygghetsboende eller andra liknande alternativ som ett mellanting 
mellan ordinärt boende och SÄBO. 
 

 
 
 
 
 
Olof Börjesson och Britt Lindgren Centerpartiet i Sotenäs. 
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ON § 121    Dnr 2021/000142 

Motion Digital teknik för social delaktighet bland äldre  

Beskrivning av ärendet  

Svar på motion Digital teknik för social delaktighet bland äldre KF 2021/000237 från Eva 
Abrahamsson (M), Roland Mattsson (M) och Susanne Bergholtz (M).  
 
Sotenäs kommun har en stor del äldre invånare och där befaras ensamheten att växa till ett allt 
större problem. Under pandemin när många äldre inte kunnat träffa anhöriga eller vänner har 
ensamheten blivit än värre. Det har medfört att den psykiska ohälsan ökat. Många äldre saknar 
kunskaper i modern IT-teknik, som har visat sig vara ett bra verktyg att kunna träffas digitalt.  
Det kan vara att tillgodogöra sig information om sjukvårdens omställning till exempel hur nära vård 
fungerar, samt information om vaccinering mot covid-19 m.m.  
Att göra sociala investeringar förväntas stödja individer som riskerar att hamna i utanförskap och 
kan då minska ojämlikheten. Det främjar en hållbar utveckling och stämmer bra överens med 
globala målen (3, 11, 12,14) som Sotenäs kommun har prioriterat.  
 
Att öka kunskapen hos äldre inom teknik ligger i linje med de satsningar Omsorgsförvaltningen gör 
kring förebyggande arbete, anhörigstöd och samarbete med frivilligorganisationerna. Syftet med det 
förebyggande arbetet är att minska känslan av ensamhet och upplevelse av psykisk ohälsa, stärka 
självständighet och öka välbefinnandet för att på så sätt fördröja behovet av andra insatser från 
kommunen. Att stärka kunskapen inom teknik hos äldre ökar möjlighet till delaktighet i det 
moderna samhället, samt bidrar till att bryta isolering och ensamhet. Teknisk utveckling är också 
avgörande för hur väl kommuner kommer att kunna möta medborgarnas behov i framtiden. Det blir 
allt färre som ska hjälpa fler, personalförsörjningen är redan idag en svår utmaning, men kommer 
att ytterligare förvärras. Teknik kan ersätta traditionella arbetssätt så att resurser frigörs till där de 
verkligen behövs; i det mellanmänskliga mötet där vård och omsorg ges.  
 
Förvaltningen har från Äldreomsorgssatsningen avsatt medel för teknikutveckling och en del i detta 
som är införd är en app till dagverksamheten, där det möjliggörs en kommunikation mellan brukare, 
personal och anhöriga. Då detta fungerar mycket väl kan nu ett breddinförande ske. Förvaltningen 
behöver se över möjligheter att tillhandahålla utrustning vid ett sådant införande, samt undersöka hur 
internetuppkoppling kan ske för att detta ska få ett genomslag.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
Tekniksatsningar görs med statliga medel, därav ingen kortsiktig påverkan på kommunens 
ekonomi. I det långa perspektivet kan kostnaderna öka för underhåll och drift av olika lösningar, 
men om lösningarna får avsett genomslag minskar kostnader på grund av fördröjt behov av insatser, 
samt personalresurser som har ersatts av teknik i vissa delar.  
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Forts. ONAU § 121 

Regelverk  
I utredningen Ju förr desto bättre (SOU 2018:32 förslag till ny Socialtjänstlag) påtalas att rikta om 
arbetet mer till förebyggande insatser.  

Organisation och personal  
Utökat teknikinförande ställer krav på förändrade arbetssätt och kompetenshöjning kring tekniken  

Hållbar utveckling  
Om förvaltningen hittar de förebyggande insatser samt tekniska lösningar som förebygger ohälsa 
och minska upplevelse av ensamhet, så kommer medborgarna att uppleva högre grad av 
välbefinnande och självständighet, vilket fördröjer behovet av andra insatser från kommunen.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2021-11-04 § 158 
Tjänsteutlåtande Digital teknik för social delaktighet bland äldre, 2021-10-28 
Motion Digital teknik för social delaktighet bland äldre KF 2021/000237  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motion Digital teknik för social delaktighet 
bland äldre KF 2021/000237 är besvarad med att arbete kring förebyggande insatser är uppstartat och 
där teknikutveckling finns med som en vital del. 
 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Kommunfullmäktige  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-28 ON 2021/142 
 
Omsorgsförvaltningen 
Lisbeth Olsson 
Förvaltningschef 

 

Motion – Digital teknik för social delaktighet bland äldre 

 

Beskrivning av ärendet 
Svar på motion Digital teknik för social delaktighet bland äldre KF 2021/000237 från 
Eva Abrahamsson (M), Roland Mattsson (M) och Susanne Bergholtz (M). 
  
Sotenäs kommun har en stor del äldre invånare och där befaras ensamheten att växa till 
ett allt större problem. Under pandemin när många äldre inte kunnat träffa anhöriga eller 
vänner har ensamheten blivit än värre. Det har medfört att den psykiska ohälsan ökat. 
Många äldre saknar kunskaper i modern IT-teknik, som har visat sig vara ett bra verktyg 
att kunna träffas digitalt.  
Det kan vara att tillgodogöra sig information om sjukvårdens omställning till exempel 
hur nära vård fungerar, samt information om vaccinering mot covid-19 m.m. 
Att göra sociala investeringar förväntas stödja individer som riskerar att hamna i 
utanförskap och kan då minska ojämlikheten. Det främjar en hållbar utveckling och 
stämmer bra överens med globala målen (3, 11, 12,14) som Sotenäs kommun har 
prioriterat. 
 
Att öka kunskapen hos äldre inom teknik ligger i linje med de satsningar 
Omsorgsförvaltningen gör kring förebyggande arbete, anhörigstöd och samarbete med 
frivilligorganisationerna. Syftet med det förebyggande arbetet är att minska känslan av 
ensamhet och upplevelse av psykisk ohälsa, stärka självständighet och öka 
välbefinnandet för att på så sätt fördröja behovet av andra insatser från kommunen. Att 
stärka kunskapen inom teknik hos äldre ökar möjlighet till delaktighet i det moderna 
samhället, samt bidrar till att bryta isolering och ensamhet. Teknisk utveckling är också 
avgörande för hur väl kommuner kommer att kunna möta medborgarnas behov i 
framtiden. Det blir allt färre som ska hjälpa fler, personalförsörjningen är redan idag en 
svår utmaning, men kommer att ytterligare förvärras. Teknik kan ersätta traditionella 
arbetssätt så att resurser frigörs till där de verkligen behövs; i det mellanmänskliga 
mötet där vård och omsorg ges. 
 
Förvaltningen har från Äldreomsorgssatsningen avsatt medel för teknikutveckling och 
en del i detta som är införd är en app till dagverksamheten, där det möjliggörs en 
kommunikation mellan brukare, personal och anhöriga. Då detta fungerar mycket väl 
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kan nu ett breddinförande ske. Förvaltningen behöver se över möjligheter att 
tillhandahålla utrustning vid ett sådant införande, samt undersöka hur 
internetuppkoppling kan ske för att detta ska få ett genomslag. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Tekniksatsningar görs med statliga medel, därav ingen kortsiktig påverkan på 
kommunens ekonomi. I det långa perspektivet kan kostnaderna öka för underhåll och 
drift av olika lösningar, men om lösningarna får avsett genomslag minskar kostnader på 
grund av fördröjt behov av insatser, samt personalresurser som har ersatts av teknik i 
vissa delar. 

Regelverk  

I utredningen Ju förr desto bättre (SOU 2018:32 förslag till ny Socialtjänstlag) påtalas 
att rikta om arbetet mer till förebyggande insatser.  

Organisation och personal 

Utökat teknikinförande ställer krav på förändrade arbetssätt och kompetenshöjning 
kring tekniken 

Hållbar utveckling 

Om förvaltningen hittar de förebyggande insatser samt tekniska lösningar som 
förebygger ohälsa och minska upplevelse av ensamhet, så kommer medborgarna att 
uppleva högre grad av välbefinnande och självständighet, vilket fördröjer behovet av 
andra insatser från kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Omsorgsnämnden anser motion Digital teknik för social delaktighet bland äldre 
besvarad med att arbete kring förebyggande insatser är uppstartat och där 
teknikutveckling finns med som en vital del.   

Beslutsunderlag 
Motion Digital teknik för social delaktighet bland äldre KF 2021/000237  

Beslutet skickas till 
Lisbeth Olsson 

  
Lisbeth Olsson  
Förvaltningschef  
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ON § 139    Dnr 2021/000145 

Motion Hälsoschema  

Sammanfattning 

Svar på motion- Hälsoschema KF 2021/000128 från Lotta Johansson (S) och Sanna Gustafsson (S).  
 
Schemaläggning är en utmaning för förvaltningens verksamheter. Schema ska läggas utifrån när 
verksamheter och brukare bäst behöver insatser och stöd. Till detta kommer att förvaltningen 
behöver vara en attraktiv arbetsgivare och i det ingår att kunna erbjuda heltidstjänster. 
Förvaltningen har i detta en utmaning att fördela den arbetade tiden så att den matchar behovet i 
verksamheten och på så sätt minska andelen timvikarier. Förvaltningen har en tilldelad ekonomisk 
ram som gör att bemanning måste optimeras för att det ska vara möjligt med budget i balans. Att ha 
överskjutande tid som inte behövs är inte ändamålsenligt och leder inte till högre kvalitet.  
Däremot är det skäligt i det utvecklingsarbete som pågår kring bemanningsekonomi att se över 
alternativa schemaläggningsmetoder, att lyssna in medarbetarnas önskemål, samt undersöka var 
under arbetspassen brukarnas behov är större och mindre för att kunna anpassa.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
Att införa heltid för alla utan att ha möjlighet att anpassa arbetstider och arbetspass genererar höga 
kostnader för förvaltningen och leder inte till högre kvalitet. Dessutom är det i tider av svårigheter 
att rekrytera ett problem att outnyttjade resurser finns i verksamheterna. Höga sjuktal påverkar 
ekonomin negativt, men kartläggning av orsaker behöver ske innan det kan säkerställas att det har 
en koppling till arbetstidens förläggning.  

Regelverk  
Arbetstidslagen 1982:673 reglerar bland annat hur arbetsgivaren har möjlighet att förlägga 
arbetstiden.  
Arbetsmiljölagen 1977:1160 reglerar hur arbetsgivaren ska ta ansvar för att förebygga ohälsa och 
olycksfall, samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.  
Socialtjänstlagen 2001:453 reglerar kommunens ansvar att tillhandahålla ekonomiskt bistånd, vård 
och omsorg.  

Organisation och personal  
Schemaläggning är en stor utmaning utifrån att den ska tillgodose verksamhetens behov, men med 
hänsyn till en god arbetsmiljö och i linje med arbetstidslagen. För att optimera detta arbete, krävs 
kompetenspåfyllnad, omvärldsbevakning, kartläggning av bemanningsbehovet samt dialog med 
medarbetarna.  

Hållbar utveckling  
Om omsorgsförvaltningen lyckas hitta en långsiktig bemannings- och schemamodell kommer 
verksamheternas behov vara täckt, tiden användas effektivt och medarbetarna sannolikt att må 
bättre. Att låsa fast sig vid att göra eller inte göra enligt olika definierade modeller är förödande 
innan arbetet kring bemanning, scheman och ekonomi är gjort.  
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Forts. ON § 139 

Förvaltningen bör ha möjlighet att utifrån brukarnas behov tillsammans med medarbetare ta fram en 
schemaläggningsmetod som gynnar förvaltningens verksamheter.  
 
Beslutsunderlag  
Motion- Hälsoschema KF 2021/ 000128 
Protokollsutdrag KF § 105 2021-09-22 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-01 
Protokollsutdrag ONAU § 175, 2021-12-09 
 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S), Sanna Gustafsson (S) yrkar på att Omsorgsnämnden ska föreslå 
Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Britt Lindgren (C), Kajsa Åkesson (C), Rosita Holmström (M) yrkar bifall till Omsorgsnämndens 
arbetsutskotts beslut 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Larsson (S), Sanna Gustafsson (S) yrkande och Britt 
Lindgrens (C) m.fl. yrkande och finner att Omsorgsnämnden beslutar enligt Britt Lindgrens (C) m.fl. 
förslag. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motion- Hälsoschema avslås. med att 
större grepp kring verksamheternas behov och medarbetarnas önskemål behöver tas innan beslut om 
vilka modeller som ska användas.  

Reservation 
Sanna Gustafsson (S), Jan-Olof Larsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

Protokollsanteckning 

Lena Linke (MP) stödjer reservationen gällande hälsoschemat ställd av Sanna Gustafsson (S),  
Jan-Olof Larsson (S). 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Kommunfullmäktige 
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Forts. ON § 139  Bilaga skriftliga reservationer 
 

Reservation 

Sanna Gustafsson (S), Jan-Olof Larsson (S); Flera kommuner i Sverige har infört Hälsoschema men 
valt att gå ifrån det igen för att det inte har fungerat.  
Hälsoschema innebär fler och kortare arbetspass och minskar tiden för återhämtning mellan 
arbetspassen. Det skulle resultera i att den höga sjukfrånvaron vi har blir ännu högre. 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-11-01 ON 2021/145 
 
Omsorgsförvaltningen 
Lisbeth Olsson 
Förvaltningschef 

 

Motion- Hälsoschema 
   

Beskrivning av ärendet 
Svar på motion- Hälsoschema KF 2021/000128 från Lotta Johansson (S) och Sanna 
Gustafsson (S). 
 
Många arbetsgivare föreslår eller inför nu hälsoschema i sina omsorgsverksamheter. Det 
är dåliga alternativ för medarbetarnas arbetssituation vilket medför att nattpassen blir 
kortare men fler. Enligt olika studier i ämnet så främjar detta inte hälsan. Att arbeta 
långa dagsturer från tidig morgon till sen kväll för att sedan börja på morgonen igen är 
inte heller hälsosamt, ingen orkar arbeta så i längden utan att sjuktalen blir höga. 
Tankarna om hur hälsoschema ser ut skiljer sig givetvis från kommun till kommun men 
bakgrunden är ekonomin. Det innebär att så få personer som möjligt ska göra så mycket 
som möjligt på så kort tid som möjligt. Som arbetsgivare ska vi vara i framkant med 
arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen. Ska arbetspassen bli kortare ska också 
veckoarbetstiden bli kortare. 
 
Schemaläggning är en utmaning för förvaltningens verksamheter. Schema ska läggas 
utifrån när verksamheter och brukare bäst behöver insatser och stöd. Till detta kommer 
att förvaltningen behöver vara en attraktiv arbetsgivare och i det ingår att kunna erbjuda 
heltidstjänster. Förvaltningen har i detta en utmaning att fördela den arbetade tiden så att 
den matchar behovet i verksamheten och på så sätt minska andelen timvikarier. 
Förvaltningen har en tilldelad ekonomisk ram som gör att bemanning måste optimeras 
för att det ska vara möjligt med budget i balans. Att ha överskjutande tid som inte 
behövs är inte ändamålsenligt och leder inte till högre kvalitet. 
 
Däremot är det skäligt i det utvecklingsarbete som pågår kring bemanningsekonomi att 
se över alternativa schemaläggningsmetoder, att lyssna in medarbetarnas önskemål, 
samt undersöka var under arbetspassen brukarnas behov är större och mindre för att 
kunna anpassa.  



 

 

 

 

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

Sida 2 av 3 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Att införa heltid för alla utan att ha möjlighet att anpassa arbetstider och arbetspass 
genererar höga kostnader för förvaltningen och leder inte till högre kvalitet. Dessutom 
är det i tider av svårigheter att rekrytera ett problem att outnyttjade resurser finns i 
verksamheterna. Höga sjuktal påverkar ekonomin negativt, men kartläggning av orsaker 
behöver ske innan det kan säkerställas att det har en koppling till arbetstidens 
förläggning. 

Regelverk  

Arbetstidslagen 1982:673 reglerar bland annat hur arbetsgivaren har möjlighet att 
förlägga arbetstiden. 
Arbetsmiljölagen 1977:1160 reglerar hur arbetsgivaren ska ta ansvar för att förebygga 
ohälsa och olycksfall, samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 
Socialtjänstlagen 2001:453 reglerar kommunens ansvar att tillhandahålla ekonomiskt 
bistånd, vård och omsorg. 

Organisation och personal 

Schemaläggning är en stor utmaning utifrån att den ska tillgodose verksamhetens behov, 
men med hänsyn till en god arbetsmiljö och i linje med arbetstidslagen. För att optimera 
detta arbete, krävs kompetenspåfyllnad, omvärldsbevakning, kartläggning av 
bemanningsbehovet samt dialog med medarbetarna. 

Hållbar utveckling 

Om omsorgsförvaltningen lyckas hitta en långsiktig bemannings- och schemamodell 
kommer verksamheternas behov vara täckt, tiden användas effektivt och medarbetarna 
sannolikt att må bättre. Att låsa fast sig vid att göra eller inte göra enligt olika 
definierade modeller är förödande innan arbetet kring bemanning, scheman och 
ekonomi är gjort. Förvaltningen bör ha möjlighet att utifrån brukarnas behov 
tillsammans med medarbetare ta fram en schemaläggningsmetod som gynnar 
förvaltningens verksamheter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motion- Hälsoschema avslås 
med att större grepp kring verksamheternas behov och medarbetarnas önskemål behöver 
tas innan beslut om vilka modeller som ska användas. Bemanningsekonom och 
Bemanningscontroller ska rekryteras inför 2022 på statliga medel för att höja kompetens 
i förvaltningen och skapa underlag för optimerad bemanning. 

Beslutsunderlag 
Motion- Hälsoschema KF 2021/ 000128 
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Beslutet skickas till 
Lisbeth Olsson 
 
 

  
Lisbeth Olsson  
Förvaltningschef  
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KF § 105 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Sebastian Andersson (SD), Veronica Johansson (SD), Cecilia Simonsson (SD) 

angående Vildsvin, ett klimatsmart livsmedel 
2. Motion från Yngve Johansson (MP) om fria bussresor för personer över 65 år 
3. Medborgarförslag ang Hästedalens badplats 
4. Medborgarförslag ang Strandpromenaden i Kungshamn 
5. Motion från Ewa Ryberg (V) Markera tillåtna områden för cyklar/motordrivna sparkcyklar i 

Sotenäs kommun 
6. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
7. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Hälsoschema 
8. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Arbetsskor i kommunens verksamheter 
9. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) Social 

utsatthet 
10. Motion från Lars Kinnmalm (M) och Mathias Bruno (M) Sophantering Ringareskärstorget 

Smögen 
11. Motion från Mikael Andersson (-) Demokrati och transparens nämnder 
12. Motion från Mikael Andersson (-) Avfallsbalans 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna nr 1-2, 5, 8, 10-12 till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 6 till Utbildningsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 7 och 9 till Omsorgsnämnden för beredning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 3-4 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 

 

  



 

 

Motion om hälsoschema 

Många arbetsgivare föreslår eller inför nu hälsoschema i sina omsorgsverksamheter. 

Det är dåliga alternativ för medarbetarnas arbetssituation vilket medför att nattpassen 

blir kortare men fler. Enligt olika studier i ämnet så främjar detta inte hälsan. Att 
arbeta långa dagsturer från tidig morgon till sen kväll för att sedan börja på morgonen 

igen är inte heller hälsosamt, ingen orkar arbeta så i längden utan att sjuktalen blir 

höga. Tankarna om hur hälsoschema ser ut skiljer sig givetvis från kommun till 

kommun men bakgrunden är ekonomin. Det innebär att så få personer som möjligt 
ska göra så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt.  

Som arbetsgivare ska vi vara i framkant med arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen. 

Ska arbetspassen bli kortare ska också veckoarbetstiden bli kortare. 

 

Därför föreslår Socialdemokraterna  

Att Sotenäs kommun tar beslut om att inte införa hälsoschema i våra verksamheter. 

Att Sotenäs kommun tillsammans med företrädare i personalen skapar ett 

hälsofrämjande schema för personalen istället.  

 

Motionärer  

Sanna L Gustafsson  

Therése Mancini  

Lotta Johansson  

Socialdemokraterna i Sotenäs  

 



 

 
	



 
 

 
Omsorgsnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2021-12-14 §§ 133-150 

\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\OMF ON_PR_KA\O   
PROT\ON\2021\ON Protokoll 2021-12-14.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 16(30) 

 

ON § 140    Dnr 2021/000146   

Motion Social utsatthet 

Beskrivning av ärendet  

Svar på motion- Social utsatthet KF 2021/ 000129 från Sanna Gustafsson (S) och Lotta Johansson 
(S)  
 
Omsorgsförvaltningen har startat upp ett genomgripande förebyggande arbete som riktar sig till alla 
åldrar. Förebyggandesamordnaren har representanter i alla arbetsgrupper för att ta fram de 
aktiviteter som främst leder till att minska ohälsa och behov av insatser. Individ- och 
familjeomsorgen har i dessa sammanhang påtalat behovet av en bemannad lokal dit alla kan söka 
sig för olika frågor, social gemenskap och vägledning på olika sätt, dit man kan söka sig utan 
föregående utredning eller beslut. Detta kan utvecklas för att säkerställa att arbetet fångar upp rätt 
personer. Utifrån detta ser förvaltningen att motionärernas önskan och det uppstartade 
förebyggandearbetet ligger i linje med varandra.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
Eventuellt ökad kostnad för lokal, beroende på var den bör vara belägen. Kostnad för bemanning på 
plats. På längre sikt minskade kostnader om det förebyggande arbetet får avsedd effekt.  

Regelverk  
Förebyggande arbete betonas i förslaget till ny Socialtjänstlag SOU 2020:47  

Organisation och personal  
Att bemanna denna förebyggande verksamhet ställer krav på kompetens och personlig lämplighet  

Hållbar utveckling  
Förebyggande satsningar kan minska psykisk ohälsa, främja välbefinnande samt stötta personer i 
alla åldrar till social gemenskap och till att skapa nätverk. Att fånga upp unga personer i riskzon för 
utanförskap minimerar behovet av insatser längre fram, samt minskar mänskligt lidande utifrån 
droger och kriminalitet.  

Beslutsunderlag  

Motion- Social utsatthet KF 2021/ 000129  
Protokollsutdrag KF § 105, 2021-09-22 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-01 
Protokollsutdrag ONAU §176, 2021-12-09 

Yrkande 
Jan-Olof Larsson (S), Sanna Gustafsson (S) yrkar på att Omsorgsnämnden ska föreslå 
Kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
Kajsa Åkesson (M), Britt Lindgren (C) yrkar bifall till Omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut. 
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S), Sanna Gustafssons (S) yrkande och Kajsa 
Åkessons (M) m.fl. yrkande och finner att Omsorgsnämndens antar Kajsa Åkessons (M) m.fl. förslag. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motion- Social utsatthet KF 
2021/000129 anses besvarad med att förebyggande arbete är uppstartat och fältarbete finns med i 
planering för att fånga upp personer i riskzon för utanförskap.  

Reservation 

Sanna Gustafsson (S), Jan-Olof Larsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

Protokollsanteckning 

Lena Linke och Ewa Ryberg stöder Sanna Gustafsson (S), Jan-Olof Larssons (S) reservation. 
 

Beslutet skickas till  
Förvaltningschef 
Kommunfullmäktige 
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Forts. ON § 140  Bilaga skriftliga reservationer 

Reservation 

Sanna Gustafsson (S), Jan-Olof Larsson(S); Vi anser att det är otroligt viktigt och i tiden rätt att 
omsorgsförvaltningen startat upp ett genomgripande förebyggande arbete med social utsatthet. 
Vi håller med i mycket av det som skrivs i svaret på denna motion, men det vi vill är att upprätta en 
socialverksamhet i anknytning till våra utsatta områden i kommunen. Lokalen ska vara lättillgänglig 
för att kunna fylla dess funktion. 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-11-01        ON 2021/146 
 
Omsorgsförvaltningen 
Lisbeth Olsson 
Förvaltningschef 

 

Motion- Social utsatthet 
   

Beskrivning av ärendet 
Svar på motion- Social utsatthet KF 2021/ 000129 från Sanna Gustafsson (S) och Lotta 
Johansson (S) 
 
Sotenäs kommunen har problem i vissa bostadsområden med kriminalitet och droger. 
Ofta är det i områden där den sociala utsattheten är stor och förebyggande insatser är 
ofta inte prioriterat i budgetarbetet. Att ha en lokal med fältarbetare några gånger i 
veckan i ett utsatt område kan göra mycket för ungdomarna i en kommun. Det kan bli 
en fristad från hemmet och ibland även från vännerna och skolans press. Där finns 
utbildad personal som kan stötta ungdomarna och ibland också föräldrar. Ska vi arbeta 
preventivt med att förhindra att ungdomarna hamnar i kriminalitet och missbruk måste 
vi satsa innan det är försent. Vi får inte glömma att alla barn har rätt till en meningsfull 
fritid och jämlik barndom oavsett social status hemma. 
 
Omsorgsförvaltningen har startat upp ett genomgripande förebyggande arbete som 
riktar sig till alla åldrar. Förebyggandesamordnaren har representanter i alla 
arbetsgrupper för att ta fram de aktiviteter som främst leder till att minska ohälsa och 
behov av insatser. Individ- och familjeomsorgen har i dessa sammanhang påtalat 
behovet av en bemannad lokal dit alla kan söka sig för olika frågor, social gemenskap 
och vägledning på olika sätt, dit man kan söka sig utan föregående utredning eller 
beslut. Detta kan utvecklas för att säkerställa att arbetet fångar upp rätt personer. Utifrån 
detta ser förvaltningen att motionärernas önskan och det uppstartade 
förebyggandearbetet ligger i linje med varandra.  
 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Eventuellt ökad kostnad för lokal, beroende på var den bör vara belägen. Kostnad för 
bemanning på plats. På längre sikt minskade kostnader om det förebyggande arbetet får 
avsedd effekt. 
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Regelverk  

Förebyggande arbete betonas i förslaget till ny Socialtjänstlag SOU 2020:47  

Organisation och personal 

Att bemanna denna förebyggande verksamhet ställer krav på kompetens och personlig 
lämplighet 

Hållbar utveckling 

Förebyggande satsningar kan minska psykisk ohälsa, främja välbefinnande samt stötta 
personer i alla åldrar till social gemenskap och till att skapa nätverk. Att fånga upp unga 
personer i riskzon för utanförskap minimerar behovet av insatser längre fram, samt 
minskar mänskligt lidande utifrån droger och kriminalitet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motion- Social utsatthet KF 
2021/000129 anses besvarad med att förebyggande arbete är uppstartat och fältarbete 
finns med i planering för att fånga upp personer i riskzon för utanförskap.   

Beslutsunderlag 
Motion- Social utsatthet KF 2021/ 000129 

Beslutet skickas till 
Lisbeth Olsson 
 

  
Lisbeth Olsson  
Förvaltningschef  
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KF § 105 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Sebastian Andersson (SD), Veronica Johansson (SD), Cecilia Simonsson (SD) 

angående Vildsvin, ett klimatsmart livsmedel 
2. Motion från Yngve Johansson (MP) om fria bussresor för personer över 65 år 
3. Medborgarförslag ang Hästedalens badplats 
4. Medborgarförslag ang Strandpromenaden i Kungshamn 
5. Motion från Ewa Ryberg (V) Markera tillåtna områden för cyklar/motordrivna sparkcyklar i 

Sotenäs kommun 
6. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
7. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Hälsoschema 
8. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Arbetsskor i kommunens verksamheter 
9. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) Social 

utsatthet 
10. Motion från Lars Kinnmalm (M) och Mathias Bruno (M) Sophantering Ringareskärstorget 

Smögen 
11. Motion från Mikael Andersson (-) Demokrati och transparens nämnder 
12. Motion från Mikael Andersson (-) Avfallsbalans 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna nr 1-2, 5, 8, 10-12 till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 6 till Utbildningsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 7 och 9 till Omsorgsnämnden för beredning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 3-4 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 

 

  



	
	
Sociala insatser i utsatta områden  
 
Sotenäs kommunen har problem i vissa bostadsområden med kriminalitet och 

droger. Ofta är det i områden där den sociala utsattheten är stor och förebyggande 
insatser är ofta inte prioriterat i budgetarbetet. Att ha en lokal med fältarbetare några 

gånger i veckan i ett utsatt område kan göra mycket för ungdomarna i en kommun. 

Det kan bli en fristad från hemmet och ibland även från vännerna och skolans press. 
Där finns utbildad personal som kan stötta ungdomarna och ibland också föräldrar. 

Ska vi arbeta preventivt med att förhindra att ungdomarna hamnar i kriminalitet och 

missbruk måste vi satsa innan det är försent. 
Vi får inte glömma att alla barn har rätt till en meningsfull fritid och jämlik barndom 

oavsett social status hemma. 

 

Vi Socialdemokrater föreslår  
 

Att utreda möjligheterna att upprätta en social verksamhet i anknytning till våra 

utsatta områden i kommunen.  
Att det ska finnas en förebyggande social verksamhet i kommunen. 

 

Motionärer:  
Lotta Johansson  

Therese Mancini  

Sanna L Gustafsson  

Socialdemokraterna i Sotenäs  
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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 



 2022-01-12  Sid 1/1 
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Svar på motion gällande insatser mot Porrsurfande 
och Onlinespel på kommunens datorer och Ipad. 
 

 
Med anledning av en motion inlämnad av Socialdemokraterna 2019-01-29 utfördes en utredning av 
IT-avdelningen för SML (SML-IT) kring de åtgärder som görs för att förebygga hantering av 
pornografiskt innehåll samt förebygga Online-spel på Internet via kommunernas digitala verktyg. 
 
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. 
 
SML-IT har väldokumenterade rutiner för extraordinära händelser. 
 
SML-IT loggar all trafik i nätverket.   
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
1. Ekonomi 
Ingen särskild miljöpåverkan att beakta.  
 
2. Miljö 
Ingen särskild miljöpåverkan att beakta.  
 
3. Folkhälsa 
God och säker IT är en grundförutsättning för den fortsatta utvecklingen av kommunens 
verksamheter.  
  
4. Facklig samverkan enligt FAS 
Ej nödvändigt. 
 

 

 

 

Anders Siljeholm 

IT-chef SML-IT 
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KSAU § 57 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. 

Beskrivning av ärendet 

Motionen remitterades till IT-chefen som har besvarat 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”. 

Beslutsunderlag 

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

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att ärendet ska återremitteras 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. 
 
Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Therése Mancinis (S) förslag. 
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Forts. KSAU § 57 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 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. 

 

Skickas till 

IT-chefen 
Administrativ chef 
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 Datum  

 2021-03:16  
 

IT-avdelningen för Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommuner 
Anders Siljeholm, 0523 – 61 37 00 
anders.siljeholm@sml-it.se 

 

Svar på återremiss KS 2020-04-15 

Kompletterande frågan från Kommunfullmäktige är; 

Vad det gäller kommunens digitala verktyg som används utanför SML-
nätet? 

Svar 

Användarna av de av kommunen tillhandahållna digitala verktygen har att 
förhålla sig till den antagna rutinen ” Rutin för informationssäkerhet vid 
distansarbete” som lyder enligt nedan. 

”Bakgrund och syfte 

När du arbetar utanför ordinarie arbetsplats hanteras kommunens 
information på ett sätt som du och IT-systemen inte är vana vid. 
Informationen måste hanteras säkert för att undvika att den hamnar i orätta 
händer, att den blir felaktig eller förstörs. Denna rutin ämnar klargöra vad 
som är viktigt att tänka på för dig när du arbetar på distans. 

Frekvens 

Rutinen gäller medarbetare inom kommunen vid arbete utanför ordinarie 
arbetsplats. 

Ansvar 

Alla anställda inom Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner. 

Utförande 

1. Du ska skydda den fysiska åtkomsten till datorn 
 

2. Du ska låsa ditt/dina digitala verktyg när du lämnar det/dem 
 

3. Du ska vara uppmärksam på falska mejl eller sms och inte klicka på länkar 
eller bilagor från okända avsändare. Ladda heller inte ned program som 
kommer via e-post, sms eller olika webbsidor, särskilt när avsändaren är 
okänd 
 

4. Du ska även skydda information lagrad utanför ditt digitala verktyg, som 
exempelvis finns på anteckningar och papper 
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5. Du ska bedöma risken av att andra kan höra eller se informationen som 
förmedlas vid digitala arbetsmöten, särskilt vid möten av känsligare karaktär 
 

6. Du ska rapportera IT-relaterade säkerhetsincidenter till 3580. Incidenter 
kommer alltid att uppstå. Om incidenterna rapporteras kan vi lära oss, 
utvecklas samt minska risken att de uppstår igen! 
 

7. Du ska uppdatera ditt/dina digitala verktyg utan onödigt dröjsmål, när 
uppdateringar finns tillgängliga 
 

8. Du ska inte låta någon annan använda ditt digitala verktyg. Ditt digitala 
verktyg är personligt 
 

9. Du ska inte använda flyttbara lagringsmedia (ex. USB-minne) mellan privat 
utrustning och din arbetsdator eftersom virus kan spridas mellan enheter 
 

10. Du ska inte spara arbetsrelaterad information i program eller tjänster som 
inte godkänt av din verksamhet eller SML-IT” 

 

 

Sedan har användarna av de av kommunen tillhandahållna digitala verktygen 
har att förhålla sig till den antagna rutinen ”Rutin för handhavande av digitalt 
verktyg” som lyder enligt nedan. 

Inledning och syfte 

Information är en kritisk del i allt arbete inom kommunen. Digitala verktyg som 
datorer, mobiltelefoner och surfplattor behandlar information och används i stor 
utsträckning i alla delar av kommunens verksamhet. Digitala verktyg behöver 
användarkonto, nätverksåtkomst och internetåtkomst för att kunna användas 
effektivt i det dagliga arbetet. Denna rutin redovisar hur digitala verktyg ska 
handhavas i enlighet med kommunens informationssäkerhetspolicy. 

 

Frekvens 

Rutinen ska användas av medarbetare i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
för handhavandet av digitala verktyg. 

 

Ansvar 

Som anställd inom kommunen har du tillgång till diverse digitala verktyg. 
Handhavandet av dessa verktyg ska ske ansvarsfullt och inte medföra ökad risk för 
tekniska skador, stöld, dataintrång eller annan skada för kommunen. Användning av 
verktygen för privat bruk är tillåtet så länge det inte stör ordinarie 
arbetsuppgifter/verksamhet eller medför kostnader för kommunen. Det är varje 
användares enskilda ansvar att följa gällande riktlinjer, regler och rutiner. Alla 
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användare av kommunens digitala verktyg ska skydda informationstillgångarna. 
Användare ansvarar enskilt för att informationen ej blir åtkomlig för obehöriga. Du 
som användare har även ett ansvar att känna till och följa befintliga regelverk för 
informationssäkerhet (se offentlighetsprincipen). Anställda är även skyldiga att 
rapportera till närmaste chef vid upptäckt av eller misstankar om överträdelser, 
intrång eller tillbud. Närmaste chef ansvarar för att relevanta åtgärder vidtas. 

 

Användarkonton 

För att använda kommunens IT-resurser tilldelas du ett användarkonto automatiskt 
vid anställning. Ditt användarkonto ger dig behörighet till diverse applikationer i 
Office365-paketet som till exempel Teams och Outlook. Det är inte tillåtet att 
installera dessa applikationer och logga in med ditt användarkonto på privata 
datorer, surfplattor, telefoner eller andra digitala enheter. Vidare, är det inte 
heller tillåtet att hantera arbetsrelaterad information på ett användarkonto 
och/eller en molntjänst som inte tillhandahållits av SML-IT. Arbetsrelaterad 
information får endast hanteras i digitala verktyg tillhandahållna av SML-IT. 
Vissa specifika fall kan kräva ett undantag av denna regel. Dessa undantag 
ska ske i samråd med SML-IT. 

Du som användare bör även tänka på att: 

• användarnamn och lösenord är personliga och får inte lånas eller lämnas ut 
• lösenord ska betraktas som en värdehandling 
• skydda ditt lösenord och, om existerande, alla noteringar gällande lösenordet 
• byta lösenordet omedelbart om du misstänker att det avslöjats till någon annan 

Det finns IT-resurser inom kommunen där inloggningsuppgifterna inte används för 
autentisering (logga in). Dessa resurser kräver att du har en tjänstelegitimation från 
SML-IT. 
Om du behöver ett TjänsteID/SITHS-kort från Västra Götalandsregionen (VGR), ska 
du kontakta SML-IT. 

 

Lösenordsbytet vid första inloggningen 

Vid första inloggning till ditt användarkonto i IT-miljön krävs ett byte av lösenord. Ditt 
nya lösenord måste innehålla minst 8 tecken och uppfylla 3 av 4 följande krav: 

• minst 1 stor bokstav 
• minst 1 liten bokstav 
• minst 1 siffra 
• minst 1 specialtecken 

Var 180:e dag kommer du automatiskt att bli ombedd att ändra ditt lösenord. För ditt 
nya lösenord gäller samma krav som ovan samt att det inte får vara något du 
använt till ditt användarkonto tidigare. 
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Telefonkatalog över alla anställda inom SML 

Din mobiltelefon utfärdad av SML-IT innehåller en telefonkatalog över alla anställda 
inom Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner. För att söka i telefonkatalogen i 
din mobiltelefon gör du så här: 

• Öppna applikationen Outlook 
• Navigera dig till ”Personer” 
• Skriv namnet på den du söker i sökfältet 
• Klicka på ”SÖK I KATALOG” 

 

Tjänstelegitimation 

Som anställd har du rätt till en tjänstelegitimation. Den kan användas för 
autentisering till kommunens IT-resurser. Tjänstelegitimationen hämtas upp på 
SML-IT i Lysekil med tillhörande PIN-brev. PIN-brevet är en värdehandling med ditt 
tillfälliga Personliga Identifikationsnummer (PIN) samt din Personliga 
Upplåsningskod (PUK). PIN-koden som används för tjänstelegitimationen är annat 
än det till ditt användarkonto. PIN-koden kan bara innehålla siffror och vid första 
inloggning krävs ett byte. Din nya PIN-kod måste innehålla minst 6 siffror. 

Du som användare bör även tänka på att: 

• Tjänstelegitimation samt PIN-kod och PUK-kod är personliga och får inte lånas 
eller lämnas ut 
• Tjänstelegitimationen är en värdehandling och dess koder ska betraktas 
detsamma 
• Skydda dina koder och, om existerande, alla noteringar gällande koderna 
• Byta PIN-koden omedelbart om du misstänker att den avslöjats till någon annan 

Vid upphörande av anställning inaktiveras samtliga konton och tas helt bort efter 
180 dagar. Vid ny anställning inom kommunen tilldelas samma konto som tidigare 
använts, om det aktiveras inom 180 dagar. Tjänstelegitimationen med påskrivet 
PIN-brev ska lämnas till närmaste chef och vidare till SML-IT. 

 

Digitala verktyg 

Anställda inom kommunen har tillgång till diverse digitala verktyg. Denna utrustning 
ska hanteras varsamt och all tilldelning, kassering samt service sker via SML-IT. 
Skadegörelse och stöld polisanmäls av närmaste chef. SML-IT tilldelar ny 
utrustning, med förutsättning att en polisanmälan är gjord. 

 

Datorer 

Stationära och bärbara datorer ska ha virusskydd och brandvägg installerat. SML-IT 
ansvarar för att dessa är installerade och konfigurerade till rätt säkerhetsnivå. Vid 
misstankar om bristande skydd, kontakta SML-IT. Skärmsläckare ska alltid vara 
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inställt på att automatiskt aktivera efter 10 minuter av inaktivitet. Om du lämnar din 
dator ska skärmsläckaren alltid aktiveras. Det gör du enklast genom att dra ut din 
tjänstelegitimation ur kortläsaren eller trycka och hålla ner tangenterna Flagga+L. 

Inköp och uppgradering av programvara får inte utföras av enskilda användare. Vid 
behov av uppgradering ska SML-IT och närmaste chef kontaktas. 

 

Mobila enheter & kringutrustning 

Mobila enheter kan vara mobiltelefoner och surfplattor. Information på mobila 
enheter ska alltid vara synkroniserad mot kommunens informationssystem, så att 
information omfattas av central säkerhetskopiering. Central säkerhetskopiering sker 
automatiskt när du arbetar i applikationerna från Office365-paketet. Kamerabilder 
kan inte automatiskt synkroniseras till OneDrive. Dessa måste du manuellt dela till 
OneDrive. 

Personliga mobila enheter ska alltid vara lösenordskyddade. Vid förlust av mobil 
enhet ska SML-IT kontaktas omgående. Telefonnummer får inte vidarekopplas till 
privat telefon. 

Kringutrustning kan vara USB, extern hårddisk, digital kamera och CD/DVD. 
Kringutrustning med lagringsminne ska alltid hanteras på ett säkerhetsmedvetet sätt 
och alltid granskas/kontrolleras för skadlig kod innan anslutning. Lagringsenheter av 
dessa typer kan utnyttjas som bärare av skadlig kod. Om liknande enheter har 
tilldelats av utomstående aktörer (på exempelvis mässor), måste de kontrolleras 
och godkännas av SML-IT innan användning. 

Information på lagringsenheter och kringutrustning som ej kan synkroniseras med 
kommunens informationssystem får endast lagras temporärt och måste raderas 
eller förstöras efter användandet. 

 

Nätverk & delade mappar 

SML-IT tillhandahåller följande nätverk: 

• Free Wifi är ett fritt gästnätverk med begränsad tillgång till internet som tilldelas 
efter godkännande av användarvillkor på portalen i webbläsaren. Detta wifi är 
begränsat till 5mb surf och 2h användning 

• SML-Publik är ett gästnätverk för anställda inom kommunen. Detta nätverk kräver 
autentisering via ditt användarkonto eller ett tillfälligt gästkonto. Endast en enhet kan 
vara inloggad på ett användarkonto i taget 

•SML-Wifi är det privata nätverket. Digitala verktyg tilldelade från SML-IT med 
behörighet kopplar upp sig automatiskt till detta nätverk. Datorer och skrivare får 
även åtkomst till det privata nätverket via kabel. Det är förbjudet att koppla upp 
privata enheter på nätverket via kabel 
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• SML-MD är identiskt med SML-Wifi, men är endast till för mobila enheter så som 
smarta telefoner och surfplattor 

SML-Wifi och SML-MD ger tillgång till, utöver internet, även verksamhetssystem, 
intranät och delade mappar. I delade mappar har du som användare en hemkatalog 
(mina dokument) samt eventuella gemensamma gruppkataloger (beroende på 
anställning). Dessa kataloger får endast användas för att spara och lagra 
arbetsrelaterad information. 
Det är inte tillåtet att låna ut sitt användarkonto till någon annan för tillgång till 
internet och delade mappar. 

 

Internet 

Internet är ett verktyg i arbetet och får användas för privat bruk i den omfattning att 
det inte stör arbetsuppgifter eller medför kostnader för kommunen. På internet 
lämnar du spår efter dig och som representant av kommunen är det ditt ansvar att 
följa satta riktlinjer. Nedladdning av material från internet får endast ske om det är 
direkt kopplat till arbetet. Det är tillåtet att hämta och använda önskad webbläsare. 

Internet är fyllt av skadliga hemsidor och applikationer med avsikter att infektera 
digitala verktyg med virus, trojaner, maskar och annan skadlig kod. Som användare 
uppmanas du att agera aktsamt och undvika att öppna misstänksamma länkar samt 
länkar och bifogade filer från okända sändare. Skadlig kod kan vara svår att 
upptäcka. Symptom på att du har drabbats kan vara att ditt digitala verktyg blir 
långsammare, startar om sig regelbundet, filer försvinner eller att program startar 
och stängs utan din påverkan. Vid misstankar om virus eller mask, stäng av och 
upphör genast att använda ditt digitala verktyg. Kontakta därefter SML-IT. 
Brukandet av internet får inte vara olagligt eller olämpligt ur etiska och moraliska 
perspektiv. Det är exempelvis otillåtet att hämta och dela upphovsrättskyddat 
material samt titta, lyssna, hämta och sprida material av t.ex. pornografisk karaktär. 

 

E-post 

Din officiella e-postadress (myndighetsadress) kan nås via applikationen Outlook 
som ska finnas installerad på din dator och dina mobila enheter. Uppbyggnaden av 
din adress är: ”förnamn. efternamn@organisationen.se”. Outlook ger dig som 
användare möjligheten att nå alla medarbetare inom Sotenäs, Munkedal och Lysekil 
genom att söka i katalogen av kontakter. 

Öppna aldrig länkar eller bifogade filer från okända avsändare och låt alltid Outlook 
skanna bifogade filer och dokument före användning. 

Som anställd i en offentlig verksamhet är du skyldig att öppna din e-postlåda varje 
arbetsdag. Om du tillfälligt är ur tjänst ska ett autosvar aktiveras innehållande: 

• bekräftelse av mottagande med anledning till autosvar 
• datum och tid för när du väntas åter 
• hänvisning till närmaste funktion eller kollega 
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Vid avslutad anställning ska ett autosvar aktiveras om tjänsteledighet har tagits ut 
fram till slutdatumet av anställningen. 
Din e-post bör bara användas för arbetsrelaterade ändamål. Den ska inte 
exponeras i sammanhang som inte är arbetsrelaterade (exempelvis sociala medier). 
När känslig information ska skickas måste meddelandet först krypteras. Exempel på 
känslig information är känsliga personuppgifter, integritetskänsliga personuppgifter 
eller uppgifter som omfattas av sekretess. Hur du krypterar din e-post beskrivs i 
kommunens rutin för kryptering av e-post. 

 

Kalender 

Din digitala kalender, som kan nås i Outlook, ska användas för att redogöra dina 
avtalade tider och tillfälliga tjänsteledigheter. Din anknytning och kalender kan 
samverka för att automatiskt koppla bort anknytningen under avsatta tider. 
Det finns tre olika funktioner som kan användas för att tillfälligt koppla bort din 
anknytning; sammanträde, semester och lunch. 

Genom att skriva ”SAM”: i början på ämnesraden kopplas din anknytning bort under 
den tid som är angiven för bokningen. För att lägga till ”SAM:” på en befintlig avtalad 
tid i kalendern behöver du skriva in ”SAM:” i början av ämnet som är angivet på 
ämnesraden för bokningen. Då ska texten i ämnet vara ”SAM: Möte”, istället för 
”Möte”. Det går att använda semester och lunch på samma vis, men texten som 
ämnesraden ska börja med ska då vara ”SEM:” eller ”LUN:”. 
Funktionaliteten för att automatiskt koppla bort din anknytning fungerar bara på din 
digitala kalender i Outlook. Andra personliga kalendrar stöds inte. 

 
Teams & Skype 

Teams/Skype är ett verktyg för kommunikation, där avsändare och mottagare kan 
skicka snabbmeddelanden samt ringa telefon- och videosamtal. Teams/Skype-
applikationen kan installeras på datorer, mobiltelefoner och surfplattor. 
Teams/Skype kräver internetåtkomst för snabbmeddelanden och samtal. För samtal 
via Teams/Skype krävs mikrofon och för videosamtal via Teams/Skype krävs även 
webbkamera. Mikrofon och webbkamera finns i de mobila enheter som 
tillhandahålls av SML-IT, men extern utrustning kan också användas. Teams/Skype 
kan, likt din e-post och kalender, nå alla dina medarbetare inom Sotenäs, Munkedal 
och Lysekil. 

Teams/Skype är ett digitalt verktyg i ditt arbete och dina meddelanden lagras. 
Mobila enheter som inte är uppkopplade till wifi kan använda SIM-kortets surf för 
snabbmeddelanden och samtal. Teams/Skype får bara användas för 
arbetsrelaterade uppgifter. 
Ingen känslig och sekretessklassad information får skickas via snabbmeddelanden i 
Skype. Öppna aldrig länkar från okända avsändare. Vid Teams/Skype-möte med 
externa aktörer bör dessa på förhand identifieras med exempelvis webbkamera. 
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Telefax 

SML-IT avråder användandet av telefax på grund av bristande 
informationssäkerhet. Om telefax måste användas bör följande rutiner följas för 
säkrare kommunikation: 

• telefaxen ska vara placerad så att meddelanden är skyddade från obehöriga 
• sändare ringer upp mottagare och fortsätter dialog per telefon under processen 
nedan 
• sändare skickar ett ”test-meddelande” till mottagare 
• mottagare bekräftar per telefon 
• sändare skickar det ”riktiga” meddelandet 
• mottagare bekräftar per telefon 

 

Distansarbete 

För att arbeta hemifrån eller på distans krävs en bärbar dator konfigurerad av SML-
IT. Med internetåtkomst och inloggat konto får du som användare tillgång till det 
privata nätverket automatiskt via inbyggd programvara (DirectAccess). Vid arbete 
på distans ställs samma krav på informationssäkerhet. Om du behöver tillgång till 
gamla informationssystem som inte stödjer den inbyggda programvaran krävs ett så 
kallat Virtuellt Privat Nätverk (VPN). 

Det är inte tillåtet att arbeta på distans via personlig dator eller några andra digitala 
verktyg som inte tillhandahållits av SML-IT. 

 

Arbeta i äldre IT-system på distans 

När du arbetar på distans kopplar din tjänstedator automatiskt upp dig till det privata 
nätverket för SML, förutsatt att du har internetuppkoppling. Det innebär att du 
arbetar i samma digitala miljö som din ordinarie arbetsplats, med tillgång till 
verksamhetssystem och övriga program. 

Det är en inbyggd programvara som sköter den automatiska uppkopplingen till 
kommunens IT-miljö. Det sagt, om du behöver tillgång till gamla IT-system som inte 
stödjer den inbyggda programvaran krävs ett så kallat Virtuellt Privat Nätverk (VPN). 
Notera att när VPN krävs måste bytet alltid ske manuellt och inställningen är aktiv 
tills att datorn stängs av. 
För att byta till VPN på din tjänstedator gör du såhär: 

• Öppna ”Inställningar” 
• Klicka dig vidare till ”Nätverk och Internet” 
• Klicka dig vidare till ”VPN” och sedan anslut dig till ”VPN SML” 
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Överträdelse 

Eventuell överträdelse av dessa regler kan leda till disciplinära åtgärder, även om 
överträdelsen skett på grund av oaktsamhet. Händelser rapporteras alltid till 
närmaste chef. I de fall som överträdelsen är ett brott mot svensk lag kommer 
incidenten att polisanmälas. 

 

Förklaringar 

”Molnet” är en figurlig beskrivning av internet. Om en fil lagras i molnet lagras den 
egentligen bara i en dator utanför organisationen. Om avtal inte säger annat, kan 
dina filer lagras i ett helt annat land, bundna till andra lagar och regler! 
Därför är det viktigt att inte lagra kommunens information utanför kommunens 
kontroll. 

 
Skadlig kod utnyttjar säkerhetshål för att nå din dator och utföra illvilliga handlingar. 
Det kan vara att spionera (trojan), radera och ändra filer (virus) eller också sprida 
sig vidare för att sedan orsaka skada (maskar). Våra skydd fungerar bara mot 
kända skadliga koder (i bästa fall). 
Därför är det viktigt att vara aktsam i alla lägen! 

 
Kryptering. När information krypteras förändras varje tecken i textmassan till ett 
annat, vilket gör texten obegriplig. Även om någon lyckas smygläsa meddelandet 
förblir informationen hemlig! 
De enda som kan läsa det riktiga meddelandet är de som har nyckeln till att 
återställa alla tecken (dekryptera). 

 
DirectAccess och VPN skapar en tunnel över det osäkra internet från din dator till 
det privata nätverket. Tunneln är krypterad så att all information förblir säker under 
kommunikationen. 
Då kan du på ett säkert sätt nå din hemkatalog, kommunens intranät och allt annat 
som finns på det privata nätverket oavsett vart du är! 

 

 

 

 
Anders Siljeholm 
IT-chef SML-IT  
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KS § 69    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. 

Beskrivning av ärendet 

Motionen remitterades till IT-chefen som har besvarat 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.   

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-03-23 
IT-chefens yttrande 2020-03-23 
Remiss 2019-10-14 
Motion  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 § 70 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att ärendet ska återremitteras för att få frågan ytterligare belyst vad det 
gäller spärrar för kommunens digitala verktyg som används utanför SML-nätet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancini (S) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras för att få frågan ytterligare belyst vad 
det gäller spärrar för kommunens digitala verktyg som används utanför SML-nätet. 
 

Skickas till 

Administrativ chef 
IT-chef 
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KSAU § 70 Dnr 2019/001093 

Motion - Insatser mot spelmissbruk 

Sammanfattning 

Therese 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. 

Beskrivning av ärendet 

Motionen remitterades till IT-chefen som har besvarat 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.   

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-03-23 
IT-chefens yttrande 2020-03-23 
Remiss 2019-10-14 
Motion  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Motion - Insatser mot spelmissbruk 

Sammanfattning 
Therese 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. 
 

Beskrivning av ärendet 
Motionen remitterades till IT-chefen som har besvarat 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.   
 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
 
 
 

  
Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommunchef 
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Svar på motion gällande insatser mot spelmissbruk 
 
Med anledning av en motion inlämnad av Socialdemokraterna 2019-10-14 utfördes en utredning av 
IT-avdelningen för SML (SML-IT) kring de åtgärder som görs för att förebygga hantering av online spel 
innehåll 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.   
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
1. Ekonomi 
Ingen särskild miljöpåverkan att beakta.  
 
2. Miljö 
Ingen särskild miljöpåverkan att beakta.  
 
3. Folkhälsa 
God och säker IT är en grundförutsättning för den fortsatta utvecklingen av kommunens 
verksamheter.  
  
4. Facklig samverkan enligt FAS 
Ej nödvändigt. 
 

 

 

 

Anders Siljeholm 

IT-chef SML-IT 
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       Dnr KA 2019/1093    Datum: 2019-10-14 
 

   
Till 

IT-chef Anders Siljeholm 
 
 
Remiss - Motion - Insatser mot spelmissbruk 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har överlämnat följande motion för beredning till 
Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till IT-chefen att bereda frågan. 
 
 
Remisstid 
Yttrandet överlämnas snarast, men senast 2019-01-29 och ska sändas till 
registrator.kommun@sotenas.se  
 
Bilagor 

Motion  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anna-Lena Höglund 
Administrativ chef 
0523-66 45 19 



 
 

MOTION gällande insatser mot spelmissbruk 
 
Genom våra datorer är vi idag uppkopplade mot all världens information och det finns bara 
något klick bort för de flesta av oss.  

Att vara spelmissbrukare innebär att man har ett psykologiskt beroende av 
hasardspel. I psykiatriska sammanhang kallar man även detta för Ludomani eller 
Spelmani. Som spelmissbrukare kan man ha samma symptom som en 
substansmissbrukare, bland annat kan man behöva spela för större summor hela 
tiden för att uppnå samma ”kick” som i början. Flera spelmissbrukare har även 
berättat om abstinensliknande symptom som rastlöshet och irritation när de 
försökt sluta spela. 
Som nämnt i introduktionen ovan används ofta spelmissbruk som term för att 
beskriva ett spelbeteende som skadar personen i fråga eller de som är nära 
personen som vänner, familj och människor som bryr sig om den. Spelberoende 
kan drabba vem som helst, oavsett ålder, kön och socioekonomisk tillhörighet. 
Studier har visat att risken att utveckla problem är större om man har blivit 
utsatt för spel vid en yngre ålder, eller om det finns en historia av spelberoende 
i den berördes familj. 
När en person som är spelmissbrukare försöker kontrollera sitt spelande kan det 
orsaka stress, depression, ångest eller problem med jobbet. Dessa problem kan 
bli värre över tid om missbrukaren inte får behandling. För vissa kan det gå så 
långt som förstörda relationer och äktenskap, jobbförlust och givetvis stora 
skuldproblem med okontrollerad tillväxt av spelskulder. 
För drygt tio år sen var närmare 24 000 svenskar fast i spelmissbruk. I dag har siffran stigit till 
45 000. Detta enligt ny statistik från Folkhälsomyndigheten, som även visar att omkring fyra 
procent av befolkningen mellan 16-87 år har någon grad av spelproblem. 
En ny svensk studie visar att personer med en spelberoendediagnos har 15 gånger högre risk 
att ta livet av sig och 1,8 gånger högre dödlighet totalt. 
 
Med bakgrund av denna faktan vill vi att Sotenäs kommun gör det som kan göras genom att 
begränsa möjligheten för de som nyttjar kommunens verktyg till att spela på nätet. Detta för 
att om möjligt minska risken för att mer personer hamnar i spelmissbruk eller rent av tar sitt 
liv. 
 
Därmed vill vi yrka på: 
Att det införs blockeringar/filter som omöjligör betalspel-sajter på nätet via våra kommunala 
digitala verktyg. 
 
För socialdemokraterna i Sotenäs 
Theres Mancini 
Sanna Lundström Gustafsson 
Annica Erlandsson 
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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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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 16(26)
 

 
 

Forts. KSAU § 8  

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 
  



 2022-01-12  Sid 1/1 
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Svar på motion gällande insatser mot Porrsurfande 
och Onlinespel på kommunens datorer och Ipad. 
 

 
Med anledning av en motion inlämnad av Socialdemokraterna 2019-01-29 utfördes en utredning av 
IT-avdelningen för SML (SML-IT) kring de åtgärder som görs för att förebygga hantering av 
pornografiskt innehåll samt förebygga Online-spel på Internet via kommunernas digitala verktyg. 
 
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. 
 
SML-IT har väldokumenterade rutiner för extraordinära händelser. 
 
SML-IT loggar all trafik i nätverket.   
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
1. Ekonomi 
Ingen särskild miljöpåverkan att beakta.  
 
2. Miljö 
Ingen särskild miljöpåverkan att beakta.  
 
3. Folkhälsa 
God och säker IT är en grundförutsättning för den fortsatta utvecklingen av kommunens 
verksamheter.  
  
4. Facklig samverkan enligt FAS 
Ej nödvändigt. 
 

 

 

 

Anders Siljeholm 

IT-chef SML-IT 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 23(52)
 

 
 

KSAU § 56 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. 

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”. 

Beslutsunderlag 

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

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att ärendet ska återremitteras 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. 
 
Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Therése Mancinis (S) förslag. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 24(52)
 

 
 

Forts. KSAU § 56  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 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. 

 

Skickas till 

IT-chefen 
Administrativ chef 
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 Datum  

 2021-03:16  
 

IT-avdelningen för Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommuner 
Anders Siljeholm, 0523 – 61 37 00 
anders.siljeholm@sml-it.se 

 

Svar på återremiss KS 2020-04-15 

Kompletterande frågan från Kommunfullmäktige är; 

Vad det gäller kommunens digitala verktyg som används utanför SML-
nätet? 

Svar 

Användarna av de av kommunen tillhandahållna digitala verktygen har att 
förhålla sig till den antagna rutinen ” Rutin för informationssäkerhet vid 
distansarbete” som lyder enligt nedan. 

”Bakgrund och syfte 

När du arbetar utanför ordinarie arbetsplats hanteras kommunens 
information på ett sätt som du och IT-systemen inte är vana vid. 
Informationen måste hanteras säkert för att undvika att den hamnar i orätta 
händer, att den blir felaktig eller förstörs. Denna rutin ämnar klargöra vad 
som är viktigt att tänka på för dig när du arbetar på distans. 

Frekvens 

Rutinen gäller medarbetare inom kommunen vid arbete utanför ordinarie 
arbetsplats. 

Ansvar 

Alla anställda inom Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner. 

Utförande 

1. Du ska skydda den fysiska åtkomsten till datorn 
 

2. Du ska låsa ditt/dina digitala verktyg när du lämnar det/dem 
 

3. Du ska vara uppmärksam på falska mejl eller sms och inte klicka på länkar 
eller bilagor från okända avsändare. Ladda heller inte ned program som 
kommer via e-post, sms eller olika webbsidor, särskilt när avsändaren är 
okänd 
 

4. Du ska även skydda information lagrad utanför ditt digitala verktyg, som 
exempelvis finns på anteckningar och papper 
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5. Du ska bedöma risken av att andra kan höra eller se informationen som 
förmedlas vid digitala arbetsmöten, särskilt vid möten av känsligare karaktär 
 

6. Du ska rapportera IT-relaterade säkerhetsincidenter till 3580. Incidenter 
kommer alltid att uppstå. Om incidenterna rapporteras kan vi lära oss, 
utvecklas samt minska risken att de uppstår igen! 
 

7. Du ska uppdatera ditt/dina digitala verktyg utan onödigt dröjsmål, när 
uppdateringar finns tillgängliga 
 

8. Du ska inte låta någon annan använda ditt digitala verktyg. Ditt digitala 
verktyg är personligt 
 

9. Du ska inte använda flyttbara lagringsmedia (ex. USB-minne) mellan privat 
utrustning och din arbetsdator eftersom virus kan spridas mellan enheter 
 

10. Du ska inte spara arbetsrelaterad information i program eller tjänster som 
inte godkänt av din verksamhet eller SML-IT” 

 

 

Sedan har användarna av de av kommunen tillhandahållna digitala verktygen 
har att förhålla sig till den antagna rutinen ”Rutin för handhavande av digitalt 
verktyg” som lyder enligt nedan. 

Inledning och syfte 

Information är en kritisk del i allt arbete inom kommunen. Digitala verktyg som 
datorer, mobiltelefoner och surfplattor behandlar information och används i stor 
utsträckning i alla delar av kommunens verksamhet. Digitala verktyg behöver 
användarkonto, nätverksåtkomst och internetåtkomst för att kunna användas 
effektivt i det dagliga arbetet. Denna rutin redovisar hur digitala verktyg ska 
handhavas i enlighet med kommunens informationssäkerhetspolicy. 

 

Frekvens 

Rutinen ska användas av medarbetare i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
för handhavandet av digitala verktyg. 

 

Ansvar 

Som anställd inom kommunen har du tillgång till diverse digitala verktyg. 
Handhavandet av dessa verktyg ska ske ansvarsfullt och inte medföra ökad risk för 
tekniska skador, stöld, dataintrång eller annan skada för kommunen. Användning av 
verktygen för privat bruk är tillåtet så länge det inte stör ordinarie 
arbetsuppgifter/verksamhet eller medför kostnader för kommunen. Det är varje 
användares enskilda ansvar att följa gällande riktlinjer, regler och rutiner. Alla 
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användare av kommunens digitala verktyg ska skydda informationstillgångarna. 
Användare ansvarar enskilt för att informationen ej blir åtkomlig för obehöriga. Du 
som användare har även ett ansvar att känna till och följa befintliga regelverk för 
informationssäkerhet (se offentlighetsprincipen). Anställda är även skyldiga att 
rapportera till närmaste chef vid upptäckt av eller misstankar om överträdelser, 
intrång eller tillbud. Närmaste chef ansvarar för att relevanta åtgärder vidtas. 

 

Användarkonton 

För att använda kommunens IT-resurser tilldelas du ett användarkonto automatiskt 
vid anställning. Ditt användarkonto ger dig behörighet till diverse applikationer i 
Office365-paketet som till exempel Teams och Outlook. Det är inte tillåtet att 
installera dessa applikationer och logga in med ditt användarkonto på privata 
datorer, surfplattor, telefoner eller andra digitala enheter. Vidare, är det inte 
heller tillåtet att hantera arbetsrelaterad information på ett användarkonto 
och/eller en molntjänst som inte tillhandahållits av SML-IT. Arbetsrelaterad 
information får endast hanteras i digitala verktyg tillhandahållna av SML-IT. 
Vissa specifika fall kan kräva ett undantag av denna regel. Dessa undantag 
ska ske i samråd med SML-IT. 

Du som användare bör även tänka på att: 

• användarnamn och lösenord är personliga och får inte lånas eller lämnas ut 
• lösenord ska betraktas som en värdehandling 
• skydda ditt lösenord och, om existerande, alla noteringar gällande lösenordet 
• byta lösenordet omedelbart om du misstänker att det avslöjats till någon annan 

Det finns IT-resurser inom kommunen där inloggningsuppgifterna inte används för 
autentisering (logga in). Dessa resurser kräver att du har en tjänstelegitimation från 
SML-IT. 
Om du behöver ett TjänsteID/SITHS-kort från Västra Götalandsregionen (VGR), ska 
du kontakta SML-IT. 

 

Lösenordsbytet vid första inloggningen 

Vid första inloggning till ditt användarkonto i IT-miljön krävs ett byte av lösenord. Ditt 
nya lösenord måste innehålla minst 8 tecken och uppfylla 3 av 4 följande krav: 

• minst 1 stor bokstav 
• minst 1 liten bokstav 
• minst 1 siffra 
• minst 1 specialtecken 

Var 180:e dag kommer du automatiskt att bli ombedd att ändra ditt lösenord. För ditt 
nya lösenord gäller samma krav som ovan samt att det inte får vara något du 
använt till ditt användarkonto tidigare. 
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Telefonkatalog över alla anställda inom SML 

Din mobiltelefon utfärdad av SML-IT innehåller en telefonkatalog över alla anställda 
inom Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner. För att söka i telefonkatalogen i 
din mobiltelefon gör du så här: 

• Öppna applikationen Outlook 
• Navigera dig till ”Personer” 
• Skriv namnet på den du söker i sökfältet 
• Klicka på ”SÖK I KATALOG” 

 

Tjänstelegitimation 

Som anställd har du rätt till en tjänstelegitimation. Den kan användas för 
autentisering till kommunens IT-resurser. Tjänstelegitimationen hämtas upp på 
SML-IT i Lysekil med tillhörande PIN-brev. PIN-brevet är en värdehandling med ditt 
tillfälliga Personliga Identifikationsnummer (PIN) samt din Personliga 
Upplåsningskod (PUK). PIN-koden som används för tjänstelegitimationen är annat 
än det till ditt användarkonto. PIN-koden kan bara innehålla siffror och vid första 
inloggning krävs ett byte. Din nya PIN-kod måste innehålla minst 6 siffror. 

Du som användare bör även tänka på att: 

• Tjänstelegitimation samt PIN-kod och PUK-kod är personliga och får inte lånas 
eller lämnas ut 
• Tjänstelegitimationen är en värdehandling och dess koder ska betraktas 
detsamma 
• Skydda dina koder och, om existerande, alla noteringar gällande koderna 
• Byta PIN-koden omedelbart om du misstänker att den avslöjats till någon annan 

Vid upphörande av anställning inaktiveras samtliga konton och tas helt bort efter 
180 dagar. Vid ny anställning inom kommunen tilldelas samma konto som tidigare 
använts, om det aktiveras inom 180 dagar. Tjänstelegitimationen med påskrivet 
PIN-brev ska lämnas till närmaste chef och vidare till SML-IT. 

 

Digitala verktyg 

Anställda inom kommunen har tillgång till diverse digitala verktyg. Denna utrustning 
ska hanteras varsamt och all tilldelning, kassering samt service sker via SML-IT. 
Skadegörelse och stöld polisanmäls av närmaste chef. SML-IT tilldelar ny 
utrustning, med förutsättning att en polisanmälan är gjord. 

 

Datorer 

Stationära och bärbara datorer ska ha virusskydd och brandvägg installerat. SML-IT 
ansvarar för att dessa är installerade och konfigurerade till rätt säkerhetsnivå. Vid 
misstankar om bristande skydd, kontakta SML-IT. Skärmsläckare ska alltid vara 
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inställt på att automatiskt aktivera efter 10 minuter av inaktivitet. Om du lämnar din 
dator ska skärmsläckaren alltid aktiveras. Det gör du enklast genom att dra ut din 
tjänstelegitimation ur kortläsaren eller trycka och hålla ner tangenterna Flagga+L. 

Inköp och uppgradering av programvara får inte utföras av enskilda användare. Vid 
behov av uppgradering ska SML-IT och närmaste chef kontaktas. 

 

Mobila enheter & kringutrustning 

Mobila enheter kan vara mobiltelefoner och surfplattor. Information på mobila 
enheter ska alltid vara synkroniserad mot kommunens informationssystem, så att 
information omfattas av central säkerhetskopiering. Central säkerhetskopiering sker 
automatiskt när du arbetar i applikationerna från Office365-paketet. Kamerabilder 
kan inte automatiskt synkroniseras till OneDrive. Dessa måste du manuellt dela till 
OneDrive. 

Personliga mobila enheter ska alltid vara lösenordskyddade. Vid förlust av mobil 
enhet ska SML-IT kontaktas omgående. Telefonnummer får inte vidarekopplas till 
privat telefon. 

Kringutrustning kan vara USB, extern hårddisk, digital kamera och CD/DVD. 
Kringutrustning med lagringsminne ska alltid hanteras på ett säkerhetsmedvetet sätt 
och alltid granskas/kontrolleras för skadlig kod innan anslutning. Lagringsenheter av 
dessa typer kan utnyttjas som bärare av skadlig kod. Om liknande enheter har 
tilldelats av utomstående aktörer (på exempelvis mässor), måste de kontrolleras 
och godkännas av SML-IT innan användning. 

Information på lagringsenheter och kringutrustning som ej kan synkroniseras med 
kommunens informationssystem får endast lagras temporärt och måste raderas 
eller förstöras efter användandet. 

 

Nätverk & delade mappar 

SML-IT tillhandahåller följande nätverk: 

• Free Wifi är ett fritt gästnätverk med begränsad tillgång till internet som tilldelas 
efter godkännande av användarvillkor på portalen i webbläsaren. Detta wifi är 
begränsat till 5mb surf och 2h användning 

• SML-Publik är ett gästnätverk för anställda inom kommunen. Detta nätverk kräver 
autentisering via ditt användarkonto eller ett tillfälligt gästkonto. Endast en enhet kan 
vara inloggad på ett användarkonto i taget 

•SML-Wifi är det privata nätverket. Digitala verktyg tilldelade från SML-IT med 
behörighet kopplar upp sig automatiskt till detta nätverk. Datorer och skrivare får 
även åtkomst till det privata nätverket via kabel. Det är förbjudet att koppla upp 
privata enheter på nätverket via kabel 
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• SML-MD är identiskt med SML-Wifi, men är endast till för mobila enheter så som 
smarta telefoner och surfplattor 

SML-Wifi och SML-MD ger tillgång till, utöver internet, även verksamhetssystem, 
intranät och delade mappar. I delade mappar har du som användare en hemkatalog 
(mina dokument) samt eventuella gemensamma gruppkataloger (beroende på 
anställning). Dessa kataloger får endast användas för att spara och lagra 
arbetsrelaterad information. 
Det är inte tillåtet att låna ut sitt användarkonto till någon annan för tillgång till 
internet och delade mappar. 

 

Internet 

Internet är ett verktyg i arbetet och får användas för privat bruk i den omfattning att 
det inte stör arbetsuppgifter eller medför kostnader för kommunen. På internet 
lämnar du spår efter dig och som representant av kommunen är det ditt ansvar att 
följa satta riktlinjer. Nedladdning av material från internet får endast ske om det är 
direkt kopplat till arbetet. Det är tillåtet att hämta och använda önskad webbläsare. 

Internet är fyllt av skadliga hemsidor och applikationer med avsikter att infektera 
digitala verktyg med virus, trojaner, maskar och annan skadlig kod. Som användare 
uppmanas du att agera aktsamt och undvika att öppna misstänksamma länkar samt 
länkar och bifogade filer från okända sändare. Skadlig kod kan vara svår att 
upptäcka. Symptom på att du har drabbats kan vara att ditt digitala verktyg blir 
långsammare, startar om sig regelbundet, filer försvinner eller att program startar 
och stängs utan din påverkan. Vid misstankar om virus eller mask, stäng av och 
upphör genast att använda ditt digitala verktyg. Kontakta därefter SML-IT. 
Brukandet av internet får inte vara olagligt eller olämpligt ur etiska och moraliska 
perspektiv. Det är exempelvis otillåtet att hämta och dela upphovsrättskyddat 
material samt titta, lyssna, hämta och sprida material av t.ex. pornografisk karaktär. 

 

E-post 

Din officiella e-postadress (myndighetsadress) kan nås via applikationen Outlook 
som ska finnas installerad på din dator och dina mobila enheter. Uppbyggnaden av 
din adress är: ”förnamn. efternamn@organisationen.se”. Outlook ger dig som 
användare möjligheten att nå alla medarbetare inom Sotenäs, Munkedal och Lysekil 
genom att söka i katalogen av kontakter. 

Öppna aldrig länkar eller bifogade filer från okända avsändare och låt alltid Outlook 
skanna bifogade filer och dokument före användning. 

Som anställd i en offentlig verksamhet är du skyldig att öppna din e-postlåda varje 
arbetsdag. Om du tillfälligt är ur tjänst ska ett autosvar aktiveras innehållande: 

• bekräftelse av mottagande med anledning till autosvar 
• datum och tid för när du väntas åter 
• hänvisning till närmaste funktion eller kollega 
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Vid avslutad anställning ska ett autosvar aktiveras om tjänsteledighet har tagits ut 
fram till slutdatumet av anställningen. 
Din e-post bör bara användas för arbetsrelaterade ändamål. Den ska inte 
exponeras i sammanhang som inte är arbetsrelaterade (exempelvis sociala medier). 
När känslig information ska skickas måste meddelandet först krypteras. Exempel på 
känslig information är känsliga personuppgifter, integritetskänsliga personuppgifter 
eller uppgifter som omfattas av sekretess. Hur du krypterar din e-post beskrivs i 
kommunens rutin för kryptering av e-post. 

 

Kalender 

Din digitala kalender, som kan nås i Outlook, ska användas för att redogöra dina 
avtalade tider och tillfälliga tjänsteledigheter. Din anknytning och kalender kan 
samverka för att automatiskt koppla bort anknytningen under avsatta tider. 
Det finns tre olika funktioner som kan användas för att tillfälligt koppla bort din 
anknytning; sammanträde, semester och lunch. 

Genom att skriva ”SAM”: i början på ämnesraden kopplas din anknytning bort under 
den tid som är angiven för bokningen. För att lägga till ”SAM:” på en befintlig avtalad 
tid i kalendern behöver du skriva in ”SAM:” i början av ämnet som är angivet på 
ämnesraden för bokningen. Då ska texten i ämnet vara ”SAM: Möte”, istället för 
”Möte”. Det går att använda semester och lunch på samma vis, men texten som 
ämnesraden ska börja med ska då vara ”SEM:” eller ”LUN:”. 
Funktionaliteten för att automatiskt koppla bort din anknytning fungerar bara på din 
digitala kalender i Outlook. Andra personliga kalendrar stöds inte. 

 
Teams & Skype 

Teams/Skype är ett verktyg för kommunikation, där avsändare och mottagare kan 
skicka snabbmeddelanden samt ringa telefon- och videosamtal. Teams/Skype-
applikationen kan installeras på datorer, mobiltelefoner och surfplattor. 
Teams/Skype kräver internetåtkomst för snabbmeddelanden och samtal. För samtal 
via Teams/Skype krävs mikrofon och för videosamtal via Teams/Skype krävs även 
webbkamera. Mikrofon och webbkamera finns i de mobila enheter som 
tillhandahålls av SML-IT, men extern utrustning kan också användas. Teams/Skype 
kan, likt din e-post och kalender, nå alla dina medarbetare inom Sotenäs, Munkedal 
och Lysekil. 

Teams/Skype är ett digitalt verktyg i ditt arbete och dina meddelanden lagras. 
Mobila enheter som inte är uppkopplade till wifi kan använda SIM-kortets surf för 
snabbmeddelanden och samtal. Teams/Skype får bara användas för 
arbetsrelaterade uppgifter. 
Ingen känslig och sekretessklassad information får skickas via snabbmeddelanden i 
Skype. Öppna aldrig länkar från okända avsändare. Vid Teams/Skype-möte med 
externa aktörer bör dessa på förhand identifieras med exempelvis webbkamera. 
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Telefax 

SML-IT avråder användandet av telefax på grund av bristande 
informationssäkerhet. Om telefax måste användas bör följande rutiner följas för 
säkrare kommunikation: 

• telefaxen ska vara placerad så att meddelanden är skyddade från obehöriga 
• sändare ringer upp mottagare och fortsätter dialog per telefon under processen 
nedan 
• sändare skickar ett ”test-meddelande” till mottagare 
• mottagare bekräftar per telefon 
• sändare skickar det ”riktiga” meddelandet 
• mottagare bekräftar per telefon 

 

Distansarbete 

För att arbeta hemifrån eller på distans krävs en bärbar dator konfigurerad av SML-
IT. Med internetåtkomst och inloggat konto får du som användare tillgång till det 
privata nätverket automatiskt via inbyggd programvara (DirectAccess). Vid arbete 
på distans ställs samma krav på informationssäkerhet. Om du behöver tillgång till 
gamla informationssystem som inte stödjer den inbyggda programvaran krävs ett så 
kallat Virtuellt Privat Nätverk (VPN). 

Det är inte tillåtet att arbeta på distans via personlig dator eller några andra digitala 
verktyg som inte tillhandahållits av SML-IT. 

 

Arbeta i äldre IT-system på distans 

När du arbetar på distans kopplar din tjänstedator automatiskt upp dig till det privata 
nätverket för SML, förutsatt att du har internetuppkoppling. Det innebär att du 
arbetar i samma digitala miljö som din ordinarie arbetsplats, med tillgång till 
verksamhetssystem och övriga program. 

Det är en inbyggd programvara som sköter den automatiska uppkopplingen till 
kommunens IT-miljö. Det sagt, om du behöver tillgång till gamla IT-system som inte 
stödjer den inbyggda programvaran krävs ett så kallat Virtuellt Privat Nätverk (VPN). 
Notera att när VPN krävs måste bytet alltid ske manuellt och inställningen är aktiv 
tills att datorn stängs av. 
För att byta till VPN på din tjänstedator gör du såhär: 

• Öppna ”Inställningar” 
• Klicka dig vidare till ”Nätverk och Internet” 
• Klicka dig vidare till ”VPN” och sedan anslut dig till ”VPN SML” 
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Överträdelse 

Eventuell överträdelse av dessa regler kan leda till disciplinära åtgärder, även om 
överträdelsen skett på grund av oaktsamhet. Händelser rapporteras alltid till 
närmaste chef. I de fall som överträdelsen är ett brott mot svensk lag kommer 
incidenten att polisanmälas. 

 

Förklaringar 

”Molnet” är en figurlig beskrivning av internet. Om en fil lagras i molnet lagras den 
egentligen bara i en dator utanför organisationen. Om avtal inte säger annat, kan 
dina filer lagras i ett helt annat land, bundna till andra lagar och regler! 
Därför är det viktigt att inte lagra kommunens information utanför kommunens 
kontroll. 

 
Skadlig kod utnyttjar säkerhetshål för att nå din dator och utföra illvilliga handlingar. 
Det kan vara att spionera (trojan), radera och ändra filer (virus) eller också sprida 
sig vidare för att sedan orsaka skada (maskar). Våra skydd fungerar bara mot 
kända skadliga koder (i bästa fall). 
Därför är det viktigt att vara aktsam i alla lägen! 

 
Kryptering. När information krypteras förändras varje tecken i textmassan till ett 
annat, vilket gör texten obegriplig. Även om någon lyckas smygläsa meddelandet 
förblir informationen hemlig! 
De enda som kan läsa det riktiga meddelandet är de som har nyckeln till att 
återställa alla tecken (dekryptera). 

 
DirectAccess och VPN skapar en tunnel över det osäkra internet från din dator till 
det privata nätverket. Tunneln är krypterad så att all information förblir säker under 
kommunikationen. 
Då kan du på ett säkert sätt nå din hemkatalog, kommunens intranät och allt annat 
som finns på det privata nätverket oavsett vart du är! 

 

 

 

 
Anders Siljeholm 
IT-chef SML-IT  
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KS § 68    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. 

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.   

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-03-23 
IT-chefens yttrande 2020-03-23 
Remiss 2019-10-14 
Motion  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 § 69 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att ärendet ska återremitteras för att få frågan ytterligare belyst vad det 
gäller kommunens digitala verktyg som används utanför SML-nätet. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras för att få frågan ytterligare belyst vad 
det gäller kommunens digitala verktyg som används utanför SML-nätet. 
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Skickas till 

Administrativ chef 
IT-chef 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott/Krisledningsnämnd | Sammanträdesprotokoll | 2020-04-01 §§ 61-91 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 14(48)
 

 
 

KSAU § 69 Dnr 2019/001092 

Motion - Insatser mot porrsurfande på kommunens datorer/ipads 

Sammanfattning 

Therese 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. 

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.   

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-03-23 
IT-chefens yttrande 2020-03-23 
Remiss 2019-10-14 
Motion  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Motion - Insatser mot porrsurfande på kommunens 
datorer/ipads 

Sammanfattning 
Therese 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. 

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.   
 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
 
 
 

  
Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommunchef 
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Svar på motion gällande insatser mot Porrsurfande på kommunens datorer och ipads. 
 
Med anledning av en motion inlämnad av Socialdemokraterna 2019-01-29 utfördes en utredning av 
IT-avdelningen för SML (SML-IT) kring 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.   
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
1. Ekonomi 
Ingen särskild miljöpåverkan att beakta.  
 
2. Miljö 
Ingen särskild miljöpåverkan att beakta.  
 
3. Folkhälsa 
God och säker IT är en grundförutsättning för den fortsatta utvecklingen av kommunens 
verksamheter.  
  
4. Facklig samverkan enligt FAS 
Ej nödvändigt. 
 

 

 

 

Anders Siljeholm 

IT-chef SML-IT 
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       Dnr KA 2019/1092    Datum: 2019-10-14 
 

   
Till 

IT-chef Anders Siljeholm 
 
 
Remiss - Motion - Insatser mot porrsurfande på kommunens 
datorer/ipads 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har överlämnat följande motion för beredning till 
Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till IT-chefen att bereda frågan. 
 
 
Remisstid 
Yttrandet överlämnas snarast, men senast 2019-01-29 och ska sändas till 
registrator.kommun@sotenas.se  
 
Bilagor  

Motion  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anna-Lena Höglund 
Administrativ chef 
0523-66 45 19 



 

Motion gällande insatser mot Porrsurfande på kommunens datorer och ipads. 

Genom våra datorer är vi idag uppkopplade mot all världens information. Det finns bara något klick 
bort för de flesta av oss. På arbete har många en arbetsdator, i skolan har barnen skoldator och likaså 
i många andra kommunala verksamheter. 

Det finns många olika sätt att försöka begränsa porrsurfande på och hälften av våra kommuner i 
Sverige har infört det, och hälften inte. Det finns åsikter om att det är verkningslöst och att det går 
lätt att kringgå. Det pratas om att det är bättre att skapa kunskap i frågan och därmed skall den unge 
eller den anställde själv välja att inte titta på porr.  

Men idag finns mycket forskning som blir mer och mer liktydig om att det är förödande för ungas 
sexuella utveckling och beroendeframkallande för alla åldrar, när de ser på porr. Att det i andra 
ändan av industrin finns ett offer som utsätts är också en del av verkligheten. Det är svårt skapa 
samtycke när personen inte finns i ens närhet. 

Var fjärde man/pojke tittar på porr dagligen. Det är 30% kvinnor och 70% män som konsumerar porr. 
Det börjar redan i nioårsåldern för vissa och sen finns ingen gräns uppåt. Det är vi, kommunen som 
tillhandahåller verktygen som de kan använda på sin arbetsplats, i skolan och hemma.  

För oss är Porrindustrin är en del av människohandel. Det är att exploatera en annan människas 
kropp och själ. Att sälja barn och vuxna. En sorts slavhandel, där den som säljes är offret och köparen 
förövaren.  

I Sverige har vi samtyckeslag men ett barn kan aldrig ge sitt samtycke. Det finns inte. 

Vi känner att det är absolut nödvändigt göra det vi kan för att bidra till att porr i vårt samhälle helst 
försvinner helt. Att vi verkar för ett samhälle där det är som i filmen ”dricka te? Samtycke är allt 
FATTA” 

Därmed vill vi: 

Att det utreds och därefter införs ett så kallat, Porrfilter som begränsar möjligheterna för de som 
använder kommunala nätverk och datorer/Ipads att Porrsurfa och köpa eller konsumera Porrtjänster. 

För Socialdemokraterna i Sotenäs 

Therese Mancini 

Sanna Lundström Gustafsson 

Annica Erlandsson 
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KSAU § 239  Dnr 2021/000957 

Motion om fria bussresor för ungdomar 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att fria bussresor införs för ungdomar. 
Motionären skriver att man i rapporten ”Unga röster om Sotenäs - om mönster och normer som 
påverkar kommunens framtid” ges en rad förslag till utveckling från unga vuxna i Sotenäs. Ett av 
förslagen är gratis busskort till unga. Motionären föreslår följande; 

• att möjligheterna till fria bussresor för ungdomar utreds och vilken kostnad detta innebär.  
• att det utreds vilka åldersgrupper som skulle erbjudas fria bussresor. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 § 124 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Motionären menar att sedan tidigare har seniorer över 75 år fria bussresor i Sotenäs efter en motion 
från Miljöpartiet de gröna och att det dags att även de unga ska ges samma möjlighet. Eftersom 
regionen har infört ett förenklat zon-system blir det nu möjligt att åka gratis till Uddevalla eller 
Trollhättan. Det ger större möjligheter till ett rikt kultur och fritidsutbud, det är också något som 
efterfrågas i ovan nämnda rapport. Ett ökat resande med kollektivtrafik ger ett underlag för tätare 
turer inte minst på kvällstid då ungdomar vill kunna röra sig mellan de olika kommundelarna. Färre 
bilar i våra samhällen och minskade utsläpp är positiva miljöeffekter av en utbyggd kollektivtrafik. 
Dagens unga är de som får ta konsekvenserna av de kommande klimatförändringarna och dagens 
ungdomar vill ha möjlighet till att bidra till en bättre miljö.  

Beskrivning av ärendet 

I Sotenäs åker skolskjutsbehöriga elever i grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9  
(6-15 år), med särskilt upphandlade skolbussar och för att åka med dessa bussar krävs inte något 
busskort. 
 
Elever med särskilda behov, kan efter behovsprövning av rektor, få ett busskort för att åka med 
ordinarie kollektivtrafik. Busskortet gäller under läsåret och fram till kl 19.00. Det gäller ej på lov 
eller helger. 
 
Gymnasieelever får ett skolkort för att kunna åka till gymnasiet, oftast till Lysekil, Munkedal, 
Uddevalla eller Trollhättan.  
 
För närvarande kostar ett läsårskort, zon C kl:04.00-19.00; 4437 kr, exklusive moms. 
Angivet pris är det som gäller nu i november 2021. Alla priser justeras årligen i början av januari. 
En läsårsbiljett är nio skolmånader (= september – maj). 
 
Högstadieelever är 13-16 år i årskurs 7-9.  
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Forts. KSAU § 239  

Antal högstadieelever; 
Åk 7:   83 elever 
Åk 8:   91 elever 
Åk 9:   63 elever 
 
Antal gymnasieelever; Dessa har skolkort som gäller fram till kl 19.00. 
Åk 1: 89 elever 
Åk 2: 74 elever 
Åk 3: 64 elever 
 
Totalt finns 464 elever i ovanstående grupper. 

Ungdomsbegreppet 

Det finns ingen fastställd definition på begreppet ”ungdomar.” 
 
Beskrivning enligt Wikipedia på ”ungdom”; 
Övergången från barndom till ungdom beskrivs ofta som en tid då man uppnår puberteten eller 
byter auktoritet från föräldrarna till andra grupper av människor. Starten av puberteten har sjunkit 
de senaste decennierna, och nuförtiden börjar många barn ett tonårsliknande beteende vid yngre år 
än förut. Ungdomstiden börjar alltså vid cirka 10–13-årsåldern.  
Det finns ingen konsensus när ungdomstiden upphör. I normala fall ser man övergången från 
ungdom till vuxen i att man av samhället får samma rättigheter som vuxna, till exempel att få 
rösträtt, sluta skolan, bli en fullvärdig juridisk person. Dessa rättigheter infaller inte samtidigt, men 
någonstans kring 20 år är man ofta ur samhällsjuridisk synpunkt vuxen. 
 
FN:s barnkonvention om barns rättigheter gäller för barn under 18 år. 
 
Västtrafiks regler för olika grupper gäller enligt nedan; 
Vuxen: Från 20 år 
Ungdom: 7 till 19 år 
Barn; Barn som är 0-6 år reser gratis i sällskap med vuxen/ungdom. 
Student; Du kan få studentrabatt på 30-, 90- och 365-dagarsbiljetter.   
 
Rapporten ”Unga röster om Sotenäs - om mönster och normer som påverkar kommunens framtid”, 
är framtagen av EDCS är ett resurscentrum för jämställdhets-utveckling i Västra Götaland. 
Undersökningen har genomförts inom ramen för det partnerskap som ingåtts mellan 
kommunalförbund, Länsstyrelsen, regionala resurscentra och Västra Götalandsregionen, för 
genomförande av handlingsplanen ”Jämställdhet gör skillnad 2.0”. De som intervjuats i rapporten är 
15 st unga vuxna, både kvinnor, män och personer med annan könsidentitet i åldern 16-29 år. 
 
Ungdomsmottagningen tar emot ungdomar mellan 13-25 år. 
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Gällande regler för busskort 

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland har fastställt följande regler för skol- och fritidskort; 
 
1. Skol‐ och fritidskort 
Med skolkort avses kort med giltighet vardagar under terminstid, antingen 04.00–19.00 eller 04.00–22.00. 
Övriga giltigheter benämns nedan som fritidskort. Skolkort och fritidskort gäller för de som är under 20 år. 
Observera att nedan angivna cirkapriser är preliminära och kan komma att justeras. 
 
Skolkort 
 Samtliga skolkort (tätorts‐, kommun‐ och periodkort som gäller i flera kommuner) som idag 
har en giltighet vardagar mellan 04.00‐19.00/19.30 kvarstår och erbjuds till dagens priser, 
men giltigheten för samtliga dessa skolkort blir 04.00–19.00. 
 Skolkort erbjuds också med giltighet 04.00–22.00 (där delen 19.00–22.00 har Regionen Runtgiltighet). 
 
 Således erbjuds två varianter av skolkort tillgängliga för samtliga kommuner till 
nedanstående priser: 
04.00–19.00 Motsvarande priser som dagens skolkort. 
04.00–22.00 Motsvarande priser som dagens skolkort + ca 500 kr/läsår. 
 
Fritidskort 
Som komplement till skolkorten skapas ett sortiment för fritidskort, tillgängligt via skolkortswebben. 
Samtliga fritidskort har Regionen Runt‐giltighet och erbjuds i följande varianter: 
 ”Fritid 1” Giltighet: Regionen Runt, terminstider, vardagar 14.00–24.00. 
Pris: ca 1 000 kr/läsår 
 ”Fritid 2” Giltighet: Regionen Runt, terminstider, vardagar 14.00–24.00, samt lör‐, 
sön‐ och helgdagar dygnet runt. 
Pris: ca 1 700 kr/läsår 
 ”Fritid 3” Giltighet: Regionen Runt, vardagar 14.00–24.00, lör‐, 
sön‐ och helgdagar dygnet runt, samt sommarlov och jullov dygnet runt. 
Pris: ca 2 250 kr/läsår 
 ”Fritid Lov” Giltighet: Regionen Runt, sommarlov och jullov dygnet runt. 
Pris: ca 550 kr/läsår 
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Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
Räkneexempel: 
Att tilldela 464 elever ett skolkort à 4437 kr kostar 2 058 768 kr. 
Att tilldela 464 elever ett fritidskort nr 1 á 1 000 kr kostar 464 000 kr. 
Att tilldela 464 elever ett fritidskort nr 2 á 1 700 kr kostar 788 800 kr. 
Att tilldela 464 elever ett fritidskort nr 3 á 2 250 kr kostar 1 044 000 kr. 
Att tilldela 464 elever ett fritidskort Lov á 550 kr kostar 255 200 kr. 
 
Utbildningsnämndens nuvarande kostnad för skolskjutsar är 5 547 600 kr per helår (2020 års 
siffror). 
Noteras kan att mindre barn från 6 år åker med skolbussarna och dessa kostnader kommer att finnas 
kvar vid en förändring av skolskjutstrafiken. 
 
Total uppskattad kostnad för införande av fria bussresor för ungdomar är mellan 2-3 miljoner 
kronor. 

Regelverk  
Skolskjutsreglemente 2020-07-07 med regler om vilka som har rätt till skolskjuts, detta måste 
ändras om motionen bifalles. Avtalet för skolskjutstrafiken gäller tom 2025-06-30. 

Organisation och personal  
Utbildningsnämnden hanterar skolskjutsar med två medarbetare som arbetar på totalt 80 procent 
med detta. Inga ytterligare resurser krävs. 

Beslutsunderlag 

Motion 
Protokollsutdrag KF 2021-11-11 § 124 
Skolskjutsreglemente 2020-07-07 
Rapport Unga röster om Sotenäs - om mönster och normer som påverkar kommunens framtid 
Västtrafik fastställda principer för tillköp 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-12-01 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att motionen ska bifallas och överlämnas till Utbildningsnämnden för 
vidare utredning, att utreda möjligheten att nyttja skolskjutsavtalet för att täcka in behovet av 
resande mellan orterna, alternativt införa fritidskort. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och överlämnar ärendet till Utbildningsnämnden 
för vidare utredning, att utreda möjligheten att nyttja skolskjutsavtalet för att täcka in behovet av 
resande mellan orterna, alternativt införa fritidskort. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Motion om fria bussresor för ungdomar 

Sammanfattning 
Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att fria bussresor införs för ungdomar. 
Motionären skriver att man i rapporten ”Unga röster om Sotenäs - om mönster och 
normer som påverkar kommunens framtid” ges en rad förslag till utveckling från unga 
vuxna i Sotenäs. Ett av förslagen är gratis busskort till unga. 

• Jag yrkar att möjligheterna till fria bussresor för ungdomar utreds och vilken 
kostnad detta innebär.  

• Jag yrkar att det utreds vilka åldersgrupper som skulle erbjudas fria bussresor. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 § 124 att överlämna motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning. 

Bakgrund 
Motionären menar att sedan tidigare har seniorer över 75 år fria bussresor i Sotenäs efter 
en motion från Miljöpartiet de gröna och att det dags att även de unga ska ges samma 
möjlighet. Eftersom regionen har infört ett förenklat zon-system blir det nu möjligt att 
åka gratis till Uddevalla eller Trollhättan. Det ger större möjligheter till ett rikt kultur 
och fritidsutbud, det är också något som efterfrågas i ovan nämnda rapport. Ett ökat 
resande med kollektivtrafik ger ett underlag för tätare turer inte minst på kvällstid då 
ungdomar vill kunna röra sig mellan de olika kommundelarna. Färre bilar i våra 
samhällen och minskade utsläpp är positiva miljöeffekter av en utbyggd kollektivtrafik. 
Dagens unga är de som får ta konsekvenserna av de kommande klimatförändringarna 
och dagens ungdomar vill ha möjlighet till att bidra till en bättre miljö.  

Beskrivning av ärendet 
I Sotenäs åker skolskjutsbehöriga elever i grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9  
(6-15 år), med särskilt upphandlade skolbussar och för att åka med dessa bussar krävs 
inte något busskort. 
 
Elever med särskilda behov, kan efter behovsprövning av rektor, få ett busskort för att 
åka med ordinarie kollektivtrafik. Busskortet gäller under läsåret och fram till kl 19.00. 
Det gäller ej på lov eller helger. 
 
Gymnasieelever får ett skolkort för att kunna åka till gymnasiet, oftast till Lysekil, 
Munkedal, Uddevalla eller Trollhättan.  
 
För närvarande kostar ett läsårskort, zon C kl:04.00-19.00; 4437 kr, exklusive moms. 
Angivet pris är det som gäller nu i november 2021. Alla priser justeras årligen i början 
av januari. En läsårsbiljett är nio skolmånader (= september – maj). 
 
Högstadieelever är 13-16 år i årskurs 7-9.  
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Antal högstadieelever; 
Åk 7:   83 elever 
Åk 8:   91 elever 
Åk 9:   63 elever 
 
Antal gymnasieelever; Dessa har skolkort som gäller fram till kl 19.00. 
Åk 1: 89 elever 
Åk 2: 74 elever 
Åk 3: 64 elever 
 
Totalt finns 464 elever i ovanstående grupper. 

Ungdomsbegreppet 
Det finns ingen fastställd definition på begreppet ”ungdomar.” 
 
Beskrivning enligt Wikipedia på ”ungdom”; 
Övergången från barndom till ungdom beskrivs ofta som en tid då man uppnår 
puberteten eller byter auktoritet från föräldrarna till andra grupper av människor. 
Starten av puberteten har sjunkit de senaste decennierna, och nuförtiden börjar många 
barn ett tonårsliknande beteende vid yngre år än förut. Ungdomstiden börjar alltså vid 
cirka 10–13-årsåldern.  
Det finns ingen konsensus när ungdomstiden upphör. I normala fall ser man 
övergången från ungdom till vuxen i att man av samhället får samma rättigheter som 
vuxna, till exempel att få rösträtt, sluta skolan, bli en fullvärdig juridisk person. Dessa 
rättigheter infaller inte samtidigt, men någonstans kring 20 år är man ofta ur 
samhällsjuridisk synpunkt vuxen. 
 
FN:s barnkonvention om barns rättigheter gäller för barn under 18 år. 
 
Västtrafiks regler för olika grupper gäller enligt nedan; 
Vuxen: Från 20 år 
Ungdom: 7 till 19 år 
Barn; Barn som är 0-6 år reser gratis i sällskap med vuxen/ungdom. 
Student; Du kan få studentrabatt på 30-, 90- och 365-dagarsbiljetter.   
 
Rapporten ”Unga röster om Sotenäs - om mönster och normer som påverkar 
kommunens framtid”, är framtagen av EDCS är ett resurscentrum för jämställdhets-
utveckling i Västra Götaland. Undersökningen har genomförts inom ramen för det 
partnerskap som ingåtts mellan kommunalförbund, Länsstyrelsen, regionala 
resurscentra och Västra Götalandsregionen, för genomförande av handlingsplanen 
”Jämställdhet gör skillnad 2.0”. De som intervjuats i rapporten är 15 st unga vuxna, 
både kvinnor, män och personer med annan könsidentitet i åldern 16-29 år. 
 
Ungdomsmottagningen tar emot ungdomar mellan 13-25 år. 
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Gällande regler för busskort 
Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland har fastställt följande regler för skol- och 
fritidskort; 
 
1. Skol‐ och fritidskort 
Med skolkort avses kort med giltighet vardagar under terminstid, antingen 04.00–19.00 eller 
04.00–22.00. Övriga giltigheter benämns nedan som fritidskort. Skolkort och fritidskort gäller 
för de som är under 20 år. Observera att nedan angivna cirkapriser är preliminära och kan 
komma att justeras. 
 
Skolkort 
  Samtliga skolkort (tätorts‐, kommun‐ och periodkort som gäller i flera kommuner) som idag 
har en giltighet vardagar mellan 04.00‐19.00/19.30 kvarstår och erbjuds till dagens priser, 
men giltigheten för samtliga dessa skolkort blir 04.00–19.00. 
  Skolkort erbjuds också med giltighet 04.00–22.00 (där delen 19.00–22.00 har Regionen 
Runtgiltighet). 
 
  Således erbjuds två varianter av skolkort tillgängliga för samtliga kommuner till 
nedanstående priser: 
04.00–19.00 Motsvarande priser som dagens skolkort. 
04.00–22.00 Motsvarande priser som dagens skolkort + ca 500 kr/läsår. 
 
Fritidskort 
Som komplement till skolkorten skapas ett sortiment för fritidskort, tillgängligt via 
skolkortswebben. 
Samtliga fritidskort har Regionen Runt‐giltighet och erbjuds i följande varianter: 
  ”Fritid 1” Giltighet: Regionen Runt, terminstider, vardagar 14.00–24.00. 
Pris: ca 1 000 kr/läsår 
  ”Fritid 2” Giltighet: Regionen Runt, terminstider, vardagar 14.00–24.00, samt lör‐, 
sön‐ och helgdagar dygnet runt. 
Pris: ca 1 700 kr/läsår 
  ”Fritid 3” Giltighet: Regionen Runt, vardagar 14.00–24.00, lör‐, 
sön‐ och helgdagar dygnet runt, samt sommarlov och jullov dygnet runt. 
Pris: ca 2 250 kr/läsår 
  ”Fritid Lov” Giltighet: Regionen Runt, sommarlov och jullov dygnet runt. 
Pris: ca 550 kr/läsår 
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Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  

Räkneexempel: 
Att tilldela 464 elever ett skolkort à 4437 kr kostar 2 058 768 kr. 
Att tilldela 464 elever ett fritidskort nr 1 á 1 000 kr kostar 464 000 kr. 
Att tilldela 464 elever ett fritidskort nr 2 á 1 700 kr kostar 788 800 kr. 
Att tilldela 464 elever ett fritidskort nr 3 á 2 250 kr kostar 1 044 000 kr. 
Att tilldela 464 elever ett fritidskort Lov á 550 kr kostar 255 200 kr. 
 
Utbildningsnämndens nuvarande kostnad för skolskjutsar är 5 547 600 kr per helår 
(2020 års siffror). 
Noteras kan att mindre barn från 6 år åker med skolbussarna och dessa kostnader 
kommer att finnas kvar vid en förändring av skolskjutstrafiken. 
 
Total uppskattad kostnad för införande av fria bussresor för ungdomar är mellan 2-3 
miljoner kronor. 

Regelverk  

Skolskjutsreglemente 2020-07-07 med regler om vilka som har rätt till skolskjuts, detta 
måste ändras om motionen bifalles. Avtalet för skolskjutstrafiken gäller tom 2025-06-
30. 

Organisation och personal  

Utbildningsnämnden hanterar skolskjutsar med två medarbetare som arbetar på totalt 80 
procent med detta. Inga ytterligare resurser krävs. 

Hållbar utveckling  

Ekonomisk hållbarhet 
Fria bussresor för ungdomar kan ge positiva effekter för näringslivet, om ungdomar väljer 
att åka buss till olika ställen, då det är billigare att åka buss än att ha en egen bil. 
Det kan attrahera unga barnfamiljer att välja att flytta till Sotenäs. 
Tillgängliggör kultur- och näringslivet för ungdomar inom flera kommuner i närområdet.  
Det är viktigt att träna in ett beteende från tidig ålder att nyttja kollektivtrafik som det 
normala som följer med in i vuxenvärlden.  
 
Social hållbarhet   
Fria bussresor ger ungdomar möjlighet att själva ta sig till sociala aktiviteter. 
Jämlik hälsa bidrar till en hållbar utveckling, olika grupper i samhället har olika 
förutsättningar, tex om man har föräldrar som jobbar kvällstid.   
För några år sedan gav Västtrafik ungdomarna ett fritidskort över sommarlovet, ett 
uppskattat initiativ för många men också en källa till oro för ett antal föräldrar. 
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Miljömässig hållbarhet  
Ungdomar ges möjlighet att bidra till en bättre miljö genom till fria bussresor, detta innebär 
färre bilar på vägarna och bidrar till en bättre miljö genom minskade utsläpp.  
Om fler reser med kollektivtrafiken så ges möjligheter till en utökad kollektivtrafik med 
tätare turer.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås, med hänvisning till att kostnaden 
uppskattas till mellan 2-3 miljoner kronor vilket inte ryms inom befintlig budgetram. 
 
 
 

Bilagor 
Motion 
Protokollsutdrag KF 2021-11-11 § 124 
Skolskjutsreglemente 2020-07-07 
Rapport Unga röster om Sotenäs - om mönster och normer som påverkar kommunens 
framtid 
Västtrafik fastställda principer för tillköp 
 

 

 

 
Anna-Lena Höglund   Maria Vikingsson 
Administrativ chef   Kommundirektör 
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Principer	för	tillköp	av	färdbevis		

Bakgrund	
Kollektivtrafiknämnden gav i januari 2014 kollektivtrafiksekretariatet i uppdrag att tillsammans med 

Västtrafik ta fram förslag till en förenklad och mera enhetlig hantering av tillköp. Följande förslag 

fastställdes av Kollektivtrafiknämnden den 6 november 2014 efter att ha varit på remiss i de 

delregionala kollektivtrafikråden och kommunerna. 

Mål	för	uppdraget	
 Att ta fram ett tillköpssortiment som svarar mot kommunernas behov.  

 Tillköpssortimentet skall vara enkelt, tydligt och enhetligt. 

 Tillköpssortimentet skall stödja pris‐och sortimentstrategin, steg 1 för ökad enkelhet.  

 Förenklad hantering kring tillköp, både för Västtrafik och kommunerna. 

Västtrafiks	tillköpssortiment	
I korthet erbjuder Västtrafik följande sortiment för tillköp: 

Västtrafiks tillköpssortiment: 

Skol‐ och fritidskort 

Seniorkort 

Färdtjänstkort* 

Ledsagarkort* 

För övriga former av fria resor hänvisas till ordinarie sortiment 

           * Ledsagarkort och färdtjänstkort för resor med kollektivtrafiken är under framtagande. 

De olika tillköpsvarianterna redovisas nedan uppdelat på (1) skol‐ och fritidskort (2) seniorkort, och 

(3) övriga fria resor. Med fria resor menas att resenären reser utan kostnad, men att kommunen 

betalar för resandet. 

1.	Skol‐	och	fritidskort	
Med skolkort avses kort med giltighet vardagar under terminstid, antingen 04.00–19.00 eller 04.00–

22.00. Övriga giltigheter benämns nedan som fritidskort. Skolkort och fritidskort gäller för de som är 

under 20 år. Observera att nedan angivna cirkapriser är preliminära och kan komma att justeras. 

Skolkort	
 Samtliga skolkort (tätorts‐, kommun‐ och periodkort som gäller i flera kommuner) som idag 

har en giltighet vardagar mellan 04.00‐19.00/19.30 kvarstår och erbjuds till dagens priser, 

men giltigheten för samtliga dessa skolkort blir 04.00–19.00. 

 Skolkort erbjuds också med giltighet 04.00–22.00 (där delen 19.00–22.00 har Regionen Runt‐

giltighet). 
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 Således erbjuds två varianter av skolkort tillgängliga för samtliga kommuner till 

nedanstående priser: 

04.00–19.00   Motsvarande priser som dagens skolkort. 

04.00–22.00   Motsvarande priser som dagens skolkort + ca 500 kr/läsår.   

Fritidskort	
Som komplement till skolkorten skapas ett sortiment för fritidskort, tillgängligt via skolkortswebben. 

Samtliga fritidskort har Regionen Runt‐giltighet och erbjuds i följande varianter: 

 ”Fritid 1”  Giltighet: Regionen Runt, terminstider, vardagar 14.00–24.00. 

Pris: ca 1 000 kr/läsår 

 ”Fritid 2”  Giltighet: Regionen Runt, terminstider, vardagar 14.00–24.00, samt lör‐,  

    sön‐ och helgdagar dygnet runt. 

Pris: ca 1 700 kr/läsår 

 ”Fritid 3”  Giltighet: Regionen Runt, vardagar 14.00–24.00, lör‐,  

    sön‐ och helgdagar dygnet runt, samt sommarlov och jullov dygnet runt. 

Pris: ca 2 250 kr/läsår 

 ”Fritid Lov”  Giltighet: Regionen Runt, sommarlov och jullov dygnet runt. 

Pris: ca 550 kr/läsår 

Västtrafik kommer att lansera en ny version av skolkortwebben kring årsskiftet 2014/15. Denna 

kommer att underlätta administrationen för kommunernas skolkortshandläggare. 

2.	Seniorkort		
 Seniorkort erbjuds i tre varianter: 

‐ 65+ lågtrafik 

‐ 65+ dygnet runt 

‐ 75+ dygnet runt 

 Västtrafik ansvarar för innehållet i de generella följebrev som skickas ut i samband med att 

kunden får erbjudande om seniorkort, när kunden får seniorkortet, och övrig kommunikation 

med kunden.  

 Seniorkortens giltigheter motsvarar respektive kommuns kommunladdning samt Närtrafik, 

om sådan finns i kommunen. Avsteg från kommunladdning kan i undantagsfall göras för viss 

tillköpt trafik, exempelvis flexlinjer. 

 Pris per kort beräknas på samma sätt som idag dvs. baserat på Västtrafiks intäktsbortfall.  

Västtrafik rekommenderar att kommunen inte tar ut någon administrationsavgift från senioren. 

Om kommunen ändå väljer att ta ut en administrativ avgift så ska den motsvara den avgift som 

Västtrafik tar ut av kommunen för hantering av korten, för närvarande 130 kr inkl. moms (2013).  

I dessa fall görs en justerad kalkyl av priset per kort, baserad på hur stor andel som beräknas 

tacka ja till erbjudandet. En generell uppskattning är att priset per kort blir ca 50 % högre i de fall 

kommunen väljer att ta ut administrativ avgift från senioren.  



  Fastställda den 6 nov 2014  
  av Kollektivtrafiknämnden 

    3(3) 

3.	Övriga	fria	resor	
Utöver tillköpssortiment enligt ovan så hänvisar Västtrafik till sitt ordinarie publika sortiment när det 

gäller fria resor.  Följande principer gäller för tillköp av fria resor av permanent karaktär. 

Tidsbegränsade tillköp i samband med evenemang och liknande hanteras separat, för dessa finns 

andra lösningar, t ex eventbiljetter. 

 Grundprincipen för tillköp av övriga fria resor är att Västtrafiks ordinarie färdbevis såsom 

Västtrafikkortet, SMS‐biljett etc. ska användas. 

 Kommunen erbjuds Västtrafiks hela befintliga publika sortiment, förutom kontoladdning. 

 Vid tillköp av periodkort ska dessa vara personliga, vilket innebär att resenärens namn är 

tryckt på kortet. Västtrafik måste därför få adresslistor för de personer som ska erbjudas 

kort.  

 För enkelbiljetter erbjuder Västtrafik befintligt sortiment, inklusive SMS‐biljetter. 

 Kommunen betalar ordinarie biljettpris och en administrationskostnad för hantering av 

tillköpet. Notera att biljettpriserna är subventionerade till ca 50 % genom 

skattefinansieringen av Västtrafiks verksamhet. 

 

För frågor kring tillköp, välkommen att kontakta: kommun@vasttrafik.se 



Unga röster om Sotenäs 
- om mönster och normer som påverkar kommunens framtid

”De som inte uppfyller normen bemöts annorlunda, oav-
sett om de kommer från Uddevalla eller ett annat land. ”

- Ur kartläggningen



EDCS är ett resurscentrum för jämställdhetsutveckling i Västra Götaland. Undersökningen har 
genomförts inom ramen för det partnerskap som ingåtts mellan kommunalförbund, Länsstyrelsen, 
regionala resurscentra och Västra Götalandsregionen, för genomförande av handlingsplanen ”Jäm-
ställdhet gör skillnad 2.0”.

Arbetet har genomförts i samarbete med Sotenäs kommun. Djupintervjuer, sammanställning av rap-
port och kommentarer har utförts av EDCS medarbetare Hilda Rolfsdotter och Anders Ebbesson.
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Unga i Sotenäs är intresserade av den lokala utvecklingen. De intervjuade i denna rapport, vill 
att det ska gå bra för Sotenäs kommun i framtiden. De upplever att det finns en trygghet i kom-
munen och sätter stort värde på närheten till havet. De har har dock upplevt - och upplever - att 
det finns normer som begränsar livet för många sotenäsbor - normer som behöver förändras för 
att öka förutsättningarna för Sotenäs kommun att bli ett attraktivt och inkluderande samhälle.

Detta framkommer i de 15 djupintervjuer, som genomförts inom ramen för undersökningen 
”Ungas röster om Sotenäs”. Syftet med undersökningen har varit att få en bild av ortens lokala 
”genuskontrakt”, det vill säga en bild av de upplevelser och erfarenheter som unga har av att ver-
ka och/eller bo inom kommunen. Intervjuerna har kompletteras med statistik från kommunens 
egna undersökningar, kommunfakta och ”jämställdhetskartan”. De 15 unga som intervjuats är 
kvinnor, män och personer med annan könsidentitet i åldern 16-29 år, med varierande bakgrund.

Många av de intervjuade kan tänka sig att bo i Sotenäs i framtiden. De upplever dock att den 
könssegregerade och begränsade arbetsmarknaden starkt påverkar möjligheterna att hitta ett 
arbete där de får jobba med det de verkligen önskar. 

De unga upplever att kön, ålder, etnicitet, klass och funktionsvariationer påverkar individers möj-
ligheter i Sotenäs. Många har haft negativa upplevelser i skolan, vissa också på arbetsplatser, 
som de relaterar till könssegregeringen. De lyfter frågor om integration och exkludering och de 
skiljelinjer som går mellan de sotennäsbor som bott i generationer i kommunen och de inflyt-
tade. De anser att den äldre generationen - och de styrande i kommunen - inte arbetar tillräckligt 
för att bryta hämmande normer, att det finns en skillnad i synsätt och bemötande som är kopp-
lad till ålder.

Sammanfattningsvis kan EDCS konstatera att de unga ger uttryck för att det finns ett lokalt ge-
nuskontrakt som påverkar individers valfrihet och möjligheter. Gamla genusstrukturer lever kvar 
i arbetsliv, civil sektor och skola, parallellt med pågående utvecklingsarbeten. Deras syn på inne-
börden i ordet utveckling och de strukturer de möter ”skaver”. Många uppfattar jämställdhet, 
tillgänglighet och mångfald som självklarheter och reagerar kraftigt då de möter fördomar, orätt-
visor och trakasserier. Deras berättelser synliggör en ”levd verklighet”, som sällan lyfts i samtalen 
om satsningar på lokal utveckling. 

För att framgångsrikt lösa ”problem” krävs problemformuleringar som fångar upp grundenorsa-
ker. ”Ungas röster om Sotenäs” visar just på vikten av att lyfta olika perspektiv för att ta del av  
invånarnas upplevelser av ”problem” och skapa ett brett engagemang i det lokala lösnings- och 
utvecklingsarbetet. 

Rapporten visar också på vikten av att integrera arbetet med jämställdhet, mångfald och diskri-
mineringsfrihet i kommunens huvudfåror, i näringsliv och i den civila sektorn. Trots att de inte-
vjuade uppmärksammar en rad frågor som har koppling till diskrimineringsfrihet, väljer de sällan 
att benämna problem med de orden. För dem handlar det om villkor i vardagslivet, villkor som 
skapas i olika verksamheter och människor de kommer i kontakt med. Det är därför viktigt att 
fokusera på att skapa möjligheter att använda kunskap om hur jämlika villkor skapas, som verk-
tyg för verksamhetsutveckling i arbetsliv, föreningsliv,  skola och annan kommunal verksamhet. 

De unga vill förändra normer i Sotenäs kommun. Det finns en rad olika insatser som kan göras, 
men EDCS anser det viktigt att starta arbetet med ett tydligt fokus på kopplingen mellan indivi-
ders möjlighet att använda sin fulla potential, verksamhetsutveckling och lokal attraktivitet. Det 
kan vara en väg att utveckla mångfald som en självklarhet, som ungdomarna anser den ska vara. 

Normer som skaver och begränsar   
- kort sammanfattning och kommentarer

5



 REGIONALT RESURSCENTRUM

6



UNGA RÖSTER OM SOTENÄS                                                                                                                                          

EDCS har fått i uppdrag av Västra Götalands Regionen att genomföra ”genuskontrakt” i några 
kommuner i Västra Götaland. Rapporten ska med hjälp av en kort historiebeskrivning, statis-
tik och uppgifter om kommunens nuvarande utvecklingsarbete göra en generell beskrivning av 
kvinnor och mäns villkor och förutsättningar i kommunen. Den andra delen som består av djup-
intervjuer med unga tjejer och killar, beskriver deras berättelser och upplevelser av hur det är att 
leva i Sotenäs kommun.

Syftet med att undersöka förutsättningarna för kvinnor och män är att synliggöra kopplingen 
mellan hur utvecklingen sett ut bakåt i tiden, det nutida utvecklingsarbetet och ungas uppfatt-
ning om vad det ger dem för förutsättningar att bo och verka i kommunen. Det handlar om att 
fördjupa kunskapen om förutsättningarna för att skapa jämställdhet och inkludering i kommu-
nen. 

Utgångsläget var att det i enskilda kommuner fanns könsbundna mönster när det gäller delta-
gande på arbetsmarknaden, företagande och utbildning. Tidigare forskning visar att det som 
avgör ungas syn på kommunen och på utvecklingen och möjligheterna i den, framförallt styrs av 
egna föreställningar om hur det ser ut och fungerar, snarare än av statistik eller undersökningar. 
Därför ansåg vi att undersökningen av de lokala genuskontrakten behövde bestå av såväl fakta, 
historik och statistik, som av unga tjejer och killars egna syn på - och upplevelser av - hur det är 
att utbilda sig, söka jobb, jobba, bo och spendera sin fritid i sin kommun. 

Rapportens upplägg
Rapporten är uppdelad i två delar. Första delen består av en kort historik som beskriver vad som 
präglat arbetsmarknad, fritidsliv, utbildning och utveckling tidigare. I kapitlet finns också en kort 
statistisk nulägesbeskrivning. Den är framtagen av kommunen och utgör bara en liten del av den 
statistik som finns tillgänglig på hemsidan ”Jämställdhetskartan.se”. Den andra delen redovisar 
resultatet av de djupintervjuer som gjorts med unga vuxna, kvinnor, män och de med annan 
könsidentitet, med olika bakgrund, etnicitet, trosuppfattning och funktionsvariationer, i åldern 
16–29 år. 

Undersökningens syfte
Syftet med arbetet var att kartlägga ungas uppfattning om den lokala utvecklingen och under-
söka om kommun, arbetsliv och kommunens marknadsföring och framtida utveckling, stämde 
överens med de ungas syn på densamma. Rapporten bidrar på så sätt till att synliggöra perspek-
tiv på utvecklingsarbetet, som traditionellt inte ryms i kommuners processer. Rapporten kan 
fungera som underlag för kommunens framtida utvecklings och jämställdhetsarbete.

Normkritisk ansats
EDCS ser kartläggning av lokala genuskontrakt som en del i arbetet med att skapa jämställda 
villkor och öka deltagande och mångfald bland människor som kan bidra till den lokala utveck-
lingen. Arbetet har genomförts normkritiskt och intersektionellt och utgår från att mångfaldiga 
perspektiv genererar bättre resultat för en icke-exkluderande samhällsutveckling i kommunen. 

Genomförande
Under hösten 2017 och våren 2018 genomfördes 15 djupintervjuer i syfte att söka svaren på 
frågor om upplevelsen av att leva och verka i Sotenäs kommun. EDCS ställde frågor om uppväxt, 
utbildningsval, arbetsmöjligheter, boendesituation, lokal utveckling och framtidsutsikter.

Genom att samverka med kommunala tjänstepersoner och Sotenäs interna jämställdhetsgrupp, 
kunde EDCS identifiera 15 personer med olika kön, ålder, etnicitet, sexualitet, funktionsnedsätt-
ningar etc, som underlag för personer att intervjua. 

Bakgrund och förutsättningar
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Intresset för att delta i en djupintervju har varit varierande. Det har varit speciellt svårt att få tag 
på deltagare i åldern 20–25, utrikes födda personer och att uppnå en bred representation när det 
gäller socioekonomisk bakgrund.  Det svåraste har varit att hitta och nå till de unga som hamnat 
i kriminalitet, missbruk eller liknande. Det har däremot varit tydligt att de som deltagit tyckt det 
varit spännande att få frågan och många uttrycker att de verkligen vill att det ska ”gå bra” för 
kommunen, eftersom det är här de lever och verkar. Det uppfattas som positivt att någon frågar 
om deras upplevelse.

Människorna i undersökningen
I undersökningen deltog kvinnor, män och de med andra könsuttryck i olika åldrar, med olika 
bakgrund och från olika länder. Deltagarna var i åldern 16–29 år och har alla bott och/eller ar-
betat i Sotenäs kommun under sina liv. Det varierar om de intervjuade gått i skolan eller jobbat i 
kommunen. Några av dem har bott i kommunen i hela sitt liv medan andra är inflyttade från både 
andra länder och andra orter i Sverige. 
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”En berättelse om Sotenäs”
- byggd på statistik och officiella presentationer

 ”Mitt i Bohuslän ligger Sveriges vackraste kommun, Sotenäs kommun. Här är skolresultaten 
höga och bredbanden snabbast i Sverige. Arbetslösheten är ovanligt låg och i Sotenäs startas re-
kordmånga nya företag. Därför är rekryteringsbehovet stort hos både företagen och kommunen. 
Vi är väldigt stolta över vår fantastiska kommun och det goda liv vi kan erbjuda dig som vill bo 
och arbeta här.”

Så beskrivs Sotenäs på kommunens hemsida. Men vad är Sotenäs i fakta och siffror?

Sotenäs kommun 2018
Sotenäs kommun har drygt 9 000 invånare och antalet har ökat något de senaste åren. Med en 
landyta av 138 kvadratkilometer ger det 66 invånare per kvadratkilometer. Under 1900-talet 
har två kommunsammanslagningar ägt rum. Dels 1952 då Södra Sotenäs kommun bildades och 
sedan även 1974 då kommunen fick sitt nuvarande namn och område. 

Centralorten i Sotenäs är Kungshamn, där cirka 3 000 av kommunens invånare bor. Övriga or-
ter är Bovallstrand, Hunnebostrand, Väjern, Smögen, Hovenäset och Malmön. Sotenäs kommun 
sticker ut som ett litet näs från fastlandet mot havet, därav namnet. Mycket fokus i kommunen 
ligger därför på det havsnära läget men det finns även ett inland med jordbruk och stenindustri. 

Föregångaren till Sotenäs kommun bildades så tidigt som för ca 1 000 år sedan, i en tid då områ-
det tillhörde Norge. Sótanes skeppsrede var, liksom alla skeppsreden, ett område om 40 gårdar 
som tillsammans hade i uppdrag att förse de skepp som fanns i dåtidens flotta med besättning 
och roddare. Skeppsredorna blev sedan utgångspunkt för den kyrkliga administration som växte 
fram och för rättskipning. Nuvarande Kungshamn var utsedd till en av de samlingsplatser för 
vikingaskepp som skulle försvara det norska riket.

De första kyrkorna i kommunen var Tossene kyrka och Askums kyrka som båda uppfördes under 
medeltiden. Tossene var då huvudkyrka och Askum annexkyrka, men delades sedan till två egna 
socknar. Kungshamn blev egen socken i mitten av 1700-talet och fick egen kyrka som stod klar 
1779.

Fiske, jordbruk och stenbrytning
På 1500-talet byggdes de första fiskelägena i kommunen men en mer omfattande fiskelägesbe-
byggelse uppstod först med den stora sillperioden mellan 1749 – 1809. Fiske och jordbruk var 
sen fram till 1840-talet de helt dominerande näringsgrenarna i kommunen. År 1842 etablerade 
C.A Kullgren stenbrytning på Bohus-Malmön vilket innebar början till en ny storhetstid för kom-
munen.

Stenindustrin växte fram till 1930-talet då de ekonomiska kriserna i omvärlden medförde en 
tillbakagång på efterfrågan på stenprodukter. I och med sillperioden och stenindustrins starka 
tillväxt i slutet av 1800-talet fick de olika orterna en betydande folkökning. 
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Ett könssegregerat arbetsliv 
De män som fiskade var ibland borta flera veckor, ibland månadsvis. Kvinnor började ta plats i 
fiskeindustrin i början av 1940-talet, där de under perioden fram till 1960-talet arbetade med 
fiskkonservering i första hand. Under en period utgjordes 80% av arbetskraften av kvinnor. De 
bidrog till familjernas försörjning, eftersom fiskarnas inkomst kunde variera mycket beroende på 
fångst. Under 1960- och 70-talen blev konservindustrin mer rationaliserad och kvinnor sökte sig 
till arbeten inom vård och omsorg. 

Idag har Sotenäs ett varierat näringsliv men med fortsatt tyngdpunkt på tillverkning och utvin-
ning. Det handlar om livsmedelshantering, mekanisk industri och automation.Fisket finns kvar 
idag med 5–6 fiskebåtar, vilket kan ses som en bråkdel av de 168 fiskebåtar som fanns 1968. 

Sotenäs har en ökande besöksnäring med ca 800 000 besökanden per år (2015) vilket ger un-
derlag både för arbete inom handel, service och nybyggnad och renoveringsbehov av fastigheter 
och anläggningar. 

Arbetsmarknaden har dock fortsatt en relativt tydlig ”könsmärkning” av arbete, eftersom flera 
sektorer domineras av antingen kvinnor eller män. Dock finns vissa variationer i förhållande till 
riksgenomsnittet, t ex inom tillverkning och utvinning.

Källa: kommunfakta 2017

Bohusläns museums samlingar
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Företagande
Totalt finns ca 1300 företag i kommunen. Majoriteten av företagen är små. 93% har färre än 5 
anställda och 3% har fler än 9 anställda. 633 företag har en lägre årsomsättning än 1 miljon kro-
nor. I 275 av de 1300 företagen är en kvinna vd eller innehavare. Antalet företag är i förhållande 
till folkmängd högt och många ungdomar har kunskap och erfarenhet av ”Ungt företagande”. 

 

Arbetslösheten i Sotenäs är lägre än både i länet i övrigt och riket. 

Utbildningsnivåer 
Sotenäs har fyra låg- och mellanstadieskolor och en högstadieskola. Det finns inga friskolor i 
kommunen, men en förskola drivs av stiftelsen Nordens Ark. I kommunen finns heller ingen gym-
nasieskola, men några inriktningar inom IM-programmet drivs i kommunens regi. De kommer 
utökas höstterminen 2018. De flesta reser till gymnasistudier i Lysekil eller Uddevalla.

Vid jämförelse med andra kommuner och riket som helhet, har Sotenäs en relativt låg andel in-
vånare med eftergymnasial utbildning. Totalt hade 28% av invånarna eftergymnasial utbildning i

Källa: kommunfakta 2017
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jämförelse med 40% både i länet och riket. Skillnaden mellan kön är stor; kvinnor 35% och män 
22%.  I det avseendet följer kommunen mönster på riksnivå, där kvinnor generellt har eftergym-
nasial utbildning i större utsträckning än män. Av elever som startade högskolestudier läsåret 
2014/15 i åldern 18-34 år, var könsfördelningen i Sotenäs 68% kvinnor och 32% män.

Vuxenutbildningen i Sotenäs erbjuder livsmedelsarbetarutbildning, maritim kockutbildning (1 
år), ekonomi- och löneassistent (1 år) och lärling handel och service (1 år). Munkedal, Lysekils 
och Sotenäs kommuner har samarbete och erbjuder olika typer av vuxenutbildningar. I Munke-
dal kan man till exempel läsa svetsarutbildning och maskinförarutbildning och i Lysekil erbjuds 
bland annat en restaurang- och storköksutbildning.  

Bostäder 
Bostadsbeståndet i kommunen bestod länge så gott som enbart av egna hem. Uppförandet av 
hyresbostäder tillkom i och med att stenindustrin behövde mycket arbetskraft. Stenindustribo-
lagen byggde även egna hyreshus till sina anställda. De flesta hyreshusen i kommunen har dock 
uppförts av kommunal bostadsstiftelse. 

Än idag är egna hem den vanligaste boendeformen med drygt 63% av bostadsbeståndet. De 
genomsnittliga huspriserna, både för året runt och fritidsboende, ligger på drygt 3,5 miljoner 
kronor vilket är högre än genomsnittspriserna i riket. Under 2017 ökade antalet bostäder med 
44 stycken fördelade både på flerfamiljshus och småhus. Källa: SCB

Det råder en brist på små hyreslägenheter med låga hyror i kommunen. Det finns utöver Sote-
näsbostäder få fastighetsägare som erbjuder hyresrätter. Att möta behovet av mindre, prisvärda 
hyresrätter är prioriterat av kommunen.

Fritid och föreningsliv 
Sotenäs har ett rikt och aktivt föreningsliv med cirka 50 verksamma föreningar. Många föreningar 
är idrottsföreningar med inriktning mot fotboll, motorsport, ridning, kampsport, gymnastik och 
golf, men det finns också flera aktiva hembygds-, kultur- och samhällsföreningar, som utvecklar, 
bevarar och driver frågor och aktiviteter på de olika orterna i kommunen. 

I kommunen finns också fritidsgårdar, idrottshallar, simhall, tennisbanor, motionsslingor, ridhus, 
golfbana mm. Kommunens läge ger möjlighet till segling, fritidsfiske och friluftsliv.

Historiskt har kyrkan haft ett starkt inflytande på befolkningen och samhället. Schartauanismen 
har haft starkt inflytande på befolkningen. Utmärkande drag för schartauanismen är ett strängt 
fasthållande vid kyrkans ordningar och dess ämbete. 

Tidigt gick befolkningen samman och skapade verksamheter som man tyckte sig behöva, ett ex-
empel är lekskoleföreningar. Dessa levde kvar till slutet av 90-talet i samhällena. Andra exempel 
är anläggande av parker och badplatser.
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”En berättelse om Sotenäs”
- som unga verksamma och/eller boende upplever kommunen

Här följer en sammanfattning av de djupintervjuer som gjorts med unga vuxna i åldern 16-29 
år. Deltagarna är kvinnor, män och de med annan könsidentitet, med olika bakgrund, etnicitet, 
trosuppfattning och funktionsvariationer. De som deltagit har tyckt att det varit spännande att 
få frågan och många uttrycker att de verkligen vill att det ska ”gå bra” för kommunen. Samtliga 
uppfattar det som positivt att någon frågar om deras upplevelse.

Havet och tryggheten
14 av 15 av de intervjuade känner sig trygga i kommunen. När de pratar om trygghet så handlar 
det generellt om frånvaro av hot. De vet vart de ska vända sig om något händer och i det här 
avseendet är en liten ort där ”alla känner alla”  något som upplevs som positivt. Flera av de in-
tervjuade återkommer till havet, som de beskriver som en av huvudsakerna till att de tycker så 
mycket om att bo i Sotenäs.

Homogena Sotenäs
De intervjuade betonar att Sotenäs är en homogen kommun. Detta bidrar till att skapa en norm 
som värderar historisk tillhörighet högt och definierar Sotenäsbor utifrån tidigare generationers 
historia på orten.

De intervjuade uppfattar det som att de som befinner sig inom den normen får en relativt bra 
uppväxt. Men, ju mer du avviker från normen desto mer av ansvaret för att lösa dina behov läggs 
på dig själv. De intervjuade anser att det gäller många typer av normbrytande. De som inte upp-
fyller normen bemöts annorlunda, oavsett om de kommer från Uddevalla eller ett annat land. 

Skolan en avgörande faktor
Samtliga intervjuade berättar om negativa upplevelser av skolan. Erfarenheterna handlar mes-
tadels om stereotypa könsmönster i lärarnas bemötande. Det handlar också om grupper av stö-
kiga,  kontra tysta elever, där de intervjuade uppfattar att lärare ofta agerar väldigt stereotypt och 
orättvist kopplat till kön. Det är gruppen killar som får ta plats på bekostnad av gruppen tjejer.

Några av deltagarna framhåller att det var positivt att någon ansvarig chef tidigare har utbildat 
personal och försökt integrera jämställdhet i skolan. De anser dock att insatsen inte efterlevts 
eller följts upp. Det beskrivs som att det finns teoretisk kunskap, men att det inte överförts till 
praktik. 

De intervjuade anser att det i skolan finns olika förväntningar på elever, som bygger på vilket 
geografiskt område de kommer ifrån. Har du föräldrar som har ”fina” jobb möts barnen till dessa 
av en typ av förväntningar, bor du i ett område där många generellt är bidragsberoende möts du 
av andra förväntningar.

Det framkommer i intervjuerna att det förekommit såväl psykisk som fysisk misshandel på skolan 
och att detta ignorerats när elever gjort försök att ta upp detta med personal.

”Jag behöver havet, för där hittar jag lugn och inspira-
tion. Jag har bott i olika städer och uppskattade stads-
miljön, men jag återvänder alltid till tystnaden och ha-
vet.”

”Har man inga släktrötter, är det som att komma in på 
ett bibliotek utan giltigt lånekort.”

13



 REGIONALT RESURSCENTRUM

Den bortglömda gruppen
Något som sticker ut under intervjuerna är funktionsnedsattas utsatthet. De upplever att de 
hamnar mellan stolarna och att de har svårt att komma till tals och få rätt till anpassning ef-
ter sina behov. Kommunen har påbörjat ett arbete men har enligt de intervjuade inte kommit 
speciellt långt. De anser att det inte finns någon som tar striden för dem och de känner sig inte 
önskvärda. De anser även att det behövs kompetens om variationer av funktionsnedsättningar 
och om hur man arbetar konkret med tillgänglighetsfrågan.

De resursstarka
Uppfattningen hos de intervjuade är att äldres åsikter hörs i kommunen och de påverkar pro-
blemformuleringar och framtidsutvecklingen i hög grad. De menar att resursstarka vuxna, lik-
som unga kopplade till dem, blir lyssnade på. Uppfattningen är att kommunen efterfrågar denna 
grupps erfarenheter eller önskemål, i större utsträckning än andra grupper. Åter igen lyfts grup-
pen funktionsnedsatta som en grupp som inte blir hörd. Detta upplevs som märkligt, eftersom de 
flesta på grund av ålder får försämrade funktioner med tiden och frågan om tillgänglighet skulle 
därför kunna vara en fråga där samverkan mellan kommunen och de funktionsnedsatta kunde 
vara större.

Integration
Att komma in som utrikesfödd i kommunen är svårt, anser de intervjuade. Ju tidigare du kommer 
desto bättre, eftersom du då hamnar i skolan och på så sätt får en mer ”naturlig” mötesplats för 
integration. Upplevelsen är att det behövs fler och mer innovativa mötesplatser, där möten mel-
lan utrikes födda och inrikes födda, sker mer naturligt. 

Det framkommer under intervjuerna att jobb eller utbildning ses som den bästa möjligheten  
att lära sig svenska språket. Upplevelsen är att om du kommer och som färdigutbildad blir möj-
ligheten till språkträning svår, eftersom den träningen främst sker i skola och yrkesliv. Brist på 
praktikutbildningar och ”isolering” med andra nyanlända försämrar möjligheterna till integration 
och delaktighet.

Boende
Att skaffa hus i kommunen upplevs i princip som omöjligt. De flesta av de intervjuade bor i lä-
genhet eller utanför tätorter, vilket får konsekvenser, då till exempel Kungshamn upplevs som 
spöklik under vinterhalvåret.

Föreningsliv
Det varierar i synpunkter på föreningslivet i Sotenäs. En del är nöjda och andra lyfter brister med 
att inriktningen på sport har för stort utrymme. Deltagarna i intervjuerna menar dessutom att 
uppgiften att starta och dra igång föreningar är för tidskrävande och arbetsam för att lägga på 
enskilda individer.

Flera av de intervjuade styrketränar och de tycker att gymmet är väldigt bra. Några skulle gärna 
vilja börja träna på gym. De känner dock att de inte vet hur man gör och skulle behöva mer infor-
mation om hur man kommer igång och hur det fungerar.

”Det är svårt att lära sig svenska och komma in i sam-
hället när man går på SFI. Alla andra där är nyanlän-
da, så att lära sig svenska var svårt. Och att lära känna 
svenskar omöjligt.”

”Sotenäs är en typisk fotbollskommun. Men jag tycker 
att man inte brydde sig om tjejer som spelade. Så, 
många gav upp och slutade.”
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De intervjuade framhåller att normen för idrott i Sotenäs är att sysselsätta sig med antingen 
fotboll, ridsport, simning eller friidrott. De upplever att kommunens satsningar på fotboll är bra, 
men skulle vilja ha bredare satsningar på idrott och annat föreningsliv. 

De intervjuade tycker att idrott- och föreningslivet inte jobbar aktivt för att inkludera fler och att 
de av den anledningen lätt får motsatt effekt. Föreningsliv och idrottande kan enligt de inter-
vjuade lika väl bidra till inkludering som exkludering.  Ledarna vill gärna vara ledare för vinnande 
lag och pushar de som är duktiga, mer än att de uppmuntrar alla till att delta.

Droger
Det förekommer i intervjumaterialet en del berättelser om att droger fungerar som ett accepte-
rat alternativ för unga i kommunen. Mycket på grund av att det finns för lite aktiviteter för unga, 
framförallt under vintersäsongen. De menar att unga tar droger, inte bara i samband med fest 
och helg, utan att det lika gärna kan vara något en grupp går hem och gör på sin fritid en vanlig 
tisdag kväll. 

Intervjudeltagarna upplever att grundskolan är relativt fri från droger, men att användandet tar 
fart i gymnasieålder. Några tror att äldre vuxna har en idé om att det är utpendling till andra kom-
muners gymnasium som påverkar detta, men några av de intervjuade anser sig veta att det finns 
tillgång till droger på hemmaplan. 

Återvändarna
Det finns en sak som de som flyttat och återvänt till kommunen har gemensamt. Avgörande har 
varit yttre faktorer, som de själva inte kunna påverka. Det kan vara kärlek eller att det hänt någon 
inom familjen. Uppfattningen bland de intervjuade är att det vanligtvis i åldern 18–30 år finns en 
vilja att se annat än Sotenäs, för att eventuellt återvända senare. 

Det upplevs ibland som problem att ”alla känner alla”. Människor bildar sig lätt en uppfattning 
om andra byggt på förväntningar, fördomar med mera, som gör att man då kan känna sig exklu-
derad. Många deltagare tror att det ibland kan kännas skönt att ”försvinna” under en period för 
att senare kunna komma tillbaka när bilden av och uppfattningen om en själv, kanske förändrats. 

Arbetstillfällen och framtidstro
Flera av de intervjuande ungdomarna beskriver att de absolut kan tänka sig att bo och leva i So-
tenäs kommun när de blir så pass gamla att det är dags att skaffa familj och barn. Det som flera 
av dem beskriver som ett problem är däremot frågan om vart de ska arbeta. De tror inte att det 
kommer att finnas tillräckligt med intressanta, spännande och utvecklande arbetstillfällen att 
välja på i kommunen i framtiden. 

Genusmönster på arbetsmarknaden
De av de intervjuade som har utbildat sig efter grundskolan säger sig ha valt av eget intresse, 
även om kompisar i viss mån försökt påverka. Någon beskriver att det i Sotenäs bara finns tre 
branscher inom arbetslivet att välja mellan, vilket påverkar deras valmöjligheter om de siktar på 
att arbeta i Sotenäs kommun. 

Flertalet av de intervjuade beskriver hur genusmönster tydligt påverkar såväl utbildning som 
arbetsliv. De upplever det som negativt att många branscher är könssegregerade. Flera av dem 

”Jag ser att ungdomar börjar använda droger redan när 
dom är fjorton. Det fanns när jag växte upp och har inte 
blivit bättre. Ofta väljer dom att ta droger för att dom 
inte tycker att det finns något annat att göra.”

”När jag har läst färdigt gymnasiet, vill jag ta en paus 
och dra ut och resa. Jag kan tänka mig att flytta tillbaka 
när jag skaffar familj.”
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beskriver hur de upplevt att kön påverkar arbetsplatser och skapar en arbetsplatskultur som inte 
känns positiv. De tror att upplevelsen de haft av arbetsplatser, skulle varit mer positiv om det 
funnits en mix av kvinnor och män.

Det finns också de som beskriver arbetsplatser där det förekommer mycket ”sunt förnuft” utan 
att det finns en uttalad värdegrund där medarbetarna tagit ställning till vad det är. Tolkningen av 
”sunt förnuft” kan skilja sig mellan gruppen kvinnor och gruppen män. 

Precis som på nationell nivå, har Sotenäs en kvinnodominerad vård- och omsorgssektor. Någon 
av de intervjuade tror att de män som befinner sig inom vårdyrken ”halkar” in där på grund av 
för få arbetstillfällen i kommunen. Det är inte människors eget intresse och driv som får dem att 
jobba där, eftersom man inte arbetar mer för en mångfald i branschen. 

En av de intervjuade beskriver hur hon upplevt att det är ojämställda villkor inom arbetslivet och 
att hon vet att män på hennes tjänst fått såväl högre lön som mindre ansvar, trots att hon hade 
utbildning och han inte. 

Kommunens utvecklingsarbete positivt
I gruppen intervjuade finns generellt en positiv inställning till kommunens arbete. De känner att 
det finns en vilja att satsa. De nämner flera olika aktiviteter som de tyckt varit givande, men på-
pekar att det finns en trötthet bland unga att delta i aktiviteter som efterfrågar deras perspektiv, 
eftersom de sällan får inflytande över vad som sedan genomförs. 
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 Utbilda idrottstränare i arbete med inkludering.

 Lyft bra förebilder för unga och kom ihåg jämställdhet och mångfald.

 Expandera gymmet och utöka med fler gruppledda informationspass.

 Testa att använda könsmixade lag och individanpassad träning som en 
 medveten strategi. Det har i vissa föreningar lett till ökad respekt för andra och en  

 jargong som underlättat arbetet för inkludering.

 Gör fler insatser för att förebygga och förhindra drogmissbruk.

 Låt personal som arbetar med unga diskutera och arbeta med frågor om normer, 
genus, exkludering och antidiskriminering. Skapa samsyn mellan skola och fritids-
verksamhet.

 Utbilda fler lärare i Disa.

 Undersök orsaken till frånvaro/skolk i skolan.

 Genomför en föräldrautbildning om normer.

 Satsa på mer kultur för ungdomar.

 Missa inte de ungdomar som är intresserade av entreprenörskap. Hjälp dem att 
utveckla idéer, som främjar företagande som ökar förutsättningarna för att de ska 
kunna vara kvar i Sotenäs kommun.

 Gratis busskort till alla unga.

 Följ upp satsningar på genus i skolan, så att de når ut och ner på golvet.

 Mer vegetarisk och vegansk mat i skolan. 

 Fräscha upp skollokaler.

 Gör det möjligt för individer att lyfta fram idéer som främjar den lokala utvecklingen.

 Ha ”öppna idrottshallar”.

 Öka utbudet på utbildningar.

 Jobba brett i samhället med jämställdhet och inkluering.

De intervjuades förslag 
 - åtgärder för utveckling av Sotenäs kommun:
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 Arbeta för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.

 Utveckla hamnen, både för yrkefiskare och andra.

 Skapa förutsättningar för dialog mellan ”gamla” och ”nya” sotenäsbor.

 Höj lönen och skapa rättvis lönesättning inom socialtjänsten.

 Gör ökade insatser för den glömda gruppen med funktionsnedsättningar.

 Skapa en central elevhälsa, som kan stärka upp skolan.

 Fler poliser.

 Öka samarbetet mellan olika parter i kommunen, så att fler vill bo i Sotenäs kommun.
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Västra Götalandsregionen har tagit fram en handlingsplan för jämställd regio-
nal tillväxt för perioden 2016-2018. Syftet med handlingsplanen är att bidra 
till mer jämlika och jämställda arbets- och levnadsvillkor för kvinnor och män 
i Västra Götaland. 

Handlingsplanen, som genomförs med stöd av Tillväxtverket, innehåller akti-
viteter inom tre prioriterade områden:
- Synliggöra ojämlikhet genom kartläggningar av nuläget
- Utbildning – bryta trender i utbildningsval genom normkritik
- Främja jämställdhet vid fördelning av regionala utvecklingsmedel

Rapporten ”Unga röster om Sotenäs” har tagits fram i samverkan mellan 
Sotenäs kommun och EDCS, som en del av handlingsplanen.
 



 
 

Datum: 2020-07-07 

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

Skolskjutsreglemente 
Författningar som reglerar skolskjuts: 

• Skolskjutsförordningen (SFS 1970:340) 
• Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17) 
• Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om anordningar för utmärkning av skolskjuts 

(TSVFS 1988:21) 
• Skollagen SFS2010:800  
• 9 kap. 15 b § (förskoleklass) 

10 kap. 32, 33 och 40 §§ (grundskoleelever) 
11 kap. 31, 32 och 39 §§ (grundsärskoleelever) 
 

Skolväg 
Skolvägsavståndet beräknas mellan bostaden och skolan. 
På-/avstigning sker vid närmaste hållplats eller motsvarande vid allmän väg. 
Om avståndet mellan bostad och hållplats överstiger 2 km för elever till och med åk 6 
och 3 km för elever åk 7 till och med åk 9, kan skjutsning medges från plats närmare 
bostaden. 
Föräldrarna har ansvar för eleven på vägen till skolan eller påstigningsplatsen. Missar 
eleven skolskjutsen har föräldrarna ansvar för att eleven kommer till skolan. Vid 
skoldagens slut anses kommunen aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna, när elev 
på överenskommen tid går från skolan eller när elev stiger av skolskjutsen.  Chaufför, 
anställd av företaget som innehar anbudet för skolskjutsfordon, har ansvaret under färd. 
Om elev stängs av från skolskjuts är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till 
och från skolan under avstängningstiden. 
 
Skolskjutsavstånd 
Elever i förskoleklass till och med åk 6 2 km eller längre 
Elever i åk 7 till och med åk 9 3 km eller längre 
 
Barn i förskoleverksamhet är inte skolskjutsberättigade. 
 
Avståndsbedömning sker med kommunens elektroniska kartverktyg. 
 
Möjlighet till individuell prövning från avståndsregeln kan ske med hänsyn till elevens 
speciella behov och/eller farlig skolväg ur trafiksynpunkt. Bedömningen görs av 
skolskjutsansvarig.                                                                                  
Resa till och från fritidshemsverksamhet omfattas inte av fri skolskjuts.   
 
Res- och väntetider 
Total restid i fordon per dag får inte överstiga 2 timmar. 
Total väntetid per dag får inte överstiga 40 minuter. 
Under väntetiden skall personal från skolan finnas till hands. 
Blir skolskjutsen mer än15 minuter sen skall entreprenören meddela skolan.  
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För växelvis boende kan dock väntetiderna samt restiderna för resor till och från 
sekundäradressen bli längre än vad som annars tillåts enligt dessa riktlinjer. Samma sak 
gäller om någon annan särskild omständighet föreligger. 
 
Särskilda skäl 
Elev med funktionshinder eller som på grund av hälsoskäl har behov av skjuts, kan 
beviljas individuell skolskjuts. Behovet ska styrkas med läkarintyg. I enskilda fall krävs 
individuell bedömning utifrån skollagen. 
En avgift på 200 kr tas ut vid utebliven avbokning av individuell taxiresa. 
 
Elev med växelvis boende hos föräldrar med gemensam vårdnad 
Elev har möjlighet att åka med befintliga skolskjutsar eller ordinarie linjetrafik om 
elevens boende växlar mellan föräldrarnas två adresser inom kommunen.  
 
Adressändring 
Elev, som på grund av byte av adress eller flyttning från kommunen, inte längre är 
skolskjutsberättigad skall omgående återlämna busskortet till skolan. Vid frivilligt val 
av skolgång i annan kommun är hemkommunen inte skyldig att ordna skolskjuts. 
 
Skola utanför placeringsområdet 
Elev har, under förutsättning att den tidigare haft skolskjuts, möjlighet att åka med 
befintliga skolskjutsar eller ordinarie linjetrafik om det kan ske utan organisatoriska, 
ekonomiska svårigheter eller merkostnader. 
 
Om elev flyttar 
Enligt skollagen har elev rätt att gå kvar i sin ”gamla” skola läsåret ut. Skolskjuts 
beviljas under förutsättning att eleven tidigare har haft skolskjuts och om det kan ske 
utan organisatoriska, ekonomiska svårigheter eller merkostnader. 
 
Säkerhet och ansvar 
Samtliga elever skall använda säkerhetsbälte. 
Rektor ansvarar med hjälp av personal vid enheten att kontroll av säkerheten utförs vid 
skolornas skolskjutshållplats varje läsårsstart. 
Kommunen utför kontinuerliga bussutrymningsövningar i samarbete med entreprenör 
och räddningstjänst. Övningen omfattar trafiksäkerhets- och ordningsregler vid 
hållplats, vid av- påstigning, under färd, samt vid förflyttning till och från fordon.  
 
Om föraren av ett skolskjutsfordon bedömer att transporten på grund av väderlek eller 
vägens skick inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt, inställs denna. Vårdnadshavare 
ansvarar då själv för transporten vid utebliven skjuts. 
     
Förlorade/defekta busskort 
Om elev förlorar sitt busskort ska det anmälas snarast till skolan/skjutsansvarig. Kortet 
spärras och nytt skolkort beställs. Under tiden får eleven ett intyg som gäller som 
färdbevis tills nytt kort levereras. En avgift på 100 kr tas ut för förlorade busskort.  
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Defekta skolkort anmäls till skolan/ skolskjutsansvarig. Kortet spärras och nytt kort 
beställs. Under tiden får eleven ett intyg som gäller som färdbevis tills nytt kort 
levereras. Ingen utgift tas ut för defekta skolkort.  
 
Beslut 
Avsteg från grundregler om avstånd skall tidsbegränsas och omprövas när 
tidsbegränsningen passerats. Beslut om avsteg skall alltid omprövas inför nytt läsår. 
 
Överklagande 
Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär. 
Anvisningar bifogas beslutet. Skolskjuts till fristående eller andra kommunala skolor än 
den som kommunen skulle ha placerat eleven i kan endast överklagas genom 
laglighetsprövning enligt 10 kap. Kommunallagen.  



Motion om fria bussresor för ungdomar 

 

I rapporten ”Unga röster om Sotenäs - om mönster och normer som påverkar kommunens 
framtid” ges en rad förslag till utveckling från unga i Sotenäs. 

Ett av förslagen är gratis busskort till unga. Sedan tidigare har seniorer över 75 fria bussresor i 
Sotenäs efter en motion från Miljöpartiet de gröna. Nu är det dags att även de unga ska ges 
samma möjlighet. 

Eftersom regionen har infört ett förenklat zon-system blir det nu möjligt att åka gratis till 
Uddevalla eller Trollhättan. Det ger större möjligheter till ett rikt kultur och fritidsutbud, det är 
också något som efterfrågas i ovan nämnda rapport. 

Ett ökat resande med kollektivtrafik ger ett underlag för tätare turer inte minst på kvällstid då 
ungdomar vill kunna röra sig mellan de olika kommundelarna. Färre bilar i våra samhällen och 
minskade utsläpp är positiva miljöeffekter av en utbyggd kollektivtrafik. Dagens unga är de som 
får ta konsekvenserna av de kommande klimatförändringarna och dagens ungdomar vill ha 
möjlighet till att bidra till en bättre miljö. 

Jag yrkar att möjligheterna till fria bussressor för ungdomar utreds och vilken kostnad detta 
innebär. 

Jag yrkar att det utreds vilka åldersgrupper som skulle erbjudas fria bussresor 

Yngve Johansson    20211103 

Miljöpartiet de gröna 
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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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Forts. KSAU § 9  

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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Forts. KSAU § 9  

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 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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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. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 
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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. 
 

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. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Närvarorätt för fler kan ge ökade arvodeskostnader. 
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Regelverk  

Kommunallagen 4 kap 28 § - Närvarorätt 
28 §   Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningar 
men inte i besluten. 
Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 

Organisation och personal 

Insynsplats i budgetberedningen bedöms inte påverka organisation eller personal. 

Hållbar utveckling 

Social hållbarhet 

Insynsplats i budgetberedningen bedöms inte påverka barnperspektivet eller  
medborgarperspektivet. Det påverkar män och kvinnor lika. 

Ekonomisk hållbarhet 

Påverkas inte. 

Miljömässig hållbarhet 

Påverkas inte. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att avslå/bifalla motionen. 
 
 
 
Bilagor 
Motion  
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-24 § 105 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-08 § 142 
 

  
Anna-Lena Höglund  Håkan Sundberg 
Administrativ chef Tf Kommundirektör 
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KF § 142 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Medborgarförslag ang Förbjuda vedeldning i våra samhällen. 
2. Motion från Ewa Ryberg (V) om insynsplats i budgetberedningen. 
3. Motion från Veronica Johansson (SD) och Sebastian Andersson (SD) Översyn av policy, 

planering och praktik för hemtjänsten 
4. Motion från Therése Mancini (S), Sanna L Gustafsson (S) och Annica Erlandsson (S) Höj 

friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Omsorgsnämnden 
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KF § 105   Dnr 2020/000644 

Motion om insynsplats i budgetberedningen 

Sammanfattning 

Ewa Ryberg (V) och Magnus Johansson (V) föreslår i en motion att Sotenäs kommun undersöker 
möjligheten att partier som är representerade i Kommunfullmäktige men inte i budgetberedningens 
möten skall ha rätt till en insynsplats i budgetberedningen, samt att det sker en skyndsam beredning 
av motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet anser att det skulle främja demokratin och öka förutsättningarna för en bra 
budgetdebatt när alla partier har samma insyn i budgetarbetet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-19 § 4 att anta följande formulering i kommunstyrelsens 
reglemente, (för mandatperioden 2014-2018 gäller som särskild regel att berört parti ska lämna 
namnet på sin representant skriftligt i samband med kommunstyrelsens första sammanträde efter 
kommunfullmäktiges beslut); 
 
(Kommunfullmäktige beslutade även om insynsplats vid beslut om Kommunstyrelsens reglemente  
2018-11-22 § 142.) 
 
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. 

Bakgrund 

Vissa kommuner 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 avgör i vilken eller vilka nämnder eventuell närvarorätt ska gälla och om och 
hur närvarorätten ska begränsas.  
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Forts. KF § 105 

En förtroendevald som får närvarorätt omfattas av den sekretess och tystnadsplikt som övriga 
närvarande omfattas av. 

Regelverk  
Kommunallagen 4 kap 28 § - Närvarorätt 
28 §   Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss 
nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten. 
Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-06-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 153 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-09 § 135 
Motion  

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Mikael Sternemar (L), Rosita Holmström (M) och Veronica Johansson 
(SD) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Ewa Ryberg (V), Yngve Johansson (MP), Annica Erlandsson (S) och Gerardo Alas (S) föreslår 
bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag mot Ewa Rybergs (V) förslag 
och finner att Kommunfullmäktige antar Mats Abrahamssons (M) förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Reservation 

Ewa Ryberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

Skickas till 

Motionärerna  
 
  



 
 
 
 
 
 

Vänsterpartiet Sotenäs 
 
 
Motion om insynsplats i budgetberedningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 2015-02-19 att det skulle vara möjligt för 
parti som var representerat i Kommunfullmäktige men som inte har någon representant i 
Kommunstyrelsen skulle få en insynsplats. Detta för att den största möjliga information 
skulle kunna delges och att det också är en demokratisk fråga. 
 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-24 behandlades en motion från 
Vänsterpartiet om insynsplats i budgetberedningen, som är ett utskott av Kommunstyrelsen. 
Denna motion avslogs – och i debatten motiverade man att det inte är förenligt med 
demokrati att ge alla partier insyn. Så kan en representant från den styrande majoriteten 
argumentera.  
Även fler representanter från majoriteten hävdade att en budgetberedning med alla partier 
representerade, dvs 12 ledamöter i stället för 8, skulle vara ohållbar. Just det faktum att det 
skulle vara för många som delges information är ett återkommande tema från den styrande 
majoriteten. Notera beredningen av ÖP – här kunde man bara vara 10 i gruppen. Inte 11 
som vi önskade, för att alla partier skulle kunna vara representerade. 
 
Av Fyrbodals 14 kommuner har, vid förfrågan, 7 kommuner svarat att alla partier har full 
budgetinsyn. Det här är alltså en fråga som på intet sätt är kontroversiell. Det handlar bara 
om fullmäktiges vilja till att låta demokrati gälla på alla plan, för alla partier och att ha insyn i 
de arbeten som föregår beslut. 
 
Man kan säga att hälften av Fyrbodals kommuner har lyckats med det omöjliga – att 
möjliggöra för alla partier att på demokratiskt manér låta alla partier få tillgång till full 
budgetinsyn. Här ser man inget problem med att det är en större grupp som samlas. Det 
viktiga är att alla skall ha samma tillgång till information. 
 
Vi i Vänsterpartiet anser fortfarande att det skulle främja demokratin och öka 
förutsättningarna för en bra budgetdebatt när alla partier har samma insyn i budgetarbetet. 
 
Vänsterpartiet i Sotenäs föreslår: 

• att fullmäktige beslutar att partier som är representerade i kommunfullmäktige men 
inte i budgetberedningens möten skall ha en insynsplats i budgetberedningen 

• att motionen bereds så att den senast kan träda i kraft vid nästa mandatperiods 
början. 

 
December 2021 
Vänsterpartiet i Sotenäs 
Ewa Ryberg 
Magnus Johansson 
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UN § 89 Dnr 2021/000076  

Motion - om att inrätta en Fritidsbank med kostnadsfri utlåning av 
sport och friluftsutrustning i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Lotta Johansson (S) och Therése Mancini (S) har i en motion föreslagit att se över möjligheten att 
inrätta en Fritidsbank med kostnadsfri utlåning av sport och frilufsutrustning i Sotenäs kommun   
 
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och friluftsprylar. Här kan man låna 
utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards 
och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar. 
Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige som är en ideell förening där alla 
huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Fritidsbanken Sverige har ett nationellt 
kansli i Karlstad med tjänstemän som arbetar med Fritidsbankens utveckling, nyetablering, 
marknadsföring, utbildning etcetera. Regionalt finns samordnare anställda av landets 
distriktsidrottsförbund som i olika utsträckning fungerar som ett bollplank gentemot de huvudmän 
som driver eller ska starta en Fritidsbank. 
Utredningen bör se över möjliga driftformer samt lokaler för verksamheten. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
I utredningen bör man se över driftformer samt ekonomi runt drift och lokaler. 

Regelverk 
Vid anslutning till föreningen som äger det registrerade varumärket ”Fritidsbanken" förbinder man 
sig att följa dess regelverk. 

Organisation och personal 
Utredningen bör se över om driftformer inom Arbetsmarknadsenheten och/eller idéburet 
partnerskap kan vara framkomlig driftform. 

Hållbar utveckling 
Inrättade av en fritidsbank innebär en satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett 
verktyg i arbetet med Agenda 2030. 
Det främjar såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för friluftsliv. 
En Fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan 
ålder, kön, samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med 
frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och en tillgång för 
turismen 
  



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 85 – 96 | 2021-12-07 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 2(2)
 

 
 

forts. UN § 89 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2021-11-22 § 64 
Tjänsteutlåtande - Motion om att inrätta en fritidsbank - Kultur- och fritidschef 2021-10-21 
Motion - om att inrätta en Fritidsbank med kostnadsfri utlåning av sport och friluftsutrustning i 
Sotenäs kommun 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-21 UN 2021/000076 
 
Utbildningsförvaltningen 
Staffan Karlander, staffan.karlander@sotenas.se 
Kultur- och Fritidschef 
 

Motion - om att inrätta en Fritidsbank med kostnadsfri utlåning 
av sport och friluftsutrustning i Sotenäs kommun 
 

Sammanfattning 
Lotta Johansson (S) och Therése Mancini (S) har i en motion föreslagit att se över 
möjligheten att inrätta en Fritidsbank med kostnadsfri utlåning av sport och 
frilufsutrustning i Sotenäs kommun   

Beskrivning av ärendet 
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och friluftsprylar. Här kan man låna 
utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards 
och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar. 
 
Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening där alla huvudmän 
som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Fritidsbanken Sverige har ett nationellt 
kansli i Karlstad med tjänstemän som arbetar med Fritidsbankens utveckling, nyetablering, 
marknadsföring, utbildning, etc. Regionalt finns samordnare anställda av landets 
distriktsidrottsförbund som i olika utsträckning fungerar som ett bollplank gentemot de 
huvudmän som driver eller ska starta en Fritidsbank. 
 
Utredningen bör se över möjliga driftformer samt lokaler för verksamheten. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

I utredningen bör man se över driftformer samt ekonomi runt drift och lokaler. 

Regelverk  

Vid anslutning till föreningen som äger det registrerade varumärket ”Fritidsbanken 
förbinder man sig att följa dess regelverk. 

Organisation och personal  

Utredningen bör se över om driftformer inom AME och/eller idéburet partnerskap kan vara 
framkomlig driftform. 
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Hållbar utveckling 

Inrättade av en fritidsbank innebär en satsning på folkhälsa 
och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med Agenda 2030.  
Det främjar såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för friluftsliv. 
En Fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan 
ålder, kön, samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med 
frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och en tillgång för 
turismen. 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen   

Beslutsunderlag 
{Exempel; motioner, remisser eller rapporter} 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Kultur o Fritidschef 
 
 

  
Staffan Karlander {Namn} 
Kultur- och Fritidschef {Närmsta chef} 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
Motion om att inrätta en Fritidsbank med för kostnadsfri utlåning av sport och 
friluftsutrustning i Sotenäs kommun 
 
 
Bakgrund 
I vår kommun, precis som i hela landet, finns mängder av sport- och friluftsutrustning 
som inte längre används, utan bara samlar damm. Det kan vara skridskorna som är 
urväxta, skidorna som är för korta, eller flytvästen som har ersatts av en ny. För den 
som vill prova på nya idrotter och friluftsaktiviteter, eller bara vill utöva aktiviteten vid 
enstaka tillfällen, kan det bli en kostsam historia att köpa utrustning. Då är det bättre 
att låna först, både för plånboken och miljön. Fritidsbanken har, sedan starten 2013, 
samlat in utrustning från privatpersoner, föreningar och företag och lånar ut den 
gratis, precis som ett bibliotek, i upp till 14 dagar. Erfarenheten visar att man genom 
Fritidsbanken når nya målgrupper som tidigare inte har engagerat sig i 
föreningsverksamhet och att man, genom att prova olika aktiviteter, kan slussa 
låntagare vidare till organiserad idrott och friluftsorganisationer. Lokala huvudmän 
som vill driva en fritidsbank blir medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken 
Sverige och får därigenom rätten att bruka varumärket. 
Förslag 
Vi föreslår att kommunen inrättar en fritidsbank. Det innebär en satsning på folkhälsa 
och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. Det främjar 
såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för friluftsliv. En 
Fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan 
ålder, kön, samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i 
samband med frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning 
och en tillgång för turismen.  
 
Vi föreslår: 
Att Sotenäs fullmäktige beslutar att utreda möjligheten att inrätta en fritidsbank. 
Att undersöka möjligheten att exempelvis Arbetsmarknadsenheten och/eller en ideell 
förening ansvarar för lager och utlåning. 
 
 
Motionärer: 
Lotta Johansson (S) 
Therése Mancini (S) 
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UNAU § 3 Dnr 2021/000067  

Återremiss revidering reglemente Idrotts- & Fritidspris samt Kulturpris 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har under flera år delat ut Idrotts- och fritidsspris samt Kulturpris till personer 
eller föreningar som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom idrotts- 
och fritidsverksamhet, som aktiv eller ledare samt inom det kulturella området. 
Förvaltningen fick av Utbildningsnämnden 2020-12-03 § 98 i uppdrag att titta över gällande 
reglemente. Utbildningsnämndens arbetsutskott tog 2021-05-17 §§ 31–32 beslut på att lämna vidare 
förslag på reviderat reglemente för Idrotts- & Fritidspris samt Kulturpris till Kommunfullmäktige. 
 
Ärendet återremitterades av Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 80 för att utreda om samma 
grundförutsättningar gäller för kommunens samtliga priser.    
 
Vid genomgång av kommunens priser och utmärkelser ser det lite olika ut på vilka grunder 
dokumentet vilar på. Folkhälsopriset och Hållbarhetspriserna regleras genom bestämmelser och ej 
via reglemente. Utifrån kommunens riktlinjer för styrdokument som antogs i Kommunfullmäktige 
2021-03-09 § 29 ska reglementen beslutas av fullmäktige. Övriga beslutade styrdokument som 
kommunen ska ha är policy, strategi/plan, program, riktlinje, regler och rutiner. 
 
Grundförutsättningar för utmärkelserna är samma på dom flesta av punkterna förutom nämndens 
möjligheter att på sittande möte nominera pristagare, som i det framtagna förslaget för reglementet 
för Idrotts- och fritidsspris samt Kulturpris är borttagna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Återremiss revidering reglemente priser - Kultur- och fritidschef 2022-01-02 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 80 
Förslag Reglemente kulturpris och idrotts- och fritidspris 2021-05-17 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige att anta revideringen av 
Reglemente för Kulturpris och Idrotts- och fritidspris daterat 2021-05-17. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-01-02 UN 2021/000067 
 
Utbildningsförvaltningen 
Staffan Karlander 
staffan.karlander@sotenas.se 
Kultur- och Fritidschef 
 

Återremiss revidering reglemente Idrotts- & Fritidspris samt 
Kulturpris 
 

Sammanfattning 
Sotenäs kommun har under flera år delat ut Idrotts- och fritidsspris samt Kulturpris till 
personer eller föreningar som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade 
insatser inom idrotts- och fritidsverksamhet, som aktiv eller ledare samt inom det kulturella 
området. 
Förvaltningen fick i uppdrag att titta över gällande reglemente enligt beslut i UN  
20201203 §98      
Utbildningsnämnden tog 2021-04-20 UN §29-30 beslut på förslag på reviderat reglemente 
för Idrotts&- Fritidspris samt Kulturpris.   
 
Detta beslut återremitterades av Kommunstyrelsen 2021-06-02 KS §80 för att utreda om 
att samma grundförutsättningar gäller för kommunens samtliga priser.    

Beskrivning av ärendet 
Vid genomgång av kommunens priser/ utmärkelser ser det lite olika på vilka grunder 
dokumentet vilar på.  Folkhälsopriset och Hållbarhetspriserna regleras genom 
bestämmelser och ej via reglemente. Utifrån kommunens riktlinjer för styrdokument      
KA Dnr 2020/697 gäller att reglemente beslutas av fullmäktige.  
 
Grundförutsättningar för utmärkelserna är samma på dom flesta av punkterna förutom 
nämndens möjligheter att på sittande möte nominera pristagare, som i det framtagna 
förslaget är borttagna. 

Konsekvensbeskrivning 
 

Regelverk  

Riktlinjer för styrdokument i Sotenäs kommun, kommunfullmäktige 2021-03-18 § 29 | Dnr 
2020/697| S 
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige att godkänna 
revideringen av Reglemente kulturpris och idrotts- och fritidspris 
  

Beslutsunderlag 
Förslag Reglemente kulturpris och idrotts- och fritidspris 
Protokollsutdrag KS§80  
 
 

  
Staffan Karlander {Namn} 
Kultur- och Fritidschef {Närmsta chef} 
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KS § 80 Dnr 2021/000449 

Revidering reglemente Kulturpris och Idrotts- och fritidspris 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har under flera år delat ut Kulturpris och Idrotts- och fritidsspris till personer eller 
föreningar inom som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom 
kulturområdet och inom idrotts- och fritidsverksamhet, som aktiv eller ledare.  
 
Förvaltningen fick i uppdrag att titta över gällande reglementen enligt beslut i UN 2020-12-03 § 98. 
Utbildningsnämnden återremitterade ärendet 2021-03-02 § 18 för förtydligande av reglementet 
avseende nomineringstid, förslagsställare med anledning av möjliga jävssituationer, krav på 
motiveringstext, avisering mm. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidschefs tjänsteutlåtande 2021-04-13 ang Idrotts-och Fritidspris 
Kultur- och fritidschefs tjänsteutlåtande 2021-04-13 ang Kulturpris 
Utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-04-20 § 29-30 
Förslag Reglemente gällande Sotenäs Kommuns Kulturpris och Idrotts-och Fritidspris 2021-05-17 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokollsutdrag 2021-05-17 § 31-32 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda så att samma 
grundförutsättningar gäller för kommunens samtliga priser.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att utreda så att samma grundförutsättningar 
gäller för kommunens samtliga priser. 
 

Skickas till 

Kultur- och fritidschef 
Utbildningsnämnden 
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Reglemente för Sotenäs Kommuns  

Kulturpris och Idrotts-och Fritidspris 
 

 Sotenäs kommuns kulturpris och idrotts-och fritidspris utdelas till person eller 
grupp av personer, för insatser inom det kulturella området och idrotts- och 
fritidsverksamhet i Sotenäs kommun   
 

 Prisen kan tilldelas person eller grupp av personer, som är eller har varit bosatta 
i Sotenäs kommun eller vars verksamhet har samhörighet med kommunen. 

 
 Pristagare utses av Utbildningsnämnden, och förslag skall ställas till 

kultur- och fritidsavdelningen. Utmärkelsen utdelas vid Sotenäs kommuns sista 
kommunfullmäktige eller annat publikt evenemang i kommunal regi nära 
kalenderårets slut, eller vid annan lämplig tidpunkt. 

 
 Kultur- och fritidsavdelningen skall i god tid före förslagstidens utgång genom 

annons, på kommunens hemsida och i dess sociala medier informera 
allmänheten om att förslag på pristagare kan inlämnas till kultur- och 
fritidsavdelningen. 
 

 Förslag på pristagare skall följas av en motivering. 
 

 Förslagtiden är mellan 1 augusti och 31 oktober. 
Förslag som inkommit efter förslagstidens utgång beaktas ej. 

 
 Utmärkelsen kan endast erhållas en gång om inte synnerliga starka skäl till annat 

föreligger. 
 

 Pristagarna erhåller 10 000kr samt ett diplom. Utbildningsnämnden äger rätt att 
dela upp prissumman på flera pristagare. 

 
 

 Nämnden skall till protokollet kortfattat motivera sitt beslut. 
 

 Anställda inom utbildningsförvaltningen och ledamöter i Utbildningsnämnden 
kan inte utses till pristagare. 

 

 Vid de fall ledamot eller ersättare har inkommit med eget förslag, får denne ej 
deltaga vid handläggning och beslut av pristagare.  
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Kulturpris 

 

 Kulturpriset utdelas till person eller grupp av personer, för insatser inom 
kulturella områden såsom teater, musik, litteratur, dans, film, foto, musei- och 
utställningsverksamhet, bildkonst, konsthantverk eller inom annat kulturellt 
område, såsom bildningsverksamhet, byggnadsminnesvård, hembygdsvård, 
naturvård och liknande. 

 
 
 
 
Idrotts-/ fritidspris 

 
 Idrotts-och fritidspriset är avsett att vara en uppmuntran för person eller grupp 

av personer, som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade 
insatser inom idrotts- och fritidsverksamhet, som aktiv eller ledare. 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-01-03 KA 2021/001074 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Bergenholtz 
pia.bergenholtz@sotenas.se 
Hållbarhetsstrateg 
 

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. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Hållbarhetsstrategin förverkligas till största del inom verksamheternas befintliga 
verksamhet och budget. Fortsatta investeringar för omställning till ett hållbart samhälle 
krävs dock genom allt från energieffektivisering till fysisk planering. 

Regelverk  

Att det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande 
och kommande generationer är inskrivet i Regeringsformen, 1 kap. 2 § 3st. 
Hållbarhetsstrategin anknyter bland annat till de globala hållbarhetsmålen och Agenda 
2030, Barnkonventionen, de nationella miljömålen och folkhälsomålen.   
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Organisation och personal  

Alla kommunala förvaltningar och bolag har en roll i förvekligandet av 
Hållbarhetsstrategin. Hållbarhetsstrategin integreras i målstyrningsarbetet för effektivt 
genomslag och för att underlätta uppföljningen. 
Som stödfunktioner finns dels Hållbarhetsrådet som politiskt och tvärsektoriellt 
sammansatt forum, dels en folkhälsostrateg och en hållbarhetsstrateg. 

Hållbar utveckling 

Hållbarhetsstrategin är en del i att nå en hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.  
Strategin ska verka för att genomföra Sotenäs vision om hållbar utveckling och 
kommunfullmäktiges mål om att Sotenäs ska främja en hållbar utveckling ur socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Strategin syftar till att styra nämnder och bolag 
att utifrån fokusområdena ta fram mål och handlingsplaner inom hållbarhet som en del i 
styr- och ledningssystemet. Strategin sätter riktningen framåt för hur Sotenäs ska fokusera 
sitt hållbarhetsarbete för att göra bäst nytta med begränsade medel inom de områden där 
kommunen har störst rådighet. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdatera Hållbarhetsstrategi 2030 med de antagna 
kommunala målen för 2022.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Hållbarhetsstrategi 2030, mål 2022 
Hållbarhetsstrategi 2030, mål 2022 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefer; Utbildningsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för kännedom  
Chefer; Näringsliv och utveckling, Räddningstjänst, Administration, Personal och Ekonomi, 
för kännedom 
Chefer; Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Rehabcenter AB, Sotenäs vatten ABRambo AB, för 
kännedom 
Hållbarhetsstrateg 
Folkhälsostrateg 
 
 
 
 

  
Pia Bergenholtz, Emma Vånder Per Svensson 
Hållbarhetsstrateg, Folkhälsostrateg Chef Näringsliv och utveckling 
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Inledning  

Sotenäs – en hållbar kommun 
Världen står inför stora utmaningar som en konsekvens av ohållbart nyttjande av världens 
resurser. I Sotenäs vänder vi utmaningar för att se möjligheter i samverkan mellan sektorer, 
branscher och aktörer. 
I Sotenäs hållbarhetsarbete är cirkulär ekonomi centralt, vi ser sammanhanget och helheten 
och strävar efter att finna en balans mellan hållbarhetsdimensionerna. Kommunens ambition 
är att hållbarhet ska genomsyra alla kommunens verksamheter där vi även bjuder in till 
samverkan med externa aktörer exempelvis företag, föreningar och regionen. Strategin skall 
ses som styrande och vara en sammanhållande länk för det främjande och förebyggande 
hållbarhetsarbetet för samtliga verksamheter inom Sotenäs kommun. 
Bakgrund 
Att det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande 
och kommande generationer är inskrivet i Regeringsformen, 1 kap. 2 § 3st.  
Sotenäs kommun utgår från den så kallade Brundtlandskommissionens definition av hållbar 
utveckling: ”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Brundtlandskommissionens 
definition omfattar hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna ekologisk-, social- och 
ekonomisk hållbarhet.  
Hållbar utveckling handlar om att balansera de olika dimensionerna, där ekosystemen är den 
yttre gränsen för vad planeten klarar av.  

- Den ekologiska dimensionen innebär att vi inte ska överexploatera jordens resurser, 
utan se till att vi utvecklar samhället i samklang med naturen och nyttjar resurser inom 
de gränser som ekosystemen klarar av.  

- Den sociala dimensionen innebär ett samhälle som tillgodoser människans behov om 
välbefinnande, rättvisa, makt och rättigheter.  

- Den ekonomiska dimensionen innebär att vi ska hushålla med tillgängliga resurser och 
att använda dem på ett sätt som är genomtänkt och långsiktigt. 

Agenda 2030 
Sotenäs kommuns arbete med hållbar utveckling utgår från Agenda 2030 genom vilken 
världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra viktiga utmaningar: 

- Avskaffa extrem fattigdom  
- Minska ojämlikheter och orättvisor i världen  
- Främja fred och rättvisa 
- Lösa klimatkrisen 

De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekologiska, den sociala- och den ekonomiska hållbarheten. 
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Figuren ovan visar hur målen i Agenda 2030 kopplas till de tre hållbarhetsdimensionerna. 
Grunden utgörs av de ekologiska målen, sedan de sociala och längst upp de ekonomiska. 

Barnkonventionen 
Konventionen omfattar 54 artiklar som alla är lika viktiga och tillsammans utgör de en helhet. 
Det finns fyra principer som är vägledande och som alltid ska beaktas. Dessa är: 

1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 
3. Alla barn har rätt till liv och utveckling. 
4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Konventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Nämnder och bolag ska därmed verka för att 
konventionen följs i planer och beslut, så att barn och ungdomars rättigheter ska lyftas fram 
och stärkas som en del av arbetet med hållbar utveckling.  

Nationella miljömål 
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål 
inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, 
luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den 
ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. 

Folkhälsomål 
Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är 
att folkhälsopolitiken ska ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 
hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. 
Eftersom folkhälsopolitiken är tvärsektoriell behövs en palett av åtgärder som skär över flera 
olika samhällsområden. De åtta folkhälsopolitiska målområdena ger vägledning för det 
statliga folkhälsoarbetet. Inom respektive målområde beskrivs dels de viktigaste faktorerna 
som påverkar hälsa och inriktningen på arbete som främjar god och jämlik hälsa.  
Syfte 
Strategin ska verka för att genomföra Sotenäs vision om hållbar utveckling och 
kommunfullmäktiges mål om att Sotenäs ska främja en hållbar utveckling ur socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Strategin syftar till att styra nämnder och bolag att 
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utifrån fokusområdena ta fram mål och handlingsplaner inom hållbarhet som en del i styr- 
och ledningssystemet. Strategin sätter riktningen framåt för hur Sotenäs ska fokusera sitt 
hållbarhetsarbete för att göra bäst nytta med begränsade medel inom de områden där 
kommunen har störst rådighet. 
Hållbarhetsstrategins uppbyggnad och genomförande 
Grunden i Sotenäs kommuns målstruktur är kommunfullmäktiges fastställda vision ”Det goda 
kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro”. Utifrån 
visionen finns det mål som kommunfullmäktige antagit, ett av målen är att Sotenäs ska 
främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 
Hållbarhetsstrategin är indelad i fyra fokusområden för arbetet med hållbar utveckling;  

• Hälsa och välbefinnande 
• Hållbara samhällen och landsbygd  
• Hållbar konsumtion och produktion  
• Havet som utgångspunkt 

Fokusområdena är valda utifrån de globala mål som identifierats som särskilt betydelsefulla 
för Sotenäs. Identifieringen har gjorts med hjälp av en hållbarhetsworkshop och diskussion i 
Rådet för hållbarhet och hälsa. Kommunstyrelsen har därefter utsett de valda målen som 
områden att fokusera våra insatser inom. 
För varje fokusområde finns en beskrivning av kommunens ambitioner/intentioner 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. 
Inom de fyra fokusområdena finns det dessutom indikatorer och aktiviteter som skapar 
handlingsplaner kopplade till kommunfullmäktiges mål om att främja hållbar utveckling, och 
nämndernas styrande verksamhetsmål. Respektive chef ansvarar för handlingsplan för såväl 
sin enhet som för medarbetarna. 
En hållbarhets- och en folkhälsostrateg stöttar kommunens verksamheter strategiskt med 
information och kunskap, de fungerar även som facilitatorer och diskussionspartners för att 
utveckla kommunens hållbarhetsarbete. 
Hållbarhetsrådet utgör ett tvärsektoriellt sammansatt forum för att få ett bättre 
resursutnyttjande och större genomslagskraft inom hållbarhetsområdet. Rådet kan inte överta 
berörda nämnders ansvar eller besluta i frågor där nämnder har ett ansvar och inflytande, utan 
bör ses som en resurs för att lyfta och integrera hållbarhet i kommunen centralt såväl som i de 
ingående aktörernas verksamheter. 
Uppföljning 
Uppföljning av de kommunala målen inom hållbarhetsområdet och förvaltningarnas 
handlingsplaner görs löpande under året tillsammans med övriga mål inom Sotenäs styr- och 
ledningssystem. Respektive förvaltning har ett övergripande uppföljningsansvar för sitt 
hållbarhetsarbete.  



 
 

 
   Hållbarhetsstrategi 2030 | Sida 5 av 13 

 

I samband med aktualiseringen av hållbarhetsstrategin som ska ske varje ny mandatperiod, 
görs en övergripande uppföljning inom respektive fokusområde där olika aspekter och 
insatser följs upp. För den övergripande uppföljningen och aktualisering ansvarar 
kommunstyrelsen. 
Resurser 
Hållbarhetsarbetet ska ske inom ramen för nämnders- och bolags ordinarie budget. I de fall 
förstärkning av resurser behövs kan nämnder och bolag ta med aktiviteterna i 
budgetprocessen.  

Västra Götalandsregionens Norra hälso- och sjukvårdsnämnd och Sotenäs kommun har 
upprättat ett samverkansavtal för folkhälsoarbetet i kommunen, som är en del i den sociala 
hållbarheten. I enlighet med avtalet är resurser knutna till folkhälsoarbetet i kommunen och 
finansieras hälften vardera för Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen. Det finns 
därmed möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser utöver befintlig 
verksamhetsbudget genom Hållbarhetsrådet.   
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Fokusområdet Hälsa och välbefinnande kopplar till:  

Globala hållbarhetsmål  

 

 

Nationella miljökvalitetsmål 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
17. Generationsmålet 

Nationella folkhälsomål 

1.Det tidiga livets villkor 

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

4.Inkomster och försörjningsmöjligheter 

5.Boende och närmiljö 

6.Levnadsvanor 

7.Kontroll, inflytande och delaktighet 

8.En jämlik och hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård 

 

Sotenäs kommuns mål 2022 

5. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv 
skol- och utbildningskommun  

5.1 UN: Utbildningsnämnden arbetar för att 
vara en attraktiv skol- och 
utbildningskommun 

9. KF: Sotenäs ska uppfattas som en 
attraktiv kultur- och fritidskommun 

9.1 UN: Utbildningsnämnden arbetar för att 
vara en attraktiv kultur- och fritidskommun 

13. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling 
ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv 

13.2 KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett 
hållbart samhälle 

13.3 MimB: Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän ska skapa förutsättningar för god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen 

13:2 ON: Individ- och familjeomsorgen ska 
placera sig bland de 25 % bästa i SKR:s 
brukarundersökning 

13:3 ON: Funktionshinderomsorgen ska 
placera sig bland de 25 % bästa 
kommunerna som deltar i SKR:s brukarenkät 

13.4 ON: Kvalitén i hemtjänsten ska vara 
bland de 25 % bästa i riket 

13:5 ON: Kvalitén i särskilt boende ska vara 
bland de 25 % bästa i riket 

13:9 ON: Omsorgsnämnden arbetar för ett 
hållbart samhälle 
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Hälsa och välbefinnande 
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors 
möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets 
utveckling. Det är därmed av vikt att säkerställa hälsosamma liv 
och främja välbefinnandet för alla i alla åldrar och något som 
eftersträvas av Sotenäs kommun.  
Hälsan är dock ojämlikt fördelad i befolkningen, även i Sotenäs. Ju 
sämre social position, desto sämre hälsa och större konsekvenser av ohälsa. Med främjande 
och förebyggande folkhälsoarbete skapas förutsättningar för att minska skillnader i hälsa. Det 
minskar även utmaningarna inom sjukvården genom att fler får vara friska längre och därmed 
minskar trycket på sjukvården. Det är även lösningen för att klara utmaningarna med en allt 
mer åldrande befolkning där allt fler behöver välfärdstjänster. 
Kommuner och regioner ansvarar för merparten av de välfärdstjänster som har betydelse för 
befolkningens hälsa genom livet. Folkhälsoarbetet är ett långsiktigt arbete för att stärka och 
utveckla livsvillkor som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Arbetet grundas på kunskap om 
befolkningens hälsa och livsvillkor samt på sambanden mellan samhällets utformning och 
människors hälsa. Folkhälsoperspektivet måste därför finnas med i alla delar av samhälls- 
och verksamhetsplaneringen. 
I Sotenäs rustar vi oss mot klimatförändringarnas effekter i form av bland annat värmeböljor 
och skogsbränder, vi minskar gifter i miljön, påverkan från radon och andra miljöfaktorer 
som har stor påverkan på människors hälsa. I Sotenäs arbetar vi även för att stärka individen 
genom att skapa förutsättningar för människors psykiska hälsa, ökad fysisk aktivitet samt 
minska användandet av alkohol, narkotika, doping, tobak och miss- och riskbruk av spel. 
Detta kräver att människor känner tillit och förtroende till sig själva och varandra samt är 
delaktiga i samhällsutvecklingen. 

 
 
 

 

 

Bild: De faktorer som har 
störst betydelse för hälsan är 
hälsans bestämningsfaktorer. 
Det kan exempelvis vara 
faktorer vi föds med, 
strukturella faktorer eller 
levnadsvanor. 
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Fokusområdet Hållbara samhällen och landsbygd kopplar till:  

Globala hållbarhetsmål  

 

  

 

 
Nationella miljökvalitetsmål 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
15 God bebyggd miljö 
16 Ett rikt växt- och djurliv 
17 Generationsmålet 

Nationella folkhälsomål 

1.Det tidiga livets villkor 
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 
5. Boende och närmiljö 
6. Levnadsvanor 
7. Kontroll, inflytande och delaktighet 

Sotenäs kommuns mål 2022 

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

10.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en 
balanserad demografisk 
befolkningsutveckling 

 

11. KF: I Sotenäs kommun finns det tillgång 
till en bredd och variation av olika 
bostadsalternativ där alla finner ett boende 

11.1 KS: Kommunstyrelsen säkerställer att 
det finns tillgång till en bredd och variation av 
olika bostadsalternativ där alla finner ett 
boende 

11.1 BN: Byggnadsnämnden ska bedriva sitt 
planarbete så att det finns planförutsättningar 
för bredd och variation av olika 
bostadsalternativ där alla finner ett boende 

11.1 ON: Minska antalet andrahandskontrakt 
inom Individ- och familjeomsorgen 

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

12.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en 
välutbyggd infrastruktur för att främja 
utvecklingen i kommunens samhällen 

12.1 BN: Byggnadsnämnden bidrar till att 
skapa förutsättningar för en välutbyggd 
infrastruktur, bl.a. genom att skapa 
planförutsättningar för detta 

13. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling 
ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv 

13.2 KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett 
hållbart samhälle 

13.1 BN: Byggnadsnämnden arbetar för ett 
hållbart samhälle 

13.1 MimB: Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän arbetar för ett hållbart samhälle 

13:9 ON: Omsorgsnämnden arbetar för ett 
hållbart samhälle 

13.1 UN: Utbildningsnämnden arbetar för ett 
hållbart samhälle 
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Hållbara samhällen och landsbygd 
Med hållbara samhällen och landsbygd menar Sotenäs kommun 
ett inkluderande och rättvist samhällsbyggande som bjuder in fler 
människor till att bo, leva och verka i kommunen utan att 
överutnyttja eller förstöra naturen.  
Samhället står inför stora utmaningar; klimatförändringar, psykisk 
ohälsa, bostadsbrist och förlust av biologisk mångfald, som gör att 
det finns ett stort behov av att ställa om vårt samhälle. Vi behöver bygga så att vi bättre 
hushåller med mark och vatten samt minskar behovet av transporter. Men vi behöver också 
ställa om för att anpassa oss till ett klimat som redan är i förändring. Psykisk och fysisk 
ohälsa är ett växande problem och den byggda miljön behöver därför främja hälsa och 
välbefinnande bland annat genom tillgång till tätortsnära friluftsliv. 
Grönområden och natur kan hjälpa oss att hantera flera av dessa utmaningar. Ekosystemen är 
en resurs som bland annat tar hand om dagvatten, pollinerar våra växter bidrar till rekreation, 
ger oss energi, renar luft och vatten. Dessa nyttor – och många därtill – kallas för 
ekosystemtjänster och måste inkluderas i all fysisk planering, där naturens nytta framhålls 
snarare än bara ett plus i kanten. Sotenäs ska fortsätta att värna om sina speciella och vackra 
natur- och kulturmiljöer. Tillsammans hittar vi innovativa lösningar för en hållbar 
infrastruktur i samhällena, så att boende och besökare kan uppleva den unika och genuina 
miljön. 
Genom ett hållbart samhällsbyggande med förändrad samhälls- och infrastrukturplanering, 
begränsar vi vår klimatpåverkan och möjliggör för klimatsmarta invånare, vilket även stärker 
kommunens attraktivitet. Vi planerar efter en målbild med fossilfria färdsätt. Genom att binda 
ihop våra samhällen med cykel- och vandringsvägar samt ett aktivt friluftsliv bidrar vi till 
platsens attraktivitet, både för permanent- och deltidsboende. För ett hållbart samhälle krävs 
även en utbyggnad av laddinfrastruktur. Att minska trafikens klimatbelastning kan bidra 

positivt till flera andra miljömål liksom 
till folkhälsomål, såsom ökad rörlighet. 
Genom att främja möjligheter att gå och 
cykla samt öka möjligheten att åka 
kollektivt kan även tillgängligheten 
förbättras för många samhällsgrupper, 
exempelvis för ungdomar och äldre. 
Bild; Koppling mellan ekosystemtjänster 
och de globala utvecklingsmålen. 
Boverket. 
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Fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion kopplar till:  

Globala hållbarhetsmål  

 

 

 
 
Nationella miljökvalitetsmål 

1. Begränsad klimatpåverkan 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
9. Grundvatten av god kvalitet 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 
17. Generationsmålet 

Nationella folkhälsomål 

1.Det tidiga livets villkor 
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 
5. Boende och närmiljö 
6. Levnadsvanor 
 

 

 

 

 

Sotenäs kommuns mål 2022 

8. KF: Sotenäs kommun har en turism- och 
besöksnäring som gör att fler människor vill 
bo, leva och besöka kommunen 

8.1 KS: Kommunstyrelsen ska främja hållbar 
turism och vara en attraktiv plats att besöka 
året runt 

13. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling 
ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv 

13.1 KS: Effektivisering av administrativa 
processer 

13.2 KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett 
hållbart samhälle 

13.1 BN: Byggnadsnämnden arbetar för ett 
hållbart samhälle 

13.1 MimB: Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän arbetar för ett hållbart samhälle 

13:9 ON: Omsorgsnämnden arbetar för ett 
hållbart samhälle 

13.1 UN: Utbildningsnämnden arbetar för ett 
hållbart samhälle 
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Hållbar konsumtion och produktion 
En hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska 
fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor 
och resurser. Sotenäs kommun strävar efter att ställa om till en 
cirkulär ekonomi som handlar om att skapa ett samhälle utan 
avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process.  
I Sotenäs finns Sveriges första Symbioscentrum som arbetar aktivt 
med cirkulär ekonomi genom industriell och social symbios. 
Symbioscentrum är ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för 
omställningen till en cirkulär ekonomi. Genom innovativa lösningar för en hållbar produktion 
och konsumtion skapas inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar 
såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad 
sysselsättning och förbättrad hälsa. 
För en cirkulär ekonomi krävs kunskap och förändrade beteenden för hållbara livsstilar. En 
del i detta kan vara att uppmuntra och skapa förutsättningar för, såväl permanent- som 
deltidsboende, att till exempel återanvända, dela eller hyra produkter. I Sotenäs arbetar vi för 
att det ska vara enkelt att leva hållbart. Sotenäs ska även främja hållbar turism, där bland 
annat vandring- och cykelområden är strategiskt viktiga frågor. 
En hållbar matkonsumtion innebär inte bara en bättre hälsa utan även minskad påverkan på 
klimatet. Att se över kommunens inköp för att välja närproducerat, hälsosamt, klimatsmart 
och miljövänligt är ett verkningsfullt sätt att bidra till en hållbar utveckling. Kommunen 
arbetar dessutom för att minska matsvinnet och därmed ytterligare minska klimatpåverkan. 
Genom att välja lokala produkter och tjänster bidrar kommunen till lokala arbetstillfällen och 
en stärkt ekonomi.  
Kommunen verkar för cirkulära och hållbara krav i sina upphandlingsprocesser. När varor 
och tjänster köps in är det viktigt att följa de avtal som kommunen förhandlar fram, för att 
säkerställa att de produkter som används införskaffas till bästa pris, kvalitet samt att 
leverantören följer de krav som ställts vid upphandlingen. Det handlar också om hur länge de 
resurser som köps in används innan de skrivs av och ersätts. Det är viktigt att kommunen 
internt visar upp sig som gott exempel och tänker cirkulärt genom att t.ex. återbruka.  
Kommunen ska öka förutsättningarna för alla kommunens aktörer att komma uppåt i 
avfallstrappan, det vill säga att förebygga och minimera mängden avfall samt att förbättra 
möjligheterna till återbruk och återvinning.  
En stor andel av våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och 
använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och 
effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi omvandlar och använder energi kan vi 
säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet. 
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Fokusområdet Havet som utgångspunkt kopplar till:  

Globala hållbarhetsmål  

 

 

 

Nationella miljökvalitetsmål 

4. Giftfri miljö 
7. Ingen övergödning 
10. Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 
16. Ett rikt växt- och djurliv 
17. Generationsmålet 

Nationella folkhälsomål 

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
5. Boende och närmiljö 
6. Levnadsvanor 

 

 

 

 

 

Sotenäs kommuns mål 2022 

8. KF: Sotenäs kommun har en turism- och 
besöksnäring som gör att fler människor vill 
bo, leva och besöka kommunen 

8.1 KS: Kommunstyrelsen ska främja hållbar 
turism och vara en attraktiv plats att besöka 
året runt 

13. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling 
ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv 

13.2 KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett 
hållbart samhälle 

13.1 BN: Byggnadsnämnden arbetar för ett 
hållbart samhälle 

13.2 MimB: Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän ska främja hållbar utveckling 
genom att arbeta mot alla slags föroreningar i 
havet 

13:9 ON: Omsorgsnämnden arbetar för ett 
hållbart samhälle 

13.1 UN: Utbildningsnämnden arbetar för ett 
hållbart samhälle 
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Havet som utgångspunkt 
Världens hav driver globala system som gör jorden beboelig för 
mänskligheten. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för 
mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av 
klimatförändringarna. I Sotenäs är vi beroende av den marina och 
kustnära biologiska mångfalden för vår försörjning, både vad 
gäller livsmedelsproduktion men även för rekreation och vår 
turistnäring.  
Sotenäs kommun ska samverka och vara aktiva inom havs- och kustfrågor samt arbeta med 
åtgärder inom havs och vattenförvaltningen kopplat till EU:s ramdirektiv för renare 
vattenresurser och en bättre havsmiljö. I kommunen invigdes 2015 Symbioscentrum med 
visionen att vara ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för 
omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker 
Symbioscentrum det lokala näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande 
affärsverksamheter. 
Genom industriell symbios, där den enes avfall eller restprodukt blir en annans råvara, och 
social symbios, där fokus är på mänskliga resurser men nyttan på samma sätt blir större 
genom samarbete, skapas både sociala, miljömässiga och ekonomiska vinster. I Sotenäs ser vi 
att innovationsförmågan som skapas i samarbetet mellan det offentliga, näringsliv, 
högskola/universitet och forskning är avgörande för att få till den samhällsförändring som 
Agenda 2030 ger uttryck för.  
I anslutning till Sotenäs Symbioscentrum startades 2018 Sveriges första marina 
återvinningscentral, tillsammans med fiskarföreningen Norden. Den Marina 
Återvinningscentralen syftar till att möta utmaningen med marin nedskräpning samt agera 
katalysator för innovativa idéer och företag inom området. Att fortsätta arbetet med 
strandstädning och minska plasten i haven är strategiskt viktigt för Sotenäs. Detta handlar 
även om att verka för system där fiskeredskap återvinns, eller blir till nya, istället för att gå 
till förbränning, hamna på deponi eller i värsta fall i havet och bidra till spökfiske. Sotenäs 
ska fortsatt vara en föregångskommun i arbetet med minskning av mikroplaster i havet. 
Havet är källan för vår turistnäring men turismen i sig riskerar samtidigt att utgöra ett hot för 
havet och den kustnära miljön. Det är därför strategiskt viktigt att kommunen tillsammans 
med andra aktörer verkar för att skapa förutsättningar för hållbar turism i samklang med det 
marina livet. Det innebär bland annat utveckling av ett hållbart båtliv, med exempelvis 
hållbara småbåtshamnar och elektrifiering av hamnarna. 
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Prognos helår 2021 efter november 
Ekonomiavdelningen har i samråd med verksamheterna upprättat helårsprognos efter 
november månad. Rapporten utsändes till kommunstyrelsen 2021-12-10. Helårs-
resultatet prognosticeras till +21,5 mnkr, vilket är +16,0 mnkr bättre än budgeterade 
5,5 mnkr.  
 
De största resultatavvikelserna på helåret avser: 
- Skatteintäkter och kommunal utjämning +20,5 mnkr 
- Avskrivningskostnader för översikts- och detaljplaner till följd av justerade 
redovisningsprinciper -15,0 mnkr 
 
Helårsprognosen efter november är -2,5 mnkr sämre jämfört med prognosen efter 
oktober, vilket främst avser: nämndsverksamheten (+2,7 mnkr), försäljning av 
omsättningstillgångar/exploatering (-3,5 mnkr), Pensioner (+0,8 mnkr) samt ökade 
nedskrivningar av anläggningstillgångar (-2,5 mnkr).  
  
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner lämnad helårsprognos. 
 
 

Bilaga/Bilagor 

• Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. november, daterad 2021-12-10. 
 
 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen  

  
Maria Strömberg Maria Vikingsson/Tf. Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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Prognos helår 2021 baserat på utfall tom. november 

 
Sammanfattning 

Budgetuppföljningen till och med november visar på ett prognostiserat överskott på helår  
+21,5 mnkr vilket är +16,0 mnkr bättre än budgeterade +5,5 mnkr. Nämndernas resultat 
beräknas uppgå till +6,3 mnkr. För den förvaltningsövergripande verksamheten inklusive 
avskrivningar prognostiseras ett underskott mot budget med -10,8 mnkr. Skatteintäkter och 
kommunal utjämning tillkommer, varav skatteintäkterna och ser ut att bli +14,8 mnkr högre än 
budgeterat, och den kommunala utjämningen +5,7 mnkr högre än budgeterat. 
 
De större förändringarna jämfört med november-prognosen avser: 

• Nämndsverksamhet: KS -0,4 mnkr. BN +1,2 mnkr. UN +1,7 mnkr. ON +0,3 mnkr. 
• Gemensam verksamhet: Prognosen för arbetsgivaravgifter och pensioner förbättras med 

+0,8 mnkr, exploateringsintäkter minskar med -3,4 mnkr då arvet efter dödsbo legat här 
i oktober-prognosen men kommer inte realiseras innan årsskiftet, därtill ökar estimatet 
avseende nedskrivning av anläggningstillgångar med ytterligare -2,5 mnkr. 

 
Osäkerhetsfaktorer 

Årets pensionskostnader bygger på prognosen från Skandia. Därtill tillkommer osäkerhet kring 
utfall av semesterlöneskulden som i denna prognos tagits höjd för inom finansförvaltningen, 
men som per 31/12 fördelas ut på nämnderna.  
 
Genomlysning av anläggningsregistret pågår som en anpassning till rådande redovisnings-
lagstiftning. Årets nedskrivningar av anläggningstillgångar kan därför komma att påverka 
resultatet långt mer än vad som prognostiseras, i de fall större enskilda poster bedöms behöva 
kostnadsföras. 
 
Ekonomiska styrprinciper 

Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Omsorgsnämnden bör 
vidta åtgärder för att helårsresultatet ska vara i nivå med budget.  
 
Investeringsbudget 

Investeringsbudget 2021 uppgår till 64,1 mnkr inklusive resultatöverföring. Prognosen för helår 
innebär att 29,5 mnkr beräknas tas i anspråk.    
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Nämndsverksamhet 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till +2,1 mnkr jämfört med budget. 
 
Ofördelade medel prognostiseras ge ett överskott för helåret med +1,0 mnkr under förutsättning 
att inga ytterligare beslut fattas om finansiering av verksamhet via ofördelade-potten, samt att 
projektledare för cykelleder och bidrag för genomförd vattenförsörjningsplan endast belastar år 
2022.  
 
Allmän verksamhet förväntar överskott på +1,1 mnkr i helårsprognos, varav +0,5 mnkr lägre 
kostnader på administrativa verksamheten, +0,2 mnkr överskott på projekt på näringsliv- och 
symbios, +0,5 mnkr överskott för minskade kostnader till följd av covid-19 på räddnings-
tjänsten, + 0,3 mnkr i intäkter för återsökta medel för personalavdelningen samt -0,4 mnkr för 
ekonomiavdelningen i ökade systemkostnader, rekryteringskostnader samt konsultkostnader.  
 
Tekniska verksamhetens prognos bedöms ligga i +0,1 mnkr över budget, vilket är -0.3 mnkr 
lägre än oktobers prognos. El-priset har ökat igen och väntas stanna på hög nivå under årets 
sista månad. Prognosen om +0,6 mnkr för fastighet kvarstår. Detta beror tyvärr på att 
underhållsåtgärder inte kunnat genomföras. Orsaken till detta är leveransproblem på grund av 
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det rådande läget. November månads snöfall har ökat kostnaderna för vinterväghållningen.  Ett 
underskott om -1 mnkr i drift- och projekt beror på lägre debitering av personalkostnader i 
investeringsprojekten än budgeterat. 
 
Underskott i markförvaltningen prognostiseras -0,5 mnkr som till övervägande del på uteblivna 
intäkter pga. pandemin.  
 
Överskott väntas i ofördelat förvaltningsledning om +1 mnkr, måltid +0,4 mnkr samt hamn +0,4 
mnkr. 
 
Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott om +1,8 mnkr vilket är 1,2 mnkr mer än 
föregående månad. Den högre prognosen omfattar överskott av bostadsanpassningsbidrag om 
0,6 vilket tidigare inte tagits med i prognosen då det räcker med ett enskilt beslut om ett större 
bidrag för att förändra prognosen.  
  
I prognosen ingår ett väntat överskott från intäkter i bygglovsverksamheten om 0,8 mnkr pga. 
ökad ärendeinströmning och personalkostnader om 1,0 mnkr pga. vakanser och sjukskrivningar. 
Omfattande arbete har lagts på att rekrytera personal och konsulter. I planverksamheten väntas 
däremot ett underskott om 0,6 mnkr vilket beror på lägre intäkter.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Helårprognosen pekar på ett utfall i nivå med budget. Utfallet påverkas av om man kan hålla en 
bra bemanning och därigenom hålla budget för intäkter under hela året.  
 
Utbildningsnämnden 

Helårsprognosen pekar på ett positivt resultat med +3,0 mnkr. 
 
Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott på -0,3 mnkr som främst beror på att 
personalkostnaderna är högre än budgeterat till följd av vikariekostnader kopplade till covid-19. 
Förskolans sjukskrivningstal för perioden januari - september är höga och kan delvis härledas 
till att personal följer rekommendationer och riktlinjer från myndigheter, för oktober ser vi en 
minskning av sjukskrivningsnivån igen. Förvaltningen har tillfälligt kompenserat förskolans 
underskott med motsvarande 1,0 mnkr. 
 
Grundskoleverksamheten inklusive elevhälsan prognostiserar ett överskott på +1,0 mnkr som 
till största del beror på statsbidrag som är covid-19 relaterat.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på +1,8 mnkr för lägre IKE-
kostnader än budgeterat inom gymnasieverksamheten samt ökade intäkter i form av statsbidrag.  
 
Särskolan prognostiserar ett överskott på +0,4 för vakant tjänst som tillsatts inför höstterminen. 
 
Omsorgsnämnden 

Helårsprognosen visar ett underskott om -0,3 mnkr. Vilket delvis avser kostnader för covid-19 
som i dagsläget saknar finansiering och beräknas uppgå till cirka 2,7 mnkr under 2021. 
Prognosen är satt med förutsättningen att inga statsbidrag finns att söka för kostnader kopplade 
till covid-19.  
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Inom avdelningen för vård och äldreomsorg beräknas ett underskott om -2,4 mnkr, dels kopplat 
till covid-19 och heltidsresan som medfört svårigheter i resurseffektiv användning av personal-
resurser, dels sjukskrivningskostnader ej relaterade till pandemin. Ansträngd vikariesituation 
under sommaren har påverkat kostnadsutvecklingen i form av övertid och sommaravtal. Sedan 
september har förvaltningen anställt en hälsosamordnare som kommer ge operativt och 
strategiskt stöd i arbete kring hälsofrämjande insatser och rehab-processer. 
 
Individ- och familjeomsorgen visar en helårsprognos på +2,3 mnkr. Under våren har 
förvaltningen haft hög nettokostnad för ekonomiskt bistånd kopplat till anvisning från 
Migrationsverket samt arbetslösa som blivit utförsäkrade från A-kassan. Antal placeringar ökar 
inom missbruk, och därmed ökade kostnader under hösten. Underskotten inom ekonomiskt 
bistånd och missbruksplaceringar täcks upp av överskott inom verksamheten för ensam-
kommande barn och unga samt färdtjänstverksamheten. 
 
Verksamheterna inom funktionsstöd prognostiserar ett underskott på -2,6 mnkr. Underskottet är 
kopplat till nya placeringskostnader inom socialpsykiatri och LSS, samt personalkostnader 
kopplat till enskilt ärende. Kostnaderna täcks delvis upp av effektiviseringsarbete på 
personalsidan.  
 
Underskotten inom förvaltningen täcks delvis upp av en centralt ofördelad buffert men även av 
riktade statsbidrag som finansierar många av det satsningar förvaltningen gör inom bland annat 
förebyggande arbete och ökad kvalitet, framförallt inom äldreomsorgens verksamhetsområde. 
 
 
Förvaltningsgemensamma poster inklusive arbetsgivaravgifter, pensioner, 
lönepott, driftbidrag, interna kapitalkostnader och avskrivningar 

Årets arbetsgivaravgifter och pensioner prognostiseras till +4,4 mnkr jämfört med budget (här 
ingår även en uppskattning av årets totala förändring av semesterlöneskulden), lönepotten +3,7 
mnkr, och försäkringar +0,5 mnkr.  
 
Årets driftbidrag prognostiseras -0,4 mnkr högre än budgeterat. Tumlaren har sedan i sommar 
kunnat öppna sin verksamhet, och har per oktober förbättrat årsprognosen med 0,6 mnkr jämfört 
med tidigare prognos.  
 
Årets avskrivningar beräknas bli 15,0 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen avser förändrade 
redovisningsprinciper i syfte att följa uppdaterad redovisningslagstiftning, vilket innebär att 
tillgångar och utgifter som avser översikts- och detaljplaner kommer kostnadsföras under året. 
Av dessa avser cirka 2 mnkr plan-kostnader under 2021. Genomgång av anläggningsregistret 
pågår under hela december och nedskrivningarna kan därför komma att öka ytterligare om 
större poster identifieras som bedöms behöva kostnadsföras. 
 
 
Exploateringsintäkter 

I prognosen medräknas 2,5 mnkr i nettointäkter avseende vinst från exploateringsverksamhet, 
vilket är -5,3 mnkr sämre än budgeterat. Intäkterna avser såld industrimark på Ödegården, vid 
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Hogenäs industriområde, samt fyra bostadstomter. Däremot inte tomten som testamenterats 
kommunen då försäljningen inte kommer genomföras innan årsskiftet. 
  
Vinst vid försäljning av fastigheter 

I prognosen ingår vinst vid försäljning av fastigheter med 1,4 mnkr avseende industrimark vid 
Hogenäs, samt på Malmön.  
 
 
Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastighetsavgift 

Beräkning av årets intäkter baseras på SKR:s september-prognos. 
 
Totalt beräknas en positiv avvikelse mot budget om +20,5 mnkr. Därav skatteintäkter +14,8 
mnkr jämfört med budget, kommunal utjämning +6,0 mnkr och fastighetsavgift -0,3 mnkr. I 
kommunal utjämningen inkluderas den utökning av generella bidrag, kopplat till corona-
pandemin, som riksdagen beslutat om 2020 med påverkan år 2021. 
 
Finansnetto 

Årets finansnetto beräknas vara i nivå med budget.  
 
Balanskravsutredning 

Det prognostiserade balanskravsresultatet efter balanskravsjusteringar uppgår till 20,1 mnkr 
vilket innebär att årets resultat reducerats med vinster från fastighetsförsäljning. 
 
Avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) kan maximalt göras med motsvarande den del 
av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag (5,6 mnkr). Enligt beslutad riktlinje för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserven får resultatutjämningsreserven maximalt uppgå till 20,0 
mnkr vilket hindrar möjligheten att göra ytterligare avsättning till RUR då reserven är fylld. 
 
Regeringen tillsatte 2020 utredningen ”En god kommunal hushållning” bland annat avseende 
RUR. Slutbetänkandet presenterades i september 2021. Utredningen går ut på remiss under 
hösten. Förvaltningen inväntar resultat av utredning efter remissrundan, samt eventuell 
rekommendation från SKR/RKR innan nytt förslag om eventuellt höjd RUR tas fram. 
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Investeringar 

Årets investeringsbudget uppgår till 39,3 mnkr. Årets totala investeringsbudget 2021 inklusive 
resultatöverföring uppgår till 64,1 mnkr. Prognosen för helår innebär att 29,5 mnkr beräknas tas 
i anspråk.  
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-01-10 KA 2021/2 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Håkan Sundberg 
TF Kommundirektör 

 

Internbudget kommunstyrelsen 2022 

Sammanfattning 
Förvaltningen har reviderat nämndens 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 
Nämndens 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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner reviderat förslag till internbudget för 2022.  
 

Bilaga/Bilagor 
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 
 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomiavdelningen 
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Eveline Savik Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef TF Kommundirektör 
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Reviderad 2022-01-10 

  

Internbudget 2022 
Kommunstyrelsen 
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Ordförande och förvaltningschef 
Ordförande KS: Mats Abrahamsson.  

TF Kommundirektör: Håkan Sundblad. Förvaltningschef SBF: Eveline Karlsson 

 

 

Nämndens uppdrag 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela kommunens verksamhet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för allmän verksamhet som strategi- och utvecklingsfrågor, personal- och 
organisationsfrågor, översiktlig planering, exploatering, beredskapsplanering, räddningstjänst och 
totalförsvar, besöksnäring, näringslivsfrågor, information, konsumentrådgivning, arbetsmarknadsenhet och 
kollektivtrafik. 

Teknisk verksamheten ansvarar för markförsörjning, hamnar, fastighetsförvaltning, väghållning, parker, 
lekplatser, utomhusbad, kommunens samlade kost- och städverksamhet samt teknisk försörjning. 

 

 

Omvärldsanalys 

Ekonomi 

Omvärlden förändras i en allt snabbare takt och för att följa med i utvecklingen behöver Kommunstyrelsen 
vara rustad för ett stort antal utredningar, investeringar, och utvecklingsprojekt vilket kommer att ställa 
krav på genomförandeförmåga både ekonomiskt och personellt. För att möta de stora demografiska 
utmaningarna med allt fler barn och unga och äldre och allt färre i arbetsför ålder behövs ett förändrat 
arbetssätt vilket bland annat innebär en ökad digitaliseringstakt i kommunerna. I slutfasen av den långvariga 
pandemin börjar effekterna på samhället synas och det kommer att krävas ett stort arbete för en återgång 
till "det nya normala" och för att minska de höga sjukskrivningstalen i kommunen. 

Personal 

Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 145,0 med en medelålder på 49,1 år. 71 procent av medarbetarna 
är kvinnor och 29 procent är män. För kvinnorna har 89 årsarbetare 100 procentig sysselsättningsgrad, för 
männen är motsvarande 42 årsarbetare. Heltidsresan är genomförd och alla har fått möjlighet att välja heltid. 
Denna möjlighet finns nu med som en ordinarie del av verksamheten. 

Fram till år 2027 beräknas 15 personer att uppnå 67 års ålder. Det motsvarar 10 procent av alla anställda 
inom nämnden. 

Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsen ökade under 2021. Januari – september 2021 uppgick sjukfrånvaron 
till 8,2 procent jämfört med 5,6 procent helår 2020 
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Nämndens styrande verksamhetsmål 
Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning fastställer nämnderna 
styrande verksamhetsmål för kommande år. De styrande verksamhetsmålen konkretiserar målen för god 
ekonomisk hushållning och ska vara uppföljnings- och bedömningsbara, samt rymmas inom tilldelad 
budgetram. 

 

Styrande verksamhetsmål 2022 Nyckeltal som indikerar 

måluppfyllelse 

Målvärde 

2022 

4. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för 

att rekrytera, behålla och utveckla personal 
KS: Kommunstyrelsen skapar goda förutsättningar för 
att rekrytera, behålla och utveckla personal 

Sjukfrånvaro 7% 

 Andel tillsvidareanställda 

som har en 

heltidsanställning i 

anställningsbeviset 

(oavsett 

tjänstgöringsgrad) 

98% 

 Andel medarbetare som 

skulle rekommendera 

Sotenäs kommun som 

arbetsgivare 

70% 

 Antal pågående ärende i 
markförvaltningen 

30 per 
handläggare/ 

Totalt 180 
ärenden 

6. KF: Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt kompetens för 

att säkerställa kommunens egna och det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov. 
KS: Kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa 
tillgången till rätt kompetens 

Hållbart 

medarbetarengagemang - 

HME kommunalt 

anställda 

83% 

 Företagsklimatet (ÖJ) 

insiktsmätningen, nöjd-

kund-index 

75 

 NKI Serveringstillstånd 75 
 NKI Brandskydd 86 
 Andel inskrivna personer 

på AME som gått vidare 

till studier eller arbete 

30% 

 Andel tillsvidareanställda 
medarbetare inom 
lokalvården med 
yrkescertifikat 

90% 

 Andel tillsvidareanställd 
personal i tillagningskök 
med kockutbildning 

80% 
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7. KF: Sotenäs kommun präglas av ett positivt företagsklimat för företagande och företagsamhet 

med goda förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera, anställa, investera och 

expandera i kommunen 
KS: Näringslivsarbetet ska präglas av ett positivt 
företagsklimat och främja tillväxt i befintliga företag och 
göra kommunen attraktiv för etableringar och 
nyföretagande 

Svensk Näringslivs 

ranking 
160 

 Sammanfattande omdöme 
för företagsklimatet i 
kommunen (SNR) 

3,3 

 Tillgänglig 

detaljplanerad och 

beredd mark för 

företagsetablering, kvm 

35 000 

 Antal lotsgruppsmöten 
förvaltningen deltagit i 
under året 

10 

 Antal pågående 
företagsärenden är i 
balans; dvs är under 
handläggning 

80 

 Antal företagsärenden där 
handläggare ännu inte 
utsetts 

0 

8. KF: Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring som gör att fler människor vill bo, leva 

och besöka kommunen 
KS: Kommunstyrelsen ska främja hållbar turism och 
vara en attraktiv plats att besöka året runt 

Antal gästnätter i 

kommunens gästhamnar 
15 309 

 Antal nya områden för 

husbilsparkeringar 
1 

 Antal auktoriserade, året 
runt-öppna, info-points 

5 

10. KF: Sotenäs kommun arbetar strategiskt och målmedvetet för en mer balanserad 

demografisk befolkningsutveckling där det finns en stark framtidstro, att fler unga väljer att bo 

kvar och fler yrkesverksamma bosätter sig i kommunen 
KS: Kommunstyrelsen arbetar för en balanserad 
demografisk befolkningsutveckling 

Försörjningskvot 0,99 

 Antal invånare 31 

december 
9 133 

11. KF: I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd och variation av olika 

bostadsalternativ där alla finner ett boende 
KS: Kommunstyrelsen säkerställer att det finns tillgång 
till en bredd och variation av olika bostadsalternativ där 
alla finner ett boende 

(endast aktiviteter)  
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12. Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög kvalitet som är 

tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja utvecklingen i alla 

kommunens samhällen 
KS: Kommunstyrelsen arbetar för en välutbyggd 
infrastruktur för att främja utvecklingen i kommunens 
samhällen 

Antal meter cykelleder 500 

 Antal nya sjöbodstomter 10 
 Digital infrastruktur i 

områden med kommunal 
verksamhet som år 2021 
saknat koppling till stabilt 
och framtidssäkrat 
förvaltningsnät 

3 

 Digital infrastruktur i 
områden där det år 2021 
finns identifierade vita 
fläckar (områden med 
arbetsplatser och hushåll 
som saknar tillgång till 
fiber) 

2 

13. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

perspektiv 
KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett hållbart samhälle Antal tillsyner per 

restaurang med hög 
alkoholförsäljning som 
främst riktas till unga 
vuxna 

2 

 Antal insamlat ton 

marint avfall 
28 

 Andel ekologiska 

livsmedel 
30% 

 Maximalt matsvinn, 
gram/portion 

45 

 Maximalt CO2e per kilo 
inköpta livsmedel 

1,7 

 Andel inköpta 
kem.produkter för 
lokalvård som är 
miljöcertifierade 

90% 

 Andel inköpta 
plastprodukter för 
lokalvård som är 
miljöcertifierade 

90% 

 Energiförbrukning, 

kwh/kvm 
123,2 

 Andel förnybar och 
återvunnen energi i 
kommunens lokaler, 
exklusive oljedriven 
reservkraft och spetslast 

100% 
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 Antal nya 
solcellanläggningar per år 

1 

 Antal inköpta liter bensin 
och diesel 

100 000 

 Antal nyskapade miljöer 
för pollinerare 

1 

 Antal platser där 
toatömning av fritidsbåtar 
erbjuds 

5 

 Andel som efter utbildning 
upplever en ökad kunskap 
om mänsklig påverkan på 
miljö och klimat 

70% 

KS: Effektivisering av administrativa processer Antal externa e-tjänster 
publicerade via sotenas.se 

3 

 Antal verksamhetssystem 
integrerade med Artvise 

1 

 Antal ärenden avslutade i 
Ciceron äldre än 10 år 

0 
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Ekonomi 

Prisökningar och lönekostnader 

Nämnden kompenseras för årliga prisökningar och lönekostnadsökningar. Prisökningar kompenseras 
generellt motsvarande den beräknade förändringen av konsumentprisindex (KPI), både för externa 
kostnader och interna ersättningar. Intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. 2022 års KPI-uppräkning 
uppgår i beslutade planeringsförutsättningar till 1,8 procent. Lönekostnadsökningen kompenseras nämnden 
genom kommunens centrala lönepott, och fördelas ut i takt med att årets avtal blir klara. 

 

Driftbudget utifrån preliminär ram 

I tabellen nedan visas nämndens bokslut 2020, budget 2021, samt budget 2022: 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Intäkter 162 076,4 163 660,4 - 
Kostnader -236 065,3 -242 940,7 - 
Nettokostnader -73 988,9 -79 280,3 -86 459,3 
    
Kommunbidrag 78 699,1 79 280,3 86 459,3 
Resultat 4 710,2 0,0 0,0 

 

Specifikation av budgetram 2022 

Belopp i tkr 
varav 

ofördelade 

medel 

varav 

allmän vht 

varav 

teknisk vht 

Kommunstyrelsen 

totalt 

Kommunbidrag 2021 1 244,5 66 058,8 11 977,0 79 280,3 
Ökning/minskning i budget 
2022 (spec nedan) 

0,0 2 523,8 4 023,2 6 547,0 

Prisuppräkning 1,8 procent - -4,6 -1 210,4 -1 215,0 
Kompensation löneökningar 
2021/2022 

- 612,0 106,0 718,0 

Återgår till KS ofördelat 2022 4 363,7 -1 818,0 -1 416,7 1 129,0 
Kommunbidrag 2022 5 608,2 67 372,0 13 479,1 86 459,3 
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Konsekvensbeskrivning av verksamhetsförändringar i MRP 2022 

Beskrivning av ökning/minskning i budget 2022 
Belopp i tkr 

Ofördelade medel  
Plan-kostnader, enligt beslut i MRP 2 000,0 
Plan-kostnader, budget flyttas till MEX -2 000,0 
Personalvård och utbildning, enligt beslut i MRP 500,0 
Kultur (Hav & Land) till finansförvaltningen (KF december 2021) -500,0 
Summa förändring ofördelade medel 0,0 
  
Allmän verksamhet  
Administration -150,0 
IT besparingar -500,0 
Omorganisation allmän verksamhet -600,0 
Bredbandssatsning 1 670,0 
Drift ekonomisystem 500,0 
Drift hälsoarbete 100,0 
Personalutvecklare 600,0 
Verksamhetsutvecklare 600,0 
Näringslivsutvecklare 700,0 
Samverkan IT-enheten 51,0 
Samverkan Löne-enheten 51,0 
Friskvårdsbidrag (KF december 2021) 500,0 
Flytt av budget för vandringsleder från AME till teknisk vht -998,2 
Summa förändring allmän verksamhet +2 523,8 
  
Teknisk verksamhet  
Parkeringstaxa -250,0 
Parkeringstaxa husbilar -275,0 
Anläggning ospecificerad -500,0 
Kompensation för taxor som ej justeras med KPI 300,0 
Mål för god ekonomisk hushållning, cirkulär mat 250,0 
Plan-kostnader, till MEX från KS ofördelat 2 000,0 
Teknisk service (KF december 2021) 1 000,0 
Ökad matkvalitet (KF december 2021) 500,0 
Flytt av budget för vandringsleder från AME 998,2 
Summa förändring teknisk verksamhet +4 023,2 
  
Summa förändring kommunstyrelsen +6 547,0 
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KS ofördelade medel 

Tilldelade medel för plan-kostnader fördelas till markförvaltningen inom teknisk verksamhet (2,0 mnkr). 
Generella medel för personalvård och utbildning tillkommer enligt beslut i fullmäktige i juni (0,5 mnkr). 
Därtill flyttas medel från KS ofördelat till finansförvaltningen, för satsning på "Kultur" (KF december 2021. 
0,5 mnkr). 

 

Allmän verksamhet 

Administration 

Genom ett långsiktigt arbete för att minska administrationen genom digitalisering och effektivisering är det 
möjligt att även för 2022 minska antalet administrativa tjänster med 30 procent av en heltidstjänst. 

IT-besparing 

En samordnad upphandling med Sotenäs, Munkedal, Lysekil samt Uddevalla har lett till lägre inköpspris 
vilket innebär att IT-kostnaden föreslås minska med 0,5 mnkr. Det är möjligt under förutsättning att andra 
IT-relaterade kostnader inte ökar under samma tidsperiod. 

Omorganisation allmän verksamhet 

En opreciserad omorganisation inom allmän verksamhet föreslås minska budgeten med 0,6 mnkr. 
Förändringen kan komma att påverka framtida service och tjänster inom förvaltningen. 

Bredbandssatsning 

Ett projekt kommer att genomföras under perioden 2021-2023 för att täcka vita fläckar (fiber) och förbättra 
mobiltäckningen i områden som inte är kommersiellt gångbara. Projektet kommer att ge en ökad 
redundans/robusthet i nätet och leda till ett stabilare förvaltningsnät vilket är en av grundförutsättningarna 
för en fortsatt utveckling av välfärdsteknik. Projektet drivs tillsammans med Lysekil, Munkedal och Tanum 
där kommunerna finansierar projektet med 50 procent och VG-regionen finansierar projektet med 50 
procent. Det totala projektet beräknas kosta 10,0 mnkr. Kostnaden för Sotenäs kommun är 1,7 mnkr. 

Ekonomisystem 

Kommunen har upphandlat ett nytt ekonomisystem vilket kommer att implementeras under 2022. Det nya 
ekonomisystemet kommer att ha en 0,5 mnkr högre driftskostnad än det tidigare systemet. 

Personalutvecklare 

För att möta arbetet efter pandemin och få ner de höga sjukskrivningstalen föreslås en utökning med en 
tjänst som personalutvecklare. 

Verksamhetsutvecklare 

Kommunen står inför stora utmaningar vad gäller större investeringsprojekt, utredningar, mål och kvalitets-
uppföljning samt implementation av den nya visionen föreslås att medel avsätts för en 
verksamhetsutvecklare. 

Näringslivsutvecklare 

0,7 mnkr avsätts för att anställa ytterligare en näringslivsutvecklare. 

Hälsoarbete och friskvårdsbidrag (KF december 2021) 

I enlighet med budgetberedningens förslag avsätts 0,1 mnkr som driftmedel till hälsoarbete.  Ytterligare 
medel (0,5 mnkr) har avsatts för friskvårdsbidrag under 2022 och ramhöjande. 
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Teknisk verksamhet 

Taxor och budgetuppräkning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-18 att införa parkeringstaxa i tre nya områden. Ytterligare 
områden behöver avgiftsbeläggas för att säkerställa omsättningen av parkörer. Genomförandet hanteras 
inom befintlig organisation. 

Posterna gällande parkeringstaxa samt parkeringstaxa husbilar ger ingen konsekvens för förvaltningen. 

Eftersom kommunens taxor successivt arbetats igenom är en kompensation för budgetuppräkning om 0,3 
mnkr nu tillfyllest. Tidigare har beloppet uppgått till 0,7 mnkr och omfattats av konsekvensbeskrivningarna. 

Anläggning ospecificerad 

Efter översyn av organisationen i de tekniska verksamheterna finns möjlighet att genomföra neddragning 
av en tjänst. 

Cirkulär mat / Ökad matkvalitet (KF december 2021) 

I kommunfullmäktiges rambudget i juni 2021 tillfördes extra medel om 250 tkr kommunstyrelsens 
måltidsenhet i syfte att öka andelen cirkulär mat. Tillskottet kommer alltså direkt till kommunstyrelsens 
ramanslag och påverkar därför inte måltidspriset för utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Med hjälp 
av denna finansiering och genom att öka insatserna för att minska matsvinnet är det möjligt att höja 
ambitionsnivån för inköp av ekologisk mat från 25 till 30 procent. Även inköpen av närproducerade råvaror 
(producerade inom kommunen) kommer att öka. Förvaltningen föreslår nyckeltal för ekologiska livsmedel 
samt för matsvinn och CO2 i måltidsverksamheten. 

En ny måltidspolicy har antagits i slutet av år 2021. 

Tillsammans med hållbarhetsrådet, kommunstyrelsens symbiosverksamhet samt omsorgs- och utbildnings-
förvaltningarna planeras för projekt för verksamhetsutveckling i syfte att öka kvaliteten i hela måltids-
situationen. Projektet väntas kunna genomförs med extern finansiering. Inte heller denna utveckling 
påverkar därför måltidspriset. 

Härtill kommer att kommunfullmäktige i december 2021 tillsköt ytterligare 500 tkr till kommunstyrelsens 
budget över två år för ökad matkvalitet i skolor och äldreomsorg. Inte heller detta tillskott påverkar 
måltidspriset för utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Genom tillskottet kan den tjänst som föreslogs 
redan 2018, men stoppades av ekonomiska skäl, tillsättas för måltidsutveckling i projektform. 

Aktiviteterna kommer att redovisas som en förvaltningsövergripande handlingsplan till måltidspolicyn. 

Teknisk service (KF december 2021) 

Kommunfullmäktige har i december 2021 även beslutat om tillskott om 1 mnkr under 2022 för förstärkning 
av den tekniska servicen. 

Plan-kostnader 

Årets budgetarbete innefattar att flytta kostnaderna för kommunens planarbete från investering till drift. 
Detta med anledning av lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), LKBR, samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR 

Översiktlig planering pågår efter beslut i kommunfullmäktige 2018-09-27. Under sommaren och hösten 
2021 har översiktsplanen ställts ut för samråd. Framtagande av granskningshandlingar och utställning för 
granskning planeras enligt tidplan att genomföras under 2022. 

Avsatt budgetpost avser kommunala detaljplaner enligt fattade beslut: 

• Väjern 1:1 - Detaljplan (Hamn och centrumområde i Väjern), 0,77 mnkr per år under åren 2022-
2025, 

• Hovenäs 1:2 - Detaljplan (Hogenäs Industriområde), 0,2 mnkr per år under åren 2022-2023. 
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• Hunnebo 1:273 mfl, 0,125 mnkr per år under åren 2022-2023. 

• Gravarne 3:136 (fd Parkskolan), 0,125 mnkr per år under åren 2022-2023. 

Plan-verksamhet 

Kommunstyrelsen har efterfrågat en bedömning av resursbehovet i det fall en större industri blir verklighet. 
För kommunstyrelsens del behöver verksamheten anpassas för att möta denna ökade planering, dels i 
projektledningsfrågor, dels i exploateringsfrågor. För byggnadsnämndens del behövs först kapacitet i 
planeringsverksamheten och, i takt med att färdigplanerade områden ska byggas ut, behovet bedömas i 
övriga delar av verksamheten. 

Översiktsplanen beräknas antas under 2022 och kommunen behöver planera för att genomföra de politiska 
intentioner som fastställs i den planen. Översiktsplanen tar höjd för två olika utvecklingsscenarier i 
kommunen. Ett scenario utgår ifrån att ett större område exploateras av en större industri för landbaserad 
fiskodling med stor samtidigt utbyggnad. Det andra scenariot är att samma område exploateras av fler men 
mindre verksamheter och därmed byggs ut successivt. 

Oaktat vilket av dessa scenarier som blir verklighet de närmaste åren kan byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen planera för att ta ett mera aktivt grepp kring detaljplaneringen i syfte att öka 
planberedskapen med möjlighet till eget inflytande över försäljning av bostads- och industritomter. 

I samband med att kommunens politiska styrgrupp för den nya översiktsplanen 2022 arbetade med den 
framtida markanvändningen i kommunen, tittade även denna grupp på vilka utvecklingsområden för 
bostäder som kan tänkas vara relevanta för att utöka kommunens planbuffert och därmed bemöta den 
expanderade befolkningen. Gruppen tog fram ett så kallat "snabbspår" och utgick ifrån nu gällande 
översiktsplan 2010 eftersom dessa områden redan är prövade översiktligt och det finns en politisk enighet 
kring att utveckling kan ske i dessa områden. Andra hänsynstaganden som gjorts i snabbspåret är om 
områdena bland annat anses vara relativt konfliktfria, kommunalt ägd mark, potential för helårsboende, 
utbyggnadsvolymen, infrastruktur, närhet till det nya utvecklingsområdet för industri och mycket mer. 

Byggnadsnämnden beslutade 2021-09-03 att föreslå kommunstyrelsen att besluta att påbörja planarbete för 
bostadsutbyggnad enligt viss rangordning. I nämndens beslut föreslås kommunstyrelsen avsätta cirka 9,0 
mnkr över tid, samt ett fortsatt uppdrag att återkomma med förslag ifråga om vem av kommunstyrelsen och 
bostadsbolaget som ska ha rollen som exploatör i respektive plan m.m. 

För att genomföra det så kallade snabbspåret behövs ökade resurser tillföras byggnadsnämnden för 
detaljplanering (motsvarande en heltid) och kommunstyrelsen för därmed sammanhängande mark- och 
genomförande-frågor (motsvarande två halvtider). Om kommunen själv gör utredningarna inför antagande 
av detaljplaner behövs budget även i dessa delar. Är det fråga om bostäder kan sådana utredningar istället 
hanteras av bostadsbolaget. Eftersom beslut ännu inte fattats har dessa förslag inte tagits in i budget. 
Behovet av resurser är också beroende av i vilken takt kommunstyrelsen önskar genomföra 
detaljplaneringen. 

Åren framåt kan behovet komma att öka ytterligare, beroende på vilken väg utvecklingen tar i kommunen. 
En större etablering får med stor sannolik följdeffekter i form av att andra verksamheter vill etablera sig i 
och kring kommunen med ökade krav på planberedskap. Det är emellertid för tidigt att göra beräkningar 
ännu. Från 2024 bedöms intäkter från projekten kunna täcka kostnaderna. På några års sikt innebär en sådan 
utveckling ökade försäljnings- och skatteintäkter som överstiger nu beskrivna initiala kostnader. 

I linje med ovanstående beslutade kommunfullmäktige i december 2021 att tillföra 0,8 mnkr till BN:s 
budget för prioriterade DP-arbeten under 2022. 

 

Bilaga: Internbudget sifferbilaga KS allmän verksamhet och KS teknisk verksamhet, daterad 2022-01-10 
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Internbudget 2022 Kommunstyrelsens allmänna verksamhet 2022-01-10

Intäkter Personal- Drift Interna Kaptjänst Summa Intäkter Personal- Drift Interna Kaptjänst Summa

Verksamhet /Ansvar kostnader förvalt.ersätt kostnader förvalt.ersätt

Kommunstyrelsen 0 2 961 800 125 000 19 000 0 3 105 800 0 2 934 100 150 000 19 000 0 3 103 100
KS ofördelade medel 0 0 5 308 200 0 0 5 308 200 0 0 1 244 500 0 0 1 244 500
Kommunledning 0 2 168 500 276 000 10 900 0 2 455 400 0 1 558 000 256 500 10 900 0 1 825 400
Ekonomichef 102 000 6 422 000 10 163 800 37 500 573 000 17 094 300 37 000 6 141 600 8 866 000 47 500 572 000 15 590 100
Personalchef 0 5 196 400 3 967 200 118 100 272 500 9 554 200 0 4 946 200 3 469 200 117 700 271 200 8 804 300
Administrativ chef 3 282 500 7 161 200 3 160 300 2 384 100 0 9 423 100 3 102 100 7 132 900 2 953 000 2 278 200 146 400 9 408 400
Näringslivs- och utvecklingschef 11 599 600 13 681 900 3 991 100 485 900 0 6 559 300 10 645 300 13 327 600 3 353 100 485 900 0 6 521 300
Enhetschef arbetsmarknadsenheten 6 768 600 9 528 300 294 900 1 600 700 163 500 4 818 800 11 071 700 14 128 400 2 178 400 907 100 200 600 6 342 800
Räddningschef 8 313 600 11 955 600 8 362 400 1 256 100 1 400 600 14 661 100 9 445 100 12 082 100 9 406 100 1 019 500 1 400 800 14 463 400

Summa 30 066 300 59 075 700 35 648 900 5 912 300 2 409 600 72 980 200 34 301 200 62 250 900 31 876 800 4 885 800 2 591 000 67 303 300

Nettokostnad 72 980 200 67 303 300

RAM KS allmänn vht inkl ofördelade medel 2021 67 303 300

Intäkter Personal- Drift Interna Kaptjänst Summa Återgår till KS ofördelade medel, hela kommunen 4 363 700
Verksamhet kostnader förvalt.ersätt Tillskott ofördelade medel personalvård o utbildning 500 000

Kultur (Hav & Land) till finansförvaltningen (KF december 2021) -500 000
Kommunstyrelsen 0 27 700 -25 000 0 0 2 700 Delsumma förändring KS ofördelade medel 4 363 700
KS ofördelade medel 0 0 4 063 700 0 0 4 063 700 Återgår till KS ofördelade medel från allmän verksamhet -1 818 000
Kommunledning 0 610 500 19 500 0 0 630 000 KPI-uppräkning 1,8 % -4 600
Ekonomichef 65 000 280 400 1 297 800 -10 000 1 000 1 504 200 Löneökning avtal 2021 612 000
Personalchef 0 250 200 498 000 400 1 300 749 900 Administration effekivisering -150 000
Administrativ chef 180 400 28 300 207 300 105 900 -146 400 14 700 IT besparingar -500 000
Näringslivs- och utvecklingschef 954 300 354 300 638 000 0 0 38 000 Omorganisation allmän verksamhet -600 000
Enhetschef arbetsmarknadsenheten -4 303 100 -4 600 100 -1 883 500 693 600 -37 100 -1 524 000 Bredbandssatsning 1 670 000
Räddningschef -1 131 500 -126 500 -1 043 700 236 600 -200 197 700 Drift ekonomisystem 500 000

Driftmedel hälsoarbete 100 000
Summa -4 234 900 -3 175 200 3 772 100 1 026 500 -181 400 5 676 900 Personalutvecklare 600 000

Verksamhetsutvecklare 600 000
Nettokostnad förändring 5 676 900 Näringslivsutvecklare 700 000

Samverkan IT-enheten 51 000
Samverkan Löne-enheten 51 000
Friskvårdsbidrag (KF december 2021) 500 000
Flytt av budget för vandringsleder från AME till teknisk vht -998 200
Delsumma förändring KS allmän verksamhet 1 313 200

RAM KS allmän vht inkl ofördelade medel 2022 72 980 200

Avvikelse ram - budget 0

2022 2021

Förändring 2021-2022



Internbudget 2022 KS tekniska verksamheter 2022-01-10

Intäkter Personal- Externa Interna Kaptjänst Summa Intäkter Personal- Externa Interna Kaptjänst Summa

Verksamhet kostnader driftkostn. förvalt.ersätt kostnader driftkostn. förvalt.ersätt

SBF Administration 0 1 231 500 2 317 967 20 000 0 3 569 467 0 1 330 700 1 164 800 20 000 0 2 515 500

Rådet för tillgänglighetsfrågor 0 34 200 5 100 0 0 39 300 0 34 200 5 100 0 0 39 300

Markförvaltning 13 146 500 3 965 200 2 291 500 31 000 314 400 -6 544 400 12 969 900 4 201 300 791 200 21 000 314 400 -7 642 000

Drift- och projektenhet 1 220 300 2 770 200 218 800 57 000 0 1 825 700 1 414 300 3 693 000 197 200 57 000 0 2 532 900

Anläggningar inkl GS & Fordon 19 234 125 9 856 000 8 306 230 11 573 695 6 795 000 17 296 800 16 306 000 8 285 700 7 353 200 10 924 700 6 750 000 17 007 600

Fastigheter 47 048 592 5 525 000 23 861 950 1 678 442 15 889 100 -94 100 46 252 400 6 459 700 21 919 500 1 740 000 16 147 000 13 800

Hamnar 17 034 000 1 781 100 3 617 000 2 663 300 5 636 700 -3 335 900 16 274 300 1 857 700 3 071 400 2 919 200 5 636 700 -2 789 300

Lokalvård 10 359 500 10 052 000 388 200 0 8 400 89 100 10 119 500 9 831 200 511 900 0 8 400 232 000

Måltider 26 512 400 14 950 500 7 549 902 4 429 431 215 700 633 133 26 022 800 14 464 400 7 090 400 4 319 500 215 700 67 200

Summa 134 555 417 50 165 700 48 556 649 20 452 868 28 859 300 13 479 100 129 359 200 50 157 900 42 104 700 20 001 400 29 072 200 11 977 000

Nettokostnad 13 479 100 11 977 000

RAM KS tekniska verksamheter 2021 11 977 000

Intäkter Personal- Externa Interna Kaptjänst Summa KPI-uppräkning 1,8% -1 210 400

Verksamhet kostnader driftkostn. förvalt.ersätt Löneökning 248 200

Effektivisering / utökning:

SBF Administration 0 -99 200 1 153 167 0 0 1 053 967 Parkeringstaxor -525 000

Rådet för tillgänglighetsfrågor 0 0 0 0 0 0 Anläggningsverksamhet -500 000

Markförvaltning 176 600 -236 100 1 500 300 10 000 0 1 097 600 Taxeintäkter inte uppräknade av KPI 300 000

Drift- och projektenhet -194 000 -922 800 21 600 0 0 -707 200 Cirkulär Mat 250 000

Anläggningar inkl GS & Fordon 2 928 125 1 570 300 953 030 648 995 45 000 289 200 Matkvalitet 500 000

Fastigheter 796 192 -934 700 1 942 450 -61 558 -257 900 -107 900 Tillskott teknisk service 1 000 000

Hamnar 759 700 -76 600 545 600 -255 900 0 -546 600 Återgår till KS ofördelat -1 416 700

Lokalvård 240 000 220 800 -123 700 0 0 -142 900 Fysisk planering ( Öp & detaljplaner) 2 000 000

Måltider 489 600 486 100 459 502 109 931 0 565 933 Flytt budget administratör 80% (4 mån) -142 200

Flytt av budget för vandringsleder från AME till teknisk vht 998 200

Summa 5 196 217 7 800 6 451 949 451 468 -212 900 1 502 100 RAM KS tekniska verksamheter 2022 13 479 100

Nettokostnad förändring 1 502 100 Avvikelse ram - budget 0

2022 2021

Förändring 2021 - 2022
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KSAU § 238  Dnr 2021/000020 

Delårsrapport per augusti 2021 Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning 

Fyrbodals Kommunalförbund inkom 2020-11-16 med delårsrapport för ekonomi och verksamhet 
för perioden jan-augusti 2021. Denna antogs av direktionen 2021-10-28. Resultatet för perioden 
uppgår till ett överskott om 991 tkr. Prognosen på helår beräknas ge ett överskott på 998 tkr. 
Budgeten på helår uppgår till +190 tkr. 
 
Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna är ej 
upparbetade personalkostnader (vakans och tjänstledigheter) och lägre rörliga administrativa 
kostnader (möten, resekostnader) främst på grund av pandemin. Inga investeringar har gjorts under 
perioden.  
 
I verksamhetsplanen finns fem strategiska utvecklingsområden, där varje område har aktiviteter 
kopplade och övergripande förväntas gå enligt plan. 

God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska i budgeten anges finansiella mål samt verksamhetsmål som har 
betydelse för god ekonomisk hushållning. I rapporten finns uppföljning av mål för god ekonomisk 
hushållning.  
 
Förbundet bedömer att målet för god ekonomisk hushållning upprätthålls.  
 
Finansiella mål:  
En långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent 
Budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna (uppfylls) 
God likviditet (uppfylls) 
Delregionala utvecklingsmedelen växlas upp med minst 50 procent (uppfylls) 
Vägledande principer:  Tillgångar och skulder ska förvaltas betryggande sätt och ska ha tydliga 
regler och riktlinjer för sin finansförvaltning. (uppfylls) 

Internkontroll 
Återredovisning saknas.  

Medborgarperspektiv 
Återkoppling till medborgarna om förbundets verksamhet 

Beslutsunderlag 

Beslut förbundsdirektionen 2021-10-28 §85 
Aktivitetsplan bilaga till delåret. 
Delårsrapport 210831 Fyrbodals kommunförbund slutversion 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-11-23 
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Forts. KSAU § 238 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport per augusti för Fyrbodals 
Kommunalförbund. 
   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-11-23 KA 2021/20 
 
Kommunstyrelsen 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

Delårsrapport per augusti 2021 Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning 
Fyrbodals Kommunalförbund inkom 2020-11-16 med delårsrapport för ekonomi och 
verksamhet för perioden jan-augusti 2021. Denna antogs av direktionen 2021-10-28. 
Resultatet för perioden uppgår till ett överskott om 991 tkr. Prognosen på helår beräknas 
ge ett överskott på 998 tkr. Budgeten på helår uppgår till +190 tkr. 
 
Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna är 
ej upparbetade personalkostnader (vakans och tjänstledigheter) och lägre rörliga 
administrativa kostnader (möten, resekostnader) främst på grund av pandemin. Inga 
investeringar har gjorts under perioden.  
 
I verksamhetsplanen finns fem strategiska utvecklingsområden, där varje område har 
aktiviteter kopplade och övergripande förväntas gå enligt plan. 

God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska i budgeten anges finansiella mål samt verksamhetsmål som 
har betydelse för god ekonomisk hushållning. I rapporten finns uppföljning av mål för 
god ekonomisk hushållning.  
 
Förbundet bedömer att målet för god ekonomisk hushållning upprätthålls.  
 
Finansiella mål:  
En långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent 
Budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna (uppfylls) 
God likviditet (uppfylls) 
Delregionala utvecklingsmedelen växlas upp med minst 50 procent (uppfylls) 
Vägledande principer:  Tillgångar och skulder ska förvaltas betryggande sätt och ska ha 
tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning. (uppfylls) 

Internkontroll 

Återredovisning saknas.  

Medborgarperspektiv 

Återkoppling till medborgarna om förbundets verksamhet 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad rapport för Fyrbodals 
Kommunalförbund. 
   

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 210831 Fyrbodals kommunförbund slutversion 
Beslut förbundsdirektionen 2021-10-28 §85 
Aktivitetsplan bilaga till delåret. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunalförbundet Fyrbodal 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 

  
Maria Strömberg Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommunchef 
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Förvaltningsberättelse 
Väsentliga händelser under perioden 
Detta är andra uppföljningen av den nya treåriga verksamhetsplanen. Den består av fem 
strategiska utvecklingsområden som direktionen beslutat och ska ses som en färdriktning för 
Fyrbodalsregionen som helhet som kan nås genom samverkan och gemensamma satsningar. 
Kopplat till varje område genomförs aktiviteter som beskriver kommunalförbundets insatser för 
att nå de strategiska målen. Under första och andra tertialen har ett antal övergripande 
aktiviteter genomförts såsom: 

En ny överenskommelse mellan VGR och Fyrbodals kommunalförbund har tecknats avseende de 
delregionala utvecklingsmedlen (DRUM). Genom överenskommelsen tillsätts strategiska 
funktioner för genomförandet av delar av förbundets verksamhetsplan, den regionala 
utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen och klimat 2030. Resterande medel går till 
medfinansiering av projekt, uppdrag och verksamheter. Syftet med den nya modellen är att 
skapa förutsättningar för genomförandet av den nya Regionala utvecklingsstrategin (RUS 2030) 
som trädde i kraft i februari 2021.  

Enligt ett årshjul förs presidiedialog mellan direktionens arbetsutskott och Västra 
Götalandsregionens nämnder Regionala utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden (KUN) och 
Miljönämnden (MN) i syfte att se hur kommunalförbundet är med och bidrar till och följer upp 
insatser inom den nya regionala utvecklingsstrategin och den regionala kulturplanen.  

Ett antal processer pågår såsom uppföljning av Gryning Vård AB (berör kommunerna genom 
sina kommunalförbund), att finna långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst (KAV) 
(berör kommunerna i Fyrbodalsregionen och Högskolan Väst) samt dialog kring innehåll av nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar (berör alla kommuner, kommunalförbund och 
Västra Götalandsregionen). En stor omställningsprocess pågår för införandet av Nära vård. 
Förbundet deltar också i framtagandet av ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal. En ny 
näringslivstrategi för förbundet är under framtagande. 

Förbundet har sedan 1 januari ett helt nytt diariesystem och har under våren startat med e-
signering av avtal och protokoll vilket har bidragit till en mer effektiv hantering. 

I mars utsattes förbundet för ett bedrägeriförsök, pengar betalades felaktigt ut men försöket 
lyckades inte fullt ut. Tack vare snabb hantering i samarbete med bank kunde pengarna 
återbetalas. Bedrägeriförsöket polisanmäldes. Händelsen bidrog till genomlysning av förbundets 
interna rutiner. I samband med detta höjdes IT-säkerheten upp med bland annat 
multifaktorinloggning och höjt spamfilter på mejl. 

Ett antal medarbetare har börjat och slutat under framför allt första tertialen. Detta beror främst 
på projekt som startats eller avslutats samt pensionsavgångar. Detta medför ett antal 
nyrekryteringar.  

Förbundets verksamheter och projekt har fortsatt att ställa om under pandemin till att jobba 
mer digitaliserat när det kommer till möten, konferenser och utbildningar. Detta har i sin tur 
minskat resandet och möjliggjort för fler att kunna delta på möten och konferenser jämfört med 
fysiska möten. En framgångsfaktor har varit att förbundet lyckats mildra negativa effekter 
rörande samverkan och samarbete som pandemin kunnat innebära. Genom att utveckla sin 
digitala mognad och anpassa verksamheter och projekt i enlighet med Folkhälsomyndighetens 
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rekommendationer, har förbundet i hög grad kunnat genomföra de insatser som förväntats. En 
viktig uppgift för förbundet har varit att hålla i och stötta i pågående utvecklingsprocesser i en 
tid då kommunal personal behövt fokusera mycket på verksamhetsfrågor. Det finns dock 
arbetsområden som inte kunnat genomföras enligt plan, till exempel arbetet med den 
delregionala strukturbilden och de utbildningar och studiebesök som kräver fysisk närvaro. De 
politiska mötena och mötena med professionsnätverken har enbart bedrivits digitalt. Alla 
medarbetare har erbjudits utbildning i verktyg för att hålla i digitala möten. 

En arbetsmiljöenkät är genomförd avseende de två senaste åren vilket innebär att förbundet har 
möjlighet att analysera effekterna av pandemin även avseende personalens arbetsmiljösituation. 
Analys av enkäten pågår och blir klar i slutet av september.  

År 2021 är första året som förbundet har tertialavstämningar i stället för kvartalsavstämningar, 
enligt beslut i direktionen den 24 september 2020, § 72. Detta gör att jämförelsen med 
föregående års resultat för perioden kan bli något missvisande då den föregående 
delårsrapporteringen gjordes per 30 juni 2020. Siffrorna inom parentes i 
förvaltningsberättelsen avser alltså 30 juni 2020. 

Inga investeringar har gjorts under perioden. 

Förbundets förväntade utveckling avseende 
ekonomi och verksamhet utifrån målen om god 
ekonomisk hushållning 
Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets verksamhet och ekonomi följer 
tidigare års. Dock med reservation för omställningar som har gjorts på grund av Covid-19. 
Effekten av pandemin är minskade kostnader, som till exempel resor och möteskostnader 
jämfört med budget.  

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett effektivt 
sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad verksamhet, 
som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga genom regelbundna 
avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och projekt/verksamhetsansvarig. 

Förbundet bedömer att målet om god ekonomisk hushållning upprätthålls. 
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Uppföljning finansiella mål 
EN LÅNGSIKTIG STABIL SOLIDITETSNIVÅ PÅ 10 PROCENT  
Målet om en långsiktig och stabil soliditetsnivå på 19 procent får och kan variera över tid. 

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent 
bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets 
egna kapital. Den 31 augusti 2021 är soliditeten 7 procent, vilket är en sänkning från 
årsbokslutet 2020 med 1 procentenhet. Detta är en naturlig fluktuation med pågående projekt 
och verksamheter som slutregleras först i samband med årsskiftet eller vid slutredovisning. 
Därmed har förbundet en del medel bokförda som förutbetalda eller upplupna intäkter. 

BUDGET I BALANS, INTÄKTERNA SKA ÖVERSTIGA KOSTNADERNA. 
Förbundet når på delåret målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 991 
tkr (-446 tkr), jämfört med budgeterat resultat på 190 tkr. Resultatet består av överskott i 
basens resultat.  

GOD LIKVIDITET  
Förbundet ska ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta 
åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.   

Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala 
utvecklingsmedel och har därmed likvida medel om cirka 66 miljoner kronor (cirka 43 
miljoner). Därmed nås målet om god likviditet. 

DELREGIONALA UTVECKLINGSMEDLEN VÄXLAS UPP MED MINST 50 PROCENT 
Det finansiella målet avseende uppväxling av de delregionala utvecklingsmedlen utöver de 
medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med beräknas och följs upp på 
helårsbasis. Den senaste uppföljningen av medlen gjordes under våren och avsåg 2020 års 
projekt och verksamheter som finansierats av delregionala utvecklingsmedel. Därmed har ingen 
uppföljning eller analys av målet gjorts för innevarande period per den 31 augusti 2021. 
Prognosen är att målet kommer att nås. 

VÄGLEDANDE PRINCIPER  
Kommunalförbundet har även två vägledande principer sedan 1 januari 2020:  

• Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande 
sätt.  

• Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.  

Förbundets vägledande principer regleras i en kapitalplaceringspolicy. Enligt den har likvida 
medel kunnat placeras säkert och riskfritt under 2021 och har till och med 31 augusti genererat 
ränteintäkter om 13 tkr (21 tkr).   
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Uppföljning strategiska utvecklingsområden  
Verksamheten har bedrivits enligt direktionens beslut och direktiv. Förbundet har utvecklat sin 
digitala mognad och anpassat verksamheterna och projekten i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Trots pandemin har förbundet i hög grad kunnat 
genomföra de insatser som förväntats. Dock finns undantag som till exempel arbetet med den 
delregionala strukturbilden och genomförandet av de utbildningar och studiebesök som kräver 
fysisk närvaro. De politiska mötena och mötena med professionsnätverken har enbart bedrivits 
digitalt. De digitala mötena har lockat fler deltagare än de fysiska vilket är mycket positivt. Att 
förbundet kunna ställa om på det sätt som gjorts bedöms vara ett resultat av det goda samarbete 
som under många år byggts i professionsnätverk och politiska forum samt lyhördhet och 
flexibilitet hos kommunernas och förbundets medarbetare. Dock ger nätverken uttryck för 
avsaknad av de relationsbyggande aktiviteter som möjliggörs genom fysiska träffar. 
Superteamet, som består av kommunernas näringslivsutvecklare och aktörerna inom det 
företagsfrämjande systemet i Fyrbodal, har utökats med representation från utvecklingsnoderna 
Innovatum, Mötesplats Steneby, Gröna klustret, Wargön Innovation, Kristineberg och Sotenäs 
symbioscenter. Dessa kommer vara än mer viktiga för det framtida arbetet med omställning till 
ett mer grönt och hållbart samhälle. 

De större eventen som förbundet har anordnat har haft fler deltagare än någonsin. Detta är en 
trend som även syns i antalet besökare på vår hemsida. Så ser även trenden ut i våra sociala 
media-kanaler vilket är mycket positivt då vår kommunikation bygger vår gemensamma 
identitet och vårt varumärke Fyrbodal. 

Arbetet har utförts inom ramen för fem strategiska utvecklingsområden. Nedan redogörs för 
arbetet som utförs inom respektive område på aggregerad nivå. I bilagan ”Uppföljning 
aktivitetsplan delårsbokslut 2021” finns insatserna beskrivna på detaljerad nivå.  

STÖD, OMSORG OCH HÄLSA 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Stöd, omsorg och hälsa” finns tre strategiska mål; 
Kvalitet och välfärdsteknik, Barn och unga och Kompetens, FoU och samverkan. Uppföljningen 
av de inplanerade aktiviteterna visar att arbetet går enligt plan. Processen kring omställningen 
till Nära vård är i full gång i medlemskommunerna och i det arbetet utgör förbundet ett stöd för 
kommunerna genom den resurs som finns på förbundet sen i januari i år. Särskilt viktigt för 
detta målområde som till stor del verkar mot kommunernas socialförvaltning, har varit att 
anpassa stödet till kommunerna för att möta upp de behov som identifierats kopplade till 
pandemin, bland annat genom att vara direkt delaktiga i samordning av insatser kopplade till 
detta såsom provtagning och vaccinationer. 
För att bidra till andra har förbundet deltagit i flera sammanhang i andra kommuner/län för att 
berätta om Fyrbodals sätt att jobba med strategier och strukturer för kompetens, 
kompetensutveckling och kvalitet med fokus på baspersonal. Bland annat har förbundet blivit 
inbjuden till Forum Carpe Stockholm att berätta om det avslutade projektet Fyrbodal höll i 
”välfärdsteknik inom funktionshinderområdet” och hur vi fortsatt jobba efter det med vårt 
DIKT-nätverk - där det brukarnära stödet står i fokus. 
 
Under året har arbetet med ett länsgemensamt VFU-avtal avslutats och alla Fyrbodals 
kommuner har undertecknat. Med ett gemensamt avtal uppnås en ökad tydlighet och större 
likvärdighet för studenter i hela länet. 
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH UTBILDNING  
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Kompetensförsörjning och utbildning” finns fyra 
strategiska mål; Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå, Samverkan och 
tillgänglighet, Forskning och utveckling och Skolavhopp, resultat och jämlikhet. Inom samtliga 
mål löper arbetet på enligt plan. En rad olika insatser bedrivs för att arbeta med utmaningar som 
finns inom både offentlig och privat sektor. Det stora projektet Strategisk kompetensförsörjning 
har bidragit till att fler kompetensråd har bildats, att insatser för att motverka effekterna av den 
stängda gränsen till Norge har gått att genomföras och att medlemskommunernas anställda fått 
löpande kompetensutveckling inom flera olika områden.  
 
I samverkan med Skaraborgs kommunalförbund drivs projektet Fenixz, som erbjuder 
kompetensutveckling till anställda i små och medelstora företag. Under sommaren gick projektet 
in i genomförandefas vilket innebär att förbundet nu kan erbjuda 2000 personer 
kompetensutvecklande insatser som stärker deras ställning på arbetsmarknaden. Detta innebär 
att förbundet är med och bidrar till ökad och bibehållen sysselsättning inom hårt drabbade 
branscher. 

Utredningen om förbundets FoU-resurs inom område utbildning och kompetensförsörjning har 
genomförts. Processtöd Fullföljda studier pågår.  

Genom att analysera och bearbeta resultat från avslutade och ovan nämnda pågående projekt 
har förbundet också börjat formera arbetet framåt kring Kraftsamling Fullföljda studier som 
finns med i den regionala utvecklingsstrategin. 

FYSISK PLANERING OCH HÅLLBARA TRANSPORTER 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Fysisk planering och hållbara transporter” finns tre 
strategiska mål; Hållbart resande, Gemensam planering och Samspel och utveckling. Inom 
hållbart resande drivs arbetet enligt plan medan arbetet inom ”Gemensam planering” och 
”Samspel och utveckling” till stor del pausats på grund av Coronapandemin.  

Behovet av en sammanhållen process för hållbar mobilitet på landsbygder har definierats och 
behovet har efter beslut i direktionen lyfts till Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd 
och Västtrafik. Beslutet kan innebära en mer fokuserad insats på frågan framöver. 

En rad insatser har gjorts inom projektet Fossilfri gränsregion. Bland annat har ett underlag för 
kommunernas hantering av publik laddinfrastruktur tagits fram och flera insatser som främjar 
biogasanvändandet inom kollektivtrafiken, skolskjutsar, industritillämpningar och tunga 
transporter pågår. Detta är ett viktigt led i arbetet mot omställningen till det fossilfria samhället.  
Prognosen framåt är att arbetet inom de mål som pausats kan startas upp med ny kraft så fort 
restriktionerna för Coronapandemin har lättat.  
NÄRINGSLIV, KULTUR OCH ATTRAKTIONSKRAFT 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Näringsliv, kultur och attraktionskraft” finns tre 
strategiska mål; Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet, Innovation, styrkeområden 
och investeringsvilja och Kultur och attraktionskraft. Inom samtliga mål löper arbetet på enligt 
plan. Förbundets förslag till näringslivsstrategi är nu ute för granskning i flera nätverk och 
organisationer. Flera omställnings- och utvecklingsprojekt för att driva på näringslivets 
utveckling pågår. Flera etableringsförfrågningar inom Fyrbodals styrkeområden ligger inne hos 
Position Väst. Programmet som genomförs tillsammans med Svenskt Näringsliv för att förbättra 
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företagsklimatet genom att erbjuda kommunernas anställda kompetensutvecklande insatser har 
nu haft över hundra deltagare.  

Ett klusterinitiativ liksom en testbädd för träutveckling är under utformande. På regionalt plan 
är arbetet med framtagandet av ett skogsprogram i full gång.  

Projektet Hållbar besöksnäring i Väst har gått in i genomförandefas under sommaren och under 
hösten finns en rad aktiviteter att ta del av för besöksnäringsföretag. Projektet Våra rum har 
beslutats med syfte att ta tillvara det ökade intresset hos kommunerna för gestaltad livsmiljö. En 
kartläggning av behov som utövare inom Kulturella och kreativa näringar är genomförd. Nästa 
steg i arbetet blir att ta fram en gemensam strategi för hur kommunerna och 
kommunalförbundet kan stötta näringen. Konferensen Attraktiva kommuner - på temat 
Gestaltad livsmiljö, från nationell politik till lokal praktik genomfördes i januari med över 380 
deltagare.  
Sammantaget är dessa insatser viktiga för att skapa förutsättningar för det nya näringslivet 
utifrån samhällets omställningsbehov som pekas ut i den regionala utvecklingsstrategin och 
enligt Agenda 2030. 
 
Prognosen är att arbetet inom området fortsatt kommer att löpa på enligt plan. 

DIGITALISERING 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Digitalisering” finns två strategiska mål; Innovation, 
kompetens och ledarskap och Infrastruktur och Digital service. Inom området har förbundet en 
stödjande roll i form av att vara en informationsspridare och genom att delta i nätverk samt 
medfinansiera projekt som främjar näringslivets transformation.   

Arbetet har utmanats av att förbundet inte längre har en egen digitaliseringsfunktion då 
strategerna som är utsedda att leda arbetet numera utgår från VästKom. Stort fokus läggs 
därifrån på Framtidens vårdmiljö, FVM.  Att resurserna för digitaliseringssamordnare sen 
januari 2021 är samlade till VästKom innebär ett behov av nyorientering i hur förbundet ska 
verka. 

Prognosen är att förbundet fortsatt kommer att kunna ha en stödjande roll men om 
förutsättningarna inte förändras inte kommer att kunna genomföra egna aktiviteter inom 
området. 
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Balanskravsutredning 
Bedömning av balanskravsresultatet 2021-08-31 (tkr) 

Periodens resultat enligt resultaträkningen  = 991  
Samtliga realisationsvinster   0  
Realisationsvinst enligt undantagsmöjlighet   0  
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet   0  
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper   0  
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper   0  
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar  = 991  
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   0  
Användning av medel från resultatutjämningsreserv   0  
Balanskravsresultat  = 991  
 

Kommunalförbundet gör bedömningen balanskravet uppnås på delåret utifrån ovan 
redovisning. Kravet sker på årsbasis och bedömningen är att det även då uppnås i och med 
lämnad helårsprognos för förbundet.  

Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till 
den budget som fastställts för den löpande 
verksamheten 
Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2021 och kända faktorer för 
kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för helåret är + 
998 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 190 tkr. Detta är en avvikelse mot budget med + 
808 tkr. Bedömningen är att om inget oförutsett händer kommer förbundet att kunna hålla 
prognosen, dock med reservation för kostnader som uppstår i samband med viss återgång till 
arbetsplatsen i samband med att pandemin avtar.   

Anledningen till skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat förklaras med pandemin och 
vakanser på personalsidan i basverksamheten. Under normala förhållanden hade förbundets 
ekonomiska resultat legat i linje med budget. Differensen i personalkostnaderna kommer 
troligen inte att ändras i förhållande till delårsrapporten men möjligen att resor och möten 
kommer att öka under hösten och vintern i samband med att restriktioner och 
rekommendationer förändras.  

För att visa på skillnaden i kostnader kan nämnas att för helåret 2019 redovisades ca 220 tkr för 
mötes- och resekostnader för politiker och tjänstepersoner och för delåret 2021 så ligger 
kostnader på 0 kr.  

Projekt och verksamheter ska inte belasta resultatet. Budget för projekt och övrigt finansierad 
verksamhet görs och följs upp under året av ansvarig och ekonom, men redovisas inte i 
delårsrapporten utan i respektive projekts redovisning.  
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Kommentarer till resultatet 
Under perioden har inga projekt eller verksamheter som avslutats genererat vare sig överskott 
eller underskott. De pågående projekten och verksamheterna löper på och påverkar inte 
delårsbokslutets resultat.  

Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna är ej 
upparbetade personalkostnader och lägre rörliga administrativa kostnader främst på grund av 
pandemin.  

Avvikelsen mot budget för 2021 i resultaträkningen visar jämfört med totala omsättningen i 
förbundet, det vill säga basverksamhet, projekt och särskilt finansierad verksamhet. Budgeten 
som direktionen beslutar om årligen upprättas enbart för basverksamheten.   
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Driftsredovisning basverksamhet (tkr) 
 BUDGET 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

UTFALL 
 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2020-01-01 – 
2020-06-30 

AVVIKELSE 
BUDGET 

2021 

INTÄKTER     

Medlemsavgifter (36 kr/invånare) 9 900 6 586 4 793 -3 314 

Ersättning för uppdrag 0 0 0 0 

Övriga intäkter 35 46 74 11 

SUMMA: 9 935 6 632 4 867 -3 303 

     

KOSTNADER     

Konsultkostnader -100 -22 -59 78 

Administration, fasta kostnader -731 -494 -344 237 

Administration, rörliga kostnader -1 050 -467 -375 583 

Personalkostnader                -7 204 -4 336 -3 371 2 868 

Bilersättning, traktamente & 
leasingbil -120 -74 -53 46 

Politiska ersättningar, ordf & revisorer -400 -220 -173 180 

Möteskostnader, politiker & 
tjänstepersoner -100 0 -21 100 

SUMMA: -9 705 -5 613 -4 760 4 092 

     

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 230 1 019 107 789 

Avskrivningar inventarier -40 -39 -35 1 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 190 980 72 790 

     

FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter 0 13 21 13 

Räntekostnader 0 -2 -2 -2 

SUMMA: 0 11 19 11 

     

PERIODENS RESULTAT 190 991 91 801 
 

 

KOMMENTARER TILL BASVERKSAMHETENS RESULTAT 
De stora avvikelserna mot budget är personalkostnaderna och de rörliga administrativa 
kostnaderna. De främsta anledningarna till avvikelsen på personalkostnaderna är vakans för 
socialstrategstjänsten under våren och hel eller delvis föräldraledighet på andra tjänster i 
basverksamheten. Under nämnda tjänstledigheter har annan personal i basen kunnat täcka upp 
och därmed hålla nere kostnader. Om vakans och tjänstledighet inte inträffat hade förbundets 
personalkostnader i basverksamheten följt budget.  
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I de rörliga administrativa kostnaderna är det lägre mötes- och resekostnader samt övriga 
kostnader för inköp av förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial som har hållits nere 
under perioden. Detta är i huvudsak hänförligt till Coronapandemin och visar sig även på 
möteskostnader för politiker och tjänstepersoner. De inköpen förbundet behövde göra för att 
anpassa sig till det digitala skiftet skedde främst under föregående år.  

Under första halvan av 2020 låg mycket fokus på omställning av verksamhet i samband med 
pandemin, under 2021 har detta stabiliserats och inte påverkat i samma utsträckning. 

Förändringen av avstämningsdatum gör att jämförelsen med föregående år inte är tillämplig då 
det skiljer två månader på perioden. Avstämning av periodens resultat mot budget har därmed 
varit den huvudsakliga jämförelsen för delåret i år.  
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Driftsredovisning projektverksamhet 
(tkr) 

 UTFALL 
 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2020-01-01 –  
2020-06-30 

INTÄKTER   

Extern finansiering 8 466 5 466 

EU-bidrag 1 464 2 347 

Ersättning för uppdrag 758 123 

Övriga intäkter 3  113 

SUMMA: 10 691 8 049 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -2 486 -1 633 

Administration, fasta kostnader -400 -239 

Administration, rörliga kostnader -175 -241 

Personalkostnader                                              -7 487 -5 508 

Bilersättning & traktamente -4 -50 

Konferensarrangemang -139 -378 

SUMMA: -10 691 -8 049 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 0 0 

Avskrivningar inventarier 0 0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 0 0 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA: 0 0 

   

PERIODENS RESULTAT 0 0 
 

KOMMENTARER TILL PROJEKTENS RESULTAT 
Förbundet har listat ett antal projekt som avslutade i samband med delårsrapporten. Dessa 
projekt har antingen avslutats och slutreglerats under 2020/2021 men utan resultatpåverkan. 
Till exempel projektet Rural Mobilitet som slutredovisades under årets första tertial med ett 
överskott på 55 tkr och där överskottet återbetalades till finansiären Energimyndigheten. 
Projektet Hedersvåld avslutades under våren med medel från föregående år. Några projekt 
avslutades i samband med årsbokslutet 31 december 2020 och står först nu som avslutade i 
förteckningen på nästa sida. Pågående projekt stäms av och följs upp av projektekonom och 
projektledare regelbundet under året.   
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Förteckning projekt per 2021-08-31 
Pågående projekt 
Attraktiva kommuner 2020–2021 
Bioeconomy Region in Scandinavia 
Biomarina näringar 
F&U Utbildning Förstudie 
Fenixz 
Fiskekommunerna del 2 
Fossilfri Boråsregion (tjänsteköp) 
Fossilfri gränsregion 2030 
Fullföljda studier 
Förstudie DRUM e-tjänster 
Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal 
God & Nära Vård 
God & Nära Vård 2 
Gör dörren synlig 
Hållbar besöksnäring i Väst 
Integritet i förskolan 
Kartlägg av kommunernas arbete med offentliga miljön 
Möjligheternas Värld – Teknikcollege 
Projektekonom 100% 
Projektekonom 100% 
Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal 
Strukturbild Fyrbodal 
Suicidprevention 
Suicidprevention 2 
Tidiga satsningar fullföljda studier 
Tjänsteköp systematisk uppföljning 
Trämanufaktur 
Uppdrag ALMI-affärscoaching 
VFU-verksamhetsförlagd utbildning 
VI-projektet 
Våra rum - samverkan för gestaltad livsmiljö 
Ökad strategisk kultursamverkan i Fyrbodal 

Funktioner som finansieras genom Delregionala utvecklingsmedel 
Kompetensstrateg   Kulturstrateg  
Klimat- och Miljöstrateg   Näringslivsstrateg  
Projekt- och finansieringslots  

Avslutade projekt 
Genomförandeplan VG2020 
Grön Tillväxt Skog 
Hedersvåld 
Rural Mobilitet 
Utvecklande- & konkurrenskraftig näringslivsutveckling  
Utveckling av seminarieverksamhet 2013–2019 
VGR/GITS 
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Driftsredovisning särskilt finansierad 
verksamhet (tkr) 

 UTFALL 
 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2020-01-01 –  
2020-06-30 

INTÄKTER   

Extern finansiering 8 758 6 229 

EU-bidrag 0 0 

Ersättning för uppdrag -28 347 

Övriga intäkter  43 

SUMMA: 8 730 6 619 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -722 -744 

Administration, fasta kostnader -504 -385 

Administration, rörliga kostnader -538 -457 

Personalkostnader                                           -6 938 -5 324 

Bilersättning & traktamente -3 -26 

Konferensarrangemang -25 -220 

SUMMA: -8 730 -7 156 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 0 -537 

Avskrivningar inventarier 0 0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 0 -537 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA: 0 0 

   

PERIODENS RESULTAT 0 -537 

 
 

KOMMENTARER TILL SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHETERS RESULTAT 
Under 2021 har inga verksamheter avslutats eller påverkat resultatet. Pågående verksamheter 
löper på och faktureras och/eller finansieras löpande eller årligen enligt avtal. Förra året var det 
den nu helt avvecklade verksamheten Kurser och konferenser som genererade underskott på 
halvåret och även senare på helåret. I år finns inga sådana tendenser eller risker i förbundet. De 
verksamheter med särskild finansiering som pågår ska inte belasta resultatet och följs löpande 
upp av projektekonom och ansvarig tjänstperson för verksamheten.  
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Förteckning särskild finansierad verksamhet per 
2021-08-31 
Aktuella verksamheter 
Affärsdriven miljöutveckling 
Antagning Fyrbodak 
Avtal vuxenutbildning 
DMO 
EBP - Äldre H-029, H-042, H-057 
F&U 
F&U Utbildningar 
F&U Välfärdsteknik 
Hälsokällan  
IT-samverkan  
Magister/Master 
Miljösamverkan – årsavgift 
Nätverksledare IFO 
ORS/SRS 
Position Väst 
Praktiksamordning Fyrbodal 
Samhällsorientering Fyrbodal 
SKL – Prio 
Socialstrateg 
Teknikcollege Fyrbodal 
Vård- och omsorgscollege 

Avslutade verksamheter 
BBIC 
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Resultaträkning (tkr) 
 BUDGET BAS 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

UTFALL 
 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2020-01-01 – 
2020-06-30 

AVVIKELSE 
BUDGET BAS 

2021 

Verksamhetens intäkter 9 935 26 053 19 535 16 118 

Verksamhetens kostnader -9 705 -25 034 -19 965 -15 329 

Avskrivningar -40 -39 -35 1 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-9 745 -25 073 -20 000 -15 328 

Skatteintäkter 0 0 0 0 

Generella statsbidrag och utjämning 0 0 0 0 

VERKSAMHETENS RESULTAT 190 980 -465 790 

     

FINANSIELLA INTÄKTER & 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter 0 13  21 13 

Räntekostnader 0 -2 -2 -2 

     

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 

190 991 -446 801 
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Balansräkning (tkr) 
 

2021-08-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR   

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Inventarier                                                                   19 58 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Aktier & andelar                                                      2 767 2 767 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Kundfordringar 14 6 039 

Momsfordringar  338  408 

Övriga kortfristiga fordringar 0 0 

Upplupna intäkter & förutbetalda                         
kostnader basverksamhet                                      257  464 

Upplupna intäkter särskilt finansierad            
verksamhet                                                                 2 051 70 

Upplupna intäkter projektverksamhet             6 211 3 364 

SUMMA: 8 872 10 345 

LIKVIDA MEDEL   

Kassa, postgiro och bank                                  66 357 36 687 

SUMMA TILLGÅNGAR: 78 015 49 857 

   

SKULDER OCH EGET KAPITAL   

EGET KAPITAL   

Balanserat resultat -4 168 -3 613 

Periodens resultat -991 -555 

SUMMA: -5 159 -4 168 

KORTFRISTIGA SKULDER   

Leverantörsskulder -681 -3 832 

Övriga kortfristiga skulder basverksamhet -1 321 -1 445 

Regionala tillväxtmedel                                         -29 613 -26 956 

Upplupna kostnader & förutbetalda                                
intäkter basverksamhet                                        -3 328 -403 

Upplupna kostnader & förutbetalda                        
intäkter särskilt finansierad verksamhet          -5 647 -7 724 

Upplupna kostnader & förutbetalda                       
intäkter projektverksamhet                               -32 266 -5 329 

SUMMA: -72 856 -45 689 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL: -78 015 -49 857 

   

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Redovisnings- och värderingsprinciper allmänt 
Delårsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 
Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2020. 

Bilagor 
Uppföljning aktivitetsplan delårsbokslut januari – augusti 2021. 
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Verksamheten har bedrivits enligt direktionens beslut och direktiv och överlag med gott resultat. En framgångsfaktor har varit att förbundet lyckats mildra 
negativa effekter rörande samverkan och samarbete som pandemin kunnat innebära. Genom att utveckla sin digitala mognad och anpassa verksamheter 
och projekt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har förbundet i hög grad kunnat genomföra de insatser som förväntats. En viktig 
uppgift för förbundet har varit att hålla i och stötta i pågående utvecklingsprocesser i en tid då kommunal personal behövt fokusera mycket på 
verksamhetsfrågor. Att förbundet kunna ställa om på det sätt som gjorts bedöms vara ett resultat av det goda samarbete som under många år byggts i 
professionsnätverk och politiska forum samt lyhördhet och flexibilitet hos kommunernas och förbundets medarbetare. Det finns dock arbetsområden som 
inte kunnat genomföras enligt plan, till exempel arbetet med den delregionala strukturbilden och de utbildningar och studiebesök som kräver fysisk närvaro. 
De politiska mötena och mötena med professionsnätverken har enbart bedrivits digitalt. Arbetet har utförts inom ramen för fem strategiska 
utvecklingsområden. Nedan redogörs för arbetet som utförs inom respektive område, först på aggregerad nivå, sedan på detaljerad nivå.  
 
Inom strategiskt utvecklingsområde ”Stöd, omsorg och hälsa” flyter arbetet på enligt plan. Värt att nämna är processen kring omställningen till Nära vård 
där kommunalförbundet sen januari 2021 har en särskild resurs för stöd till kommunerna vilket möjliggjort ett ökat fokus på denna fråga som har och 
kommer att ha en stor påverkan i kommunernas arbete. Särskilt viktigt för detta målområde som till stor del verkar mot kommunernas socialförvaltning, har 
varit att anpassa stödet till kommunerna för att möta upp de behov som identifierats kopplade till pandemin, bland annat genom att vara direkt delaktiga i 
samordning av insatser kopplade till detta såsom provtagning och vaccinationer. 
 
I strategiskt utvecklingsområde ”Fysisk planering och hållbara transporter” går arbetet inom hållbart resande enligt plan medan arbetet inom ”gemensam 
planering” och ”samspel och utveckling” till stor del pausats på grund av Coronapandemin. 
 
När det gäller utvecklingsområdet ”Kompetensförsörjning och utbildning” löper arbetet på enligt plan. Projektet Fenixz, som erbjuder kompetensutveckling 
till anställda i små och medelstora företag är nu i genomförandefas. Utredningen om förbundets FoU-resurs har genomförts. Processtöd Fullföljda studier 
pågår. Genom att ta tillvara resultat från avslutade och nyss nämnda pågående projekt har förbundet också börjat formera arbetet framåt kring Kraftsamling 
Fullföljda studier som finns med i den regionala utvecklingsstrategin. 
 
Inom strategiskt utvecklingsområde ”Näringsliv, kultur och attraktionskraft” löper arbetet på enligt plan. Förbundets förslag till näringslivsstrategi är ute för 
granskning i flera nätverk och organisationer. Flera omställnings- och utvecklingsprojekt pågår. Flera etableringsförfrågningar ligger inne hos Position Väst. 
Projektet Våra rum har beslutats för att ta tillvara det ökade intresset hos kommunerna för gestaltad livsmiljö. 
 
Inom strategiskt utvecklingsområde ”Digitalisering” har förbundet en stödjande roll i form av att vara en informationsspridare och genom att delta i nätverk 
samt medfinansiera projekt som främjar näringslivets transformation. Resurser för digitaliseringssamordnare är sen januari 2021 samlade till VästKom, vilket 
inneburit behov av en nyoritentering i hur förbundet ska verka, detta arbete pågår. 
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Stöd, omsorg och hälsa 
Strategiskt mål: Kvalitet och välfärdsteknik 
Kommunerna i Fyrbodalsregionen har en trygg, likvärdig och jämlik socialtjänst, vård och omsorg. Verksamheten är kunskapsbaserad och effektiv. 
Inriktningen är förebyggande och hälsofrämjande arbete där socialtjänst, vård och omsorg bedrivs nära och i samverkan med invånarna. Välfärdsteknik 
möjliggör ett självständigt liv och ger en ökad livskvalitet. 

Övergripande kommentarer 
Kommunalförbundet representerar kommunerna, leder och deltar i en mängd nätverk i frågor som rör socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. 
Exempel på större processer som pågått under åter är att utgöra stöd i nära vårdsomställningen. Arbetet flyter på enligt plan. 
 

Aktivitet Utfall  

Processleda strategiskt samarbete i samverkan med, och mellan 
kommunerna och regiongemensamma frågorna. 

Pågår i samverkan med VGR i t ex vårdsamverkan, inför VVG och SRO, i 
arbetet med att revidera hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser och färdplan för omställning till god och nära vård 

 

Kommunalförbundet representerar kommunerna i regionala 
samverkans- och stödstrukturer, RSS 

Kommunalförbundet representerar kommunerna i möte med andra 
kommunalförbund på VästKom i VGK, i länsgemensamma grupper om 
olika område i socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård, i 
nätverk på SKR som RSS, äldreomsorg/sjukvård, funktionshinder, barn 
och unga, missbruk, kvalitet och uppföljning, nära vård samt 
partnerskapet. 

  

Stödja kommunerna i, och tydliggöra, innebörden av, omställningen 
till nära vård ur ett kommunalt perspektiv. 

Kommunalförbundet handhar kommunernas del i den statliga 
överenskommelsen om en god och nära vård. Socialcheferna har anställt 
en gemensam utvecklingsledare för god och nära vårdfrågor. 
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Driva frågor kring digitalisering, information och 
kommunikationsteknologi inom funktionshinder och socialpsykologi. 

Kommunalförbundet leder att nätverk med kommunala representanter i 
detta område, DIKT nätverket. 
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Strategiskt utvecklingsområde: 

Stöd, omsorg och hälsa 
Strategiskt mål: Barn och unga 
Barnets rättigheter genomsyrar allt arbete där barn är inplanerade. Barn och ungas hälsa är god. Kommunernas arbete främjar en ökad framtidstro hos 
barn, unga och deras familjer. 

Övergripande kommentarer 
Kommunalförbundets verksamhet Hälsokällan har genomfört aktiviteter rörande alla fem fokusområden enligt plan men med vissa justeringar pga 
pandemin. 
 

Aktivitet Utfall  

Att följa Hälsokällans inriktningsdokument (2018–2021) utifrån fem 
fokusområden: 

• Våldsförebyggande 
• Integration 
• Psykisk hälsa 
• Fullföljda studier 
• Samspel, relationer och sexualitet 

Hälsokällan har under första halvåret genomfört aktiviteter enligt plan 
inom alla fem fokusområden, som samtidigt kopplas till varandra. 
Fokusområdena Våldsförebyggande och Fullföljda studier har 
dominerat arbetet. Pga pandemin har många aktiviteter (workshops, 
seminarier, konferenser) genomförts på andra sätt än planerat (digitalt) 
och några har flyttats fram. Mer tid än planerat har lagts på ansökningar 
och förberedelse av framtida projekt.  
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Strategiskt utvecklingsområde: 

Stöd, omsorg och hälsa 
Strategiskt mål: Kompetens, FoU och samverkan 
Kommunerna har en hög kompetens inom socialtjänst, vård och hälsa samt omsorg, och driver ett gemensamt arbete med forskning och utveckling (FoU), 
med fokus på innovation. Det finns en god samverkan mellan kommunerna. Genom erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning främjas kunskapsutveckling 
och möjligheterna att vid behov utarbeta liknande arbetssätt. 

Övergripande kommentarer 
Arbetet flyter på enligt de uppdragsbeskrivningar etc som kommunerna enats om. 
 

Aktivitet Utfall  

Att utveckla, revidera och implementera kompetensplaner och 
utbildningar kopplat till planerna. 

Inom områdena funktionshinder, socialpsykiatri, vård och omsorg, 
sociala barnavården, missbruk och ekonomiskt bistånd finns 
kompetensplaner som är utarbetade och antagna av socialcheferna i 
alla kommunerna i Fyrbodal. Dessa används, utvecklas och revideras 
under året. Efterfrågade och tillhörande utbildningar arrangeras av 
kommunalförbundet 

 

Att följa verksamhetsplan för FoU-socialtjänst. En forskningscirkel om att leda i pandemin har avslutats under året och 
en rapport blir klar i september. Resultaten ska presentera i lokala och 
nationella sammanhang. 

  

Skapa möte mellan relevanta aktörer i efterfrågade samverkansämne. Ett exempel: några kommuner vill veta mer om ett nytt digitalt stöd till 
föräldrar som separerar. Kommunalförbundet samlar relevanta aktörer 
på både lokal, regional och nationell nivå för att se om och hur detta på 
bästa och mest kostnadseffektiva sätt kan komma invånarna till del. 
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BIM, samverkansforskning Barnahusets insatsmodell i Fyrbodal. Forskningen pågår och socialtjänsten i många kommuner är 
involverade. 
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Strategiskt utvecklingsområde: 

Fysisk planering och hållbara transporter 
Strategiskt mål: Hållbart resande 
Fyrbodalsregionen är en fossilfri gränsregion med ett väl utvecklat transportsystem för besökare, arbetsplatser och invånare. Den offentliga sektorn är en 
föregångare när det gäller hållbar mobilitet, förnybara drivmedel, elektrifiering och energieffektiva fordon och hållbart resande. Kollektivtrafiken är väl 
utbyggd med hög tillgänglighet och effektivitet även på landsbygden och i öst-västlig led i delregionen, för att möjliggöra ett hållbart resande till arbete, 
skola, service och fritidsaktiviteter. Förbundet driver ett framgångsrikt påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektivtrafik. Det finns ett beslut om att 
bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo till dubbelspår. 

Övergripande kommentarer 
Flera insatser är tagna för att skapa en fossilfri gränsregionen. Frågan om hållbar mobilitet har lyfts upp till en politisk nivå. Kontinuerligt arbete med 
kollektivtrafik och infrastruktursatsningar pågår. Förbundet stärker upp klimat och miljöarbetet med en ny funktion.  
 

Aktivitet Utfall  
Föra in frågorna för viktiga stråk och noder för gods, hamnar, farleder och 
terminaler i Strukturbildsarbetet. Att identifiera viktiga stråk för noder och 
gods. Medvetandegöra kommunerna. 

Frågorna har förts upp på de framtidsworkshops som ägt rum under 
föregående år. Arbetet har dock avstannat pga. rådande pandemi. 

 

Utifrån Position Västs godstransportutredning initiera arbete för att 
lämplig aktör ska ta rollen av koordinator för hållbara godstransporter i 
Fyrbodalsregionen 

Internt möte har ägt rum. VGR har kontaktats för ett kunskapshöjande 
möte samt för att se hur vi kan ta arbetet vidare i Fyrbodal.  

  

Tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen initiera ett arbete för förbättrade möjligheter för 
sjöfart Vänern, med koppling till byggnation slussar i nationell plan 

  

Följa, föra dialog, delta i åtgärdsvalsstudier, samt agera i beslutade och 
planerade infrastrukturobjekt i nationell och regional plan 2022–2033/37. 

Beslut i direktionen om att tillskriva Västra Götalandsregionen om att 
göra en beställning på en åtgärdsvalsstudie för fast förbindelse till 
Orust. Deltagande och agerande på möte gällande projektspecifikation 
för ÅVS väg 173 samt uppföljningsmöten gällande E20.  
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Genomföra projekt Fossilfri Gränsregion 2030 i enlighet med 
projektplanen 

Genomförs i enlighet med projektplan och uppsatta mål. (30 % vakans 
projektledning pga föräldraledighet oroande i projektets slutfas.)  

 

Etablera ny funktion inom miljö- och klimatarbete och cirkulär 
bioekonomi.  

Rekryteringen av miljö- och klimatstrateg är genomförd dock försenat 
till 1 oktober.  

 

Utvärdera hittillsvarande arbete med fossilfria transporter inom 
kommunalförbundet och föreslå fortsatta insatser eller ej. 

Extern utvärderare är upphandlad och utvärderingen genomförd. 
Förslag på fortsatta insatser från förbundet tas fram under Q3-4. 

 

Leda och samordna nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik. 
Nätverket utgörs av tjänstepersoner som ansvarar för infrastruktur- 
och/eller kollektivtrafikfrågor. Nätverket är beredande i infrastrukturfrågor 
för det delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) i Fyrbodal. 

 Fem nätverksträffar har hållits under perioden varav 1 ägnades helt åt 
fördjupning i arbetet med revidering av den regionala 
transportinfrastrukturplanen genom grupparbeten. Andra ämnen som 
tagits upp under perioden är uppföljning av 
Trafikförsörjningsprogrammet, samverkansformerna, Covid-19 
påverkan på kollektivtrafiken, seniorkort, flexibelbiljett, arbete med att 
klassa om del av vägnätet till BK-4 (“BärKlass”).   

 

Omvärldsbevaka och samverka med Västtrafik och berörda kommuner. 
Sammanställa skrivelser vid behov. Driva ett aktivt påverkansarbete. 

• Beslut i DKR ang. "Mobilitet – En fråga om regional utveckling och 
en väg till det goda livet" Behov av en sammanhållen process för 
hållbar mobilitet på landsbygder har definierats och beslut har 
tagits om att lyfta detta behov till VGR samt Västtrafik 
• Informerat DKR om "skrivelse från sex kommuner i Dalsland 

angående Västtrafiks förstudie samt förfrågan för upphandling av 
skolskjuts" 
• Insatser görs tillsammans med Biogas Väst för att underlätta för 

de krav på biogas i regiontrafiken som Västtrafik avser ställa. 

 

Kanalisera medlemskommunernas årliga inspel till 
trafikförsörjningsprogrammet. Påverkansarbete och kunskapsuppbyggnad. 

VGR samt Västtrafik har stående inbjudan på infrakollnätverkets träffar 
där kontinuerlig information ges kring hur man uppfyller målen i TFP. 

 

Påverkansarbete tillsammans med de övriga kommunalförbunden. Påverkansarbete drivs gemensamt bland annat med Skaraborg och 
Sjuhärad gällande hållbar mobilitet på landsbygder. 
Samarbete kring fossilfria transporter med Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund sker kontinuerligt.  
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Initiera ett eller flera utvecklingsprojekt inom hållbar mobilitet i mindre 
tätorter och landsbygd. 

*DKR:s skrivelse om hållbar mobilitet på landsbygd har resulterat i att 
VGR tagit initiativ till samordnade satsningar.  
* Två utvecklingsprojekt har utformats. Finansiering beslutas Q3-Q4.   

 

Politiskt antagen skrivning för påverkansarbete. Bör skrivas med i 
remissvar för nationell och regional transportinfrastrukturplan samt finnas 
med i beslut för prioriterade objekt i Fyrbodal. 

Skrivelse gällande Fyrbodals prioriteringar antogs i direktionen den 25 
mars och skickades sedan in till VGR som Fyrbodals skriftliga inspel till 
den regionala transportinfrastrukturplanen. Skrivelsen kommer även 
att ligga till grund för kommande remissvar. 

 

 
 

 
Strategiskt utvecklingsområde: 

Fysisk planering och hållbara transporter 
Strategiskt mål: Gemensam planering 
Strukturbild Fyrbodal utgör ett gemensamt underlag för mellankommunal planering, där alla kommuner i Fyrbodalsregionen medverkar, och med en bred 
samverkan med Västra Götalandsregionen och andra myndigheter. Strukturbild Fyrbodal är ett arbetssätt och utgör plattform och forum för viljestyrd 
samplanering när det gäller service, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och infrastruktur. Strukturbilden inkluderar även frågor om mark- och 
kraftförsörjning, bredband, samt grad av självförsörjning och livsmedelsstrategi. Det finns ett väl fungerande samarbete kring större externa etableringar i 
Fyrbodalsregionen. 

Övergripande kommentarer 
Arbetet har i stort sett avstannat på grund av Coronapandemin.  
 

Aktivitet Utfall  

Fem framtidsworkshops i medlemskommunernas ledningsgrupper. På grund av Coronapandemin har aktiviteten ännu inte kunnat 
genomföras 
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Utveckling av scenarier Ett arbete med att identifiera delregionens ”hörnstenar” är påbörjat 
och kontakt tagen med regionen och länsstyrelsen för att få stöd i att 
utveckla scenarier med utgångspunkt från dessa. 

  

Genomföra rådslag 2 och 3. Ej påbörjat pga. Coronapandemin.  
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Strategiskt utvecklingsområde: 

Fysisk planering och hållbara transporter 
Strategiskt mål: Samspel och utveckling 
Varje del av Fyrbodalsregionen utvecklas utifrån sina förutsättningar och i ett samspel mellan städer och landsbygder. Trestadsområdet har utvecklats till ett 
tydligt nav, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling i hela Fyrbodalsregionen. 

Övergripande kommentarer 
Arbetet med utveckling av Trestadsområdet ligger i sin linda på grund av pauseringen av Strukturbildsarbetet. 
 

Aktivitet Utfall  

Planerade tågstoppen – mellankommunal fråga? Deltagande på dialogmöte med kommuner i Dalsland/Värmland 
gällande Vänerbanan. 

 

 

 

  



 

15 
 

Strategiskt utvecklingsområde: 

Kompetensförsörjning och utbildning 
Strategiskt mål: Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå 
Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå - Tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen. Människor som 
nyligen flyttat till Sverige är en resurs som tas tillvara. Vägledning och utbildning är behovsstyrda och leder till arbete efter avslutade studier för alla 
ungdomar. Utbildningsnivån i Fyrbodalsregionen ökar och allt fler söker till eftergymnasiala utbildningar. Vuxen- och yrkesutbildningar är väl utbyggda och 
möjliggör ett livslångt lärande. 

Övergripande kommentarer 
Inom kompetensförsörjning och utbildning arbetar förbundet med flera långsiktiga processer och fleråriga projekt. En utredning av Teknikcollege har gjorts 
för att undersöka hur framtida organisering ska se ut. Det har skett stora satsningar i Strömstad. 
 

Aktivitet Utfall  

Kompetensplattformsuppdraget: 
• Processledning av Kompetensråd Fyrbodal 
• Strategier och handlingsplaner 
• Processtöd till medlemskommunerna med lokal 

kompetensförsörjning 
• Omvärldsbevakning 
• Informationsspridning genom till exempel seminarier, 

informationsmöten, nyhetsbrev, webb och sociala medier. 

Uppdraget genomförs inom ramen för projekt Strategisk 
kompetensförsörjning i Fyrbodal. Projektet har förlängts pga. 
pandemin och avslutas 31 oktober 2021. 
 

 

Kartläggning och analys Inom ramen för kompetensplattformsarbetet har VGR uppdraget att 
tillhandahålla statistik och analyser efter delregionernas gemensamma 
behov. En process kring identifiering av behov har startats upp.  
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Vård- och omsorgscollege Deltagande aktörer driver och utvecklar verksamheten i enlighet med 
Vård- och omsorgscollege riktlinjer. Fr o m 2021 är samtliga kommuner 
i Fyrbodalsregionen engagerade i arbetet. 

 

Teknikcollege Deltagande aktörer driver och utvecklar verksamheten i enlighet med 
Teknikcollege riktlinjer. Under 2021 görs en genomlysning med fokus 
på ekonomi och organisation med målet att under 2022 förnya 
befintligt samverkansavtal. 

 

Branschråd: 
• Facilitera befintliga råd 
• Processtöd vid bildande av nya råd 
• Identifiera och tydliggöra bristyrken 
• Ta fram avsiktsförklaringar 

För att förtydliga rådens uppdrag kallar man råden nu Branschspecifika 
kompetensråd.  
Arbetet i de Branschspecifika kompetensråden är en del av 
kompetensplattformsuppdraget och projekt Strategisk 
kompetensförsörjning i Fyrbodalsregionen och har under året 
vidareutvecklat sin verksamhet. Idag finns råd för branscherna Hotell 
och Restaurang, Buss, Transport och Bygg. 

 

Samverkansarena för utbildning av pedagogisk personal. Inom ramen för Avsiktsförklaring inom utbildningsområdet och ett stöd 
för kommunernas kompetensförsörjning av pedagogisk personal har 
nätverket för utbildningschefer (kommunerna) och Högskolan Väst 
bildat en samverkansarena. Under året har man gemensamt tagit fram 
en avsiktsförklaring för arbetet.  

 

Vi-projektet: 
• Webbinarier 
• Facilitatorträffar 
• Månadsmöten 
• Uppföljnings- och processmöten 
• Workshops 

Samtliga av nämnda insatser har genomförts samt Halvtidskonferens i 
augusti. Innehållet har berört bl. a bemötande, ungas hälsa, 
samverkan, samhällsomdaning, “självorganisering”, insatser i projektet, 
erfarenhetsutbyte och resultat av följeforskning.   Utformning av 
kompetensutvecklingen sker i medskapande anda tillsammans med 
projektmedarbetarna och utvecklas fortlöpande. Uppföljnings- och 
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processmöten har varit givande och i vissa fall påverkat lokal samsyn 
och utveckling. Workshop om kommunikation har genomförts. 

Samhällsorientering (SO): 
• Samordning 
• Administration 

Handläggning och administration enligt plan.  Utvecklingsarbete kring 
framtida möjlig organisering pågår. 

 

Fullföljda studier-projektet: 
• Seminarier 
• Konferenser 
• Lärträffar 
• Kommun- och enhetsuppföljningar 

Projektet genomförs enligt plan. Seminarier och konferenser, lärträffar 
och uppföljningar har framför allt ställts till om till den digitala arenan. 
Dock kommer uppföljningsarbetet (enhetsträffar) att göras mer ute. 
Det får helt andra effekter att arbeta ute på plats. 

 

Externa projekt: 
• Handläggning och uppföljning 
• (Projekt ÖDE) 

Handläggning och uppföljning enligt plan. Delar av projektinnehåll har 
förändrats p g a pandemin. 

 

Validering: Branschvalidering Frågan har under året varit på agendan inom de branschspecifika 
kompetensråden och Teknik- och Vård- och omsorgscollege. 

 

Validering: Sprida kompetens Verkar genom nätverksarbete, projekt och Validering Väst.  

Vägledning Processledning av SYV-nätverket. Planering av höstens SYV-dag. 
Deltagande i projekt Göra dörren synlig. 

 

Ökad tillgänglighet för högre utbildning: Lärcentra/noder Som en del av projekt Strategisk kompetensförsörjning i Fyrbodal, 
modul 5, har man i Strömstad startat upp högskolevux. Projekt 
Hybridundervisning i Norra Bohuslän beviljades DRUM-medel och har 
startats upp. 
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Motivera elever till högre studier Arbetet bedrivs genom att frågan lyfts i nätverk, i projekt och 
framtagande av stödjande processer. 

 

Facilitera utbildningschefsnätverket och nätverket för BUN-ordföranden. Nätverksarbetet genomförs enligt plan.  

Processleda Vux-nätverket Nätverksarbetet genomförs enligt plan.  

Processleda YH-nätverket YH-nätverket har under 2021 gjort en omstart.  
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Strategiskt utvecklingsområde: 

Kompetensförsörjning och utbildning 
Strategiskt mål: Samverkan och tillgänglighet 
Fyrbodalsregionen har starka utvecklingsnoder och en god samverkan mellan utbildningsanordnare och aktörer inom exempelvis arbetsliv, regional 
förvaltning samt forskning och innovation. Utbildningsutbudet håller hög kvalitet, är dimensionerat och tillgängliggjort utifrån arbetslivets och individens 
behov. Förbundet har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans med kommuner, region, stat och näringslivets 
parter. 

Övergripande kommentarer 
Förbundets medarbetare stöttar kommunerna, leder och deltar i flera nätverk. Projekt Fenixz  med fokus på kompetensomställning har startats upp och är 
nu i genomförandefas. 
 

Aktivitet Utfall  

Stöd till utveckling av lärcentra/noder.   

Kompetensplattformsuppdraget: 
• Processledning av Kompetensråd Fyrbodal (KRF) 
• Omvärldsbevakning 
• Informationsspridning genom till exempel seminarier, 

informationsmöten, nyhetsbrev, webb och sociala medier. 

Uppdraget genomförs inom ramen för projekt Strategisk 
kompetensförsörjning i Fyrbodal. Projektet har förlängts p g a pandemin 
och avslutas 31 oktober 2021. 

  

Processledning av nätverk inom utbildning- och kompetensförsörjning. Nätverksarbetet genomförs enligt plan.  

Kommunalförbundet representerar medlemskommunerna i regionala 
samverkans- och stödstrukturer. 

Representanter från kommunalförbundet deltar aktivt i samverkans- och 
stödstrukturer inom områdena kompetensförsörjning och fullföljda 
studier. 

 

Facilitera utbildningschefsnätverket och nätverket för BUN-ordföranden. Nätverksarbetet genomförs enligt plan.  
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Praktiksamordning: 
• Drifta praktikplatsen.se 
• Praktikanskaffning grundskola 
• VFU-samordning 

Arbetet löper på enligt plan. Med start i januari 2021 hanterar förbundet 
PRAO-anskaffning för sex av medlemskommunerna. 
 
Ett länsgemensamt VFU-avtal har tagit fram och beslutats. 

 

SSA: 
• Kartläggning 
• Jobb- och utbildningsmässa 
• Projekt Kraftledningar 

Kartläggning ej genomförd. 
Planering av Jobb- och utbildningsmässa ej genomförd p g a pandemin. 
Projekt Kraftledningar genomfört enlig plan. 

 

Antagning och fritt sök till gymnasiet   

Genomförda utredningar: 
• Samverkansavtal Gy Vux 
• FoU Utbildning 

Utredning kring samverkansavtal Gy Vux lades ner. 
Utredning FoU utbildning genomförd. 

 

Vård- och omsorgscollege Deltagande aktörer driver och utvecklar verksamheten i enlighet med 
Vård- och omsorgscollege riktlinjer. Fr o m 2021 är samtliga kommuner i 
Fyrbodalsregionen engagerade i arbetet. 
 

 

Teknikcollege Deltagande aktörer driver och utvecklar verksamheten i enlighet med 
Teknikcollege riktlinjer. Under 2021 görs en genomlysning med fokus på 
ekonomi och organisation med målet att under 2022 förnya befintligt 
samverkansavtal. 
 

 

Branschråd: Tydliggöra behov För att förtydliga rådens uppdrag kallar man råden nu Branschspecifika 
kompetensråd.  
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Arbetet i de Branschspecifika kompetensråden är en del av 
kompetensplattformsuppdraget och projekt Strategisk 
kompetensförsörjning i Fyrbodal och har under året vidareutvecklat sin 
verksamhet. Idag finns råd för branscherna Hotell och Restaurang, Buss, 
Transport och Bygg. 
Branschernas kompetensförsörjningsbehov är en central fråga på 
agendan. 

Kompetensplattformsuppdraget och projekt Strategisk 
kompetensförsörjning 

Uppdraget genomförs inom ramen för projekt Strategisk 
kompetensförsörjning i Fyrbodal. Projektet har förlängts p g a pandemin 
och avslutas 31 oktober 2021. 
 

 

Processledning av Kompetensråd Fyrbodal Att processleda Kompetensråd Fyrbodal är en del av 
kompetensförsörjningsuppdraget. 
Under året har rådet genomfört en vitaliseringsprocess där uppdrag, 
organisation, agenda mm tydliggjorts.  
P g a pandemin har ett stort antal extra möten genomförts. 
 

 

Modul Norra Bohuslän: 
• Kartläggning av behov och utbud 
• Synliggöra möjligheter till högre studier 
• Samverka mellan aktörer i Norra Bohuslän 
• Bygga infrastruktur för vuxnas lärande 

Projektmodulen har uppnått och även överträffat de uppställda 
projektmålen. Se projektrapport. 

 

Omställningskontoret Strömstad Omställningskontoret är nu etablerat under namnet Utvecklingskontoret 
i Strömstad. 
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Etablering Sotenäs Framtagande av presentationsmaterial om vad kommunalförbundet kan 
erbjuda vid stora etableringar. 

 

FenixZ 
• AP1 Projektledning 
• AP2 Uppsökande verksamhet och analys 
• AP3 Kompetensutvecklingsinsatser 

Analysfas genomförd. 
Genomförandefas påbörjad. De första utbildningarna startar i oktober. 
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Strategiskt utvecklingsområde: 

Kompetensförsörjning och utbildning 
Strategiskt mål: Forskning och utveckling 
Forskning och utveckling (FoU) inom utbildningsområdet är etablerat och stöder kommunernas skolutveckling samt kompetensförsörjningen i Fyrbodal. 

Övergripande kommentarer 
Förstudie kring FoU-resurs har genomförts., arbetet flyter på enligt plan. 
 

Aktivitet Utfall  

Förstudie FoU utbildning Förstudie avseende FoU inom utbildnings- och 
kompetensförsörjningsområdet genomförd. 

 

Implementering FoU utbildning Implementeringsprocessen påbörjad.   

FoU-enhet Ej påbörjad  

Samverkansavtal Ej påbörjad  
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Strategiskt utvecklingsområde: 

Kompetensförsörjning och utbildning 
Strategiskt mål: Skolavhopp, resultat och jämlikhet 
Kommunerna i Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad skolnärvaro och minskade skolavhopp så att alla ungdomar når grundläggande mål i 
grundskolan och gymnasiet. Studier är i minskad grad könsstereotypa. Alla har likvärdiga, jämlika och jämställda möjligheter till högre utbildning oavsett 
kön. 

Övergripande kommentarer 
Projekt och verksamhet löper på enligt plan. 
 

Aktivitet Utfall  

Projekt Fullföljda studier 
• Utveckla metoder 
• Processtöd 
• Utveckla rutiner och arbetssätt för uppföljning av frånvaro 

Projekt fullföljda studier genomförs enligt plan.  

Hälsokällan arbete i enlighet med inriktningsdokument Se ovan.   
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Strategiskt utvecklingsområde: 

Näringsliv, kultur och attraktionskraft 
Strategiskt mål: Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet 
Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet - Fyrbodalsregionen har ett gott företagsklimat som uppmuntrar till entreprenörskap och företagande, 
skapar fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter och ett ökat välstånd. Näringslivet är differentierat och hållbart samt utgör en stark del av tillväxtregionen 
Västra Götaland och den svensk-norska gränsregionen. Genom ett nära samarbete mellan näringsliv och utbildningsanordnare finns det en god 
omställningskapacitet som i sin tur skapar förutsättningar för en god kompetensförsörjning och väl genomförda generationsväxlingar. Fyrbodalsregionen 
rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling till forskning och utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen. 

Övergripande kommentarer 
Ett förslag till näringslivsstrategi för Fyrbodals kommunalförbund har tagits fram och skickats ut på remiss. Flera projekt som stöttar omställningskapaciteten 
i näringslivet pågår enligt plan. 
 

Aktivitet Utfall  

Initiera, skapa, medfinansiera, ansöka, äga, leda – förstudier, projekt, 
program och verksamheter. 

Ett flertal förstudier, projekt och verksamheter pågår och finansieras av 
förbundet.  

 

Ta fram och besluta om en delregional näringslivsstrategi Ett förslag till delregional näringslivsstrategi är framtaget och remissas till 
medlemskommunerna under oktober för beslut i Direktionen i 
december. 

  

Aktivt och engagerat delta/driva relevanta nätverk på delregional och 
regional nivå, till exempel i näringslivschefsnätverket. 

Digitala nätverksmöten har hållits under våren och så även planeras för 
höstterminen. Deltagande har varit stort i mötena vilket bäddat för en 
god beredning av ärenden och informationsspridning.  

 

Stimulera till ett ökat entreprenörskap, ett ökat företagande, och ett gott 
företagsklimat. 

Utökat nätverk med de blå näringarnas organisationer. Svarat på fler 
remisser och samråd än målet för perioden. Driver på utvecklingen av 
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nätverken e-chain och b-chain. Medfinansierar projekten Ung Drive, 
Entreprenörsbryggan, Unga möjligheter, Green Innovation och Support 
Group Network för ett ökat entreprenörskap. Erbjuder stöd till 
nyföretagare genom Almi-avtalet i form av startseminarier. Finansierar 
Innovatum Startup genom avtal. Medfinansierar projekten 
Medarbetarövertagande i Fyrbodal, Hållbar besöksnäring på gränsen, 
Affärs- och tekniktransformation, Maritim utveckling Bohuslän 2.0, 
Innovationsmiljö för hållbara material, Catalyst, Driver ett 
företagsklimatsprogram tillsammans med Svenskt Näringsliv som vänder 
sig till politiker och tjänstepersoner i medlemskommunerna.  Förbundets 
medarbetar stöttar kommunerna, leder och deltar i flera nätverk.   
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Strategiskt utvecklingsområde: 

Näringsliv, kultur och attraktionskraft 
Strategiskt mål: Innovation, styrkeområden och investeringsvilja 
Befintliga bolag väljer att expandera i Fyrbodalsregionen och allt fler svenska och utländska bolag väljer att etablera sig och investera här, via vårt 
gemensamma proaktiva företagsetableringsarbete. Förutsättningarna är mycket goda genom att företag och entreprenörer inom styrkeområdena industri 
och handel, besöksnäring, blå och gröna näringar, samt kreativa och kulturella näringar, skapar global konkurrenskraft i nära samverkan med akademi, 
institut, finansiärer och offentlig sektor. Här finns även grogrund för nya styrkeområden att växa fram. Företagen i Fyrbodalsregionen får ett gott stöd av 
innovationssystemet när det gäller samverkan, innovationer och utvecklandet av en cirkulär ekonomi. Innovationssystemet är robust, välkänt och en viktig 
del av det västsvenska innovationssystemet. De företagsfrämjande aktörernas roller är väl definierade och har en god samverkan med kunden i fokus. 

Övergripande kommentarer 
Ett flertal etableringsförfrågningar hanteras av Position Väst. Förbundet medverkar och leder ett flertal förstudier och projekt inom styrkeområden.  
 

Aktivitet Utfall  

Initiera, finansiera och söka regionala och nationella förstudier och 
projekt. 

Ett flertal förstudier, projekt och verksamheter pågår och finansieras av 
förbundet. 

 

Leda, driva och följa upp projekt och verksamheter. Har följt upp och publicerat en sammanställning av de projekt 
kommunalförbundet finansierat med tillväxtmedel under 2020 på 
förbundets hemsida. Löpande uppföljning av pågående projekt genom 
deltagande i styrgrupper och arbetsgrupper samt genom att ta del av 
projektens rapporteringar och rekvireringar.  

  

Medverka i relevanta sammanhang inom och utanför regionen samt 
nationellt och internationellt. 

Ingår i en regional beredningsgrupp för de delregionala 
utvecklingsmedlen för att driva på utvecklingen av det regionala 
innovationsstödsystemet.  
Deltar och driver på utvecklingen av nätverken e-chain och b-chain.  
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1. Proaktiv marknadsföring av regionen till potentiella etablerare, 
baserat på våra styrkeområden. 

2. Stötta kommunernas förbättring av offertberedskap. 
3. Expansionsservice till befintliga utlandsägda bolag. 
4. Hantera inkommande företagsetableringsärenden i samverkan 

med kommunerna. 
5. Utveckla metodik för att attrahera företagsetableringar i 

anslutning till utvecklingsnoder (1-2 pilotinsatser). 

Arbete inlett för tydligare presentation av områdena Trä, Marint och 
Logistik på hemsidan. Annonsering har genomförts främst i 
logistikrelaterade media och logistikrapporten har spridits. Inget 
mässdeltagande under perioden. Arbete med strategi för sociala media 
har påbörjats, men pausats pga. flera tunga etableringsärenden. 
 
Stöttning av kommunernas offertberedskap pågår. Alla kommuner kan 
få hjälp av Position Västkontoret med att lägga ut större markområden 
på Business Swedens internationella marknadsföringsportal Site Finder, 
samt med att ta fram färdiga säljpresentationer (RFI) att använda vid 
svar på förfrågan. Några av kommunerna har inlett arbetet med mycket 
gott resultat.  
  
Ett flertal etablerings- och expansionsärenden (befintliga utlandsägda 
bolag) hanteras. Samarbete inlett med regionerna Västerbotten och 
Gävleborg kring utmaningar vid mycket stora etableringar. Kommunvisa 
avstämningar och helgruppsmöten.  
  
Ett viktigt steg mot regionens första stora datacenteretablering togs då 
Trollhättan offentliggjorde att markanvisningsavtal skrivits med tyska 
SAP. Volta Greentech, en marin start-up offentliggjorde beslut om 
etablering av en testbädd i Lysekil.   
 
Pilot med utvecklingsnoderna pågår i samverkan med Vänersborgs 
kommun, Innovatum och Wargön Innovation. 
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Etablera delregionala samverkansarenor för cirkulär ekonomi, Klimat 
2030 Västra Götaland samt skoglig bioekonomi. 

Etablerande av nätverk inom miljö- och klimatområdet respektive 
cirkulär bioekonomi har beslutats av kommunchefsnätverket men inte 
genomförts. 

 

Delta aktivt i utvecklingsprojekt i samverkan inom 1-2 valda 
fokusområden. 

Förbundet medverkar i två utvecklingsprojekt inom ett av 
styrkeområdena nämligen skog samt ett inom hållbara material och ett 
inom maritim utveckling i Bohuslän. 

 

Medfinansiera minst ett maritimt projekt med miljömiljonen. Beslut om medverkan i ett maritimt projekt fattat.   

Etablera strukturer mellan medlemskommuner, innovationssystemets 
aktörer och företag som utvecklar livsmedelsområdet i 
Fyrbodalsregionen. 

Arbetet är inte påbörjat.  

Etablera strukturer mellan medlemskommuner, innovationssystemets 
aktörer och företag som driver den skogliga bioekonomins utveckling. 

Etablerande av nätverk inom miljö- och klimatområdet respektive 
cirkulär bioekonomi har beslutats av kommundirektörsnätverket men 
inte genomförts. Gröna Klustret har beviljats delregionala 
utvecklingsmedel för att söka etablera skoglig plattform för ffa 
skogsägares utvecklingsmöjligheter. Kommunalförbundet medverkar för 
Innovatums arbete att etablera ett kluster inom industriellt träbyggande 
respektive Steneby-milljöns arbete för att etablera en testbädd för 
design och träinredning och IUC Västs arbete för att utvecklas in roll 
inom skoglig bioekonomi.   

 

Medverka i Innovatums projekt Tillverka i trä. Medverkar som aktiv part i projektet.   

Genomföra projekt Bioeconomy Regions in Scandinavia med Paper 
Province, Region Värmland, Innovatum med flera. 

Projektet pågår men med förseningar av organiseringen och 
aktiviteterna.  

 

Initiera och finansiera förstudier. Pågår löpande.  



 

30 
 

Skapa synergier, dra nytta av befintliga strukturer och samverka med 
relevanta parter i Västra Götaland. 

* Styrkeområde skog: Samverkan sker med tio olika regionala aktörer 
(IUC Väst, Innovatum, Gröna klustret Nuntorp, Steneby-miljön, 
Miljöbron, Västra Götalandsregionen, LRF, Skogsstyrelsen. Södra, 
Länsstyrelsen)   
* Styrkeområde Maritimt: Samverkan med fem regionala aktörer 
(Sotenäs Symbioscenter, Innovatum, Fiskekommunerna, Svenskt 
Marintekniskt Forum (RISE), Västra Götalandsregionen).  
*Klimat 2030. Medverkar för bättre samverkan mellan 
medlemskommunerna, kommunalförbunden, VGR, Länsstyrelsen. 
 

 

Initiera och stimulera till att miljömiljonens medel nyttjas strategiskt och 
effektfullt. 

Pågår under hela året. Analys i slutet av året.  

 
Strategiskt utvecklingsområde: 

Näringsliv, kultur och attraktionskraft 
Strategiskt mål: Kultur och attraktionskraft 
Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här finns en stor variation och en stark utveckling av platser och miljöer 
där människor kan bo, arbeta och studera. Kommunerna samverkar för att erbjuda boende och besökare tillgängliga och levande bibliotek samt ett aktivt 
kulturliv. Det finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid, bland annat genom Fyrbodalsregionens stora natur- och kulturarv och unika kulturmiljöer. 
Gestaltad livsmiljö och offentlig konst är en självklar del av samhällsplaneringen.  

Övergripande kommentarer 
Medlemskommunernas intresse för gestaltad livsmiljö har ökat varför projektet Våra rum har godkänts. Verksamheterna och projekten löper på enligt plan. 
 

Aktivitet Utfall  
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Projekt Hållbar besöksnäring i Väst Projektet pågår enligt plan.   

Det moderna biblioteket – ett gemensamt utvecklingsprojekt i 
Fyrbodal: Fler delprojekt/aktiviteter med fokus på kommunikation och 
marknadsföring. 

Beslut i Direktionen om förstudie Det moderna biblioteket. Planerad 
projektstart hösten 2021.  

  

Formulera samverkan med Innovatum AB kring kulturarv. Kontakt skapad, samtal om samverkan pågår.   

Kartlägga behov och initiera insatser kopplade till naturarv och 
kulturmiljö i Fyrbodalsregionen. 

Ej påbörjad.   

Konferensen Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling. Konferens genomfördes i januari. Fyrdubblad publik till följd av digital 
sändning. Tema: Gestaltad livsmiljö - från nationell politik till lokal 
praktik. Riksarkitekten Helena Bjarnegård inledde programmet.  

 

Aktualisera styrdokumentet Fyrbodalsmodellen. Ej påbörjad. Kommer ingå i projekt Våra Rum hösten 2021.   

Etablera ett interkommunalt nätverk för Gestaltad livsmiljö i 
Fyrbodalsregionen. 

Ej påbörjad. Kommer ingå i projekt Våra Rum hösten 2021.   

Utvecklingsprojekt inom Gestaltad livsmiljö, inklusive processtöd. Beslut i Direktionen om projekt Våra Rum – samverkan för gestaltad 
livsmiljö. Projektstart september 2021.  

 

Kartläggning och behovsinventering av kulturaktörer i Fyrbodalsregionen. 
Handlingsplan för det offentligas stöd till KKN-branscherna. 

Kartläggning genomförd med hjälp av extern konsult, avslutad juni 2021. 
Handlingsplan kommer upprättas hösten 2021.  
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Strategiskt utvecklingsområde: 

Digitalisering 
Strategiskt mål: Innovation, kompetens och ledarskap 
Det finns en förmåga hos kommuner och näringsliv i Fyrbodalsregionen att hantera både innovation och effektivitet samt att balansera dessa i takt med 
skiftande krav från omvärlden. Det finns en hög digital kompetens och ett utvecklat digitalt ledarskap. Det finns ett gemensamt arbete och samsyn kring 
digitalisering, innovationer och skapandet av gemensamma plattformar.  

Övergripande kommentarer 
Löper på enligt plan. 
 

Aktivitet Utfall  

Medverka aktivt i projektet för FVM. Förbundet medverkar i projektet genom VästKom.  

Delta i regionala digitaliseringsarbeten utifrån Västkoms beslutade 
verksamhetsplan. 

Implementering av resultaten från projektet Digital Motor Fyrbodal 
pågår. Projektet Digital transformation fortlöper. Kontaktperson för 
kraftsamling Digitalisering utsedd.  

  

Kompetensutvecklande insatser för små och medelstora företag. Stöttar kompetensutvecklande insatser indirekt genom medfinansiering 
av projekt som bedrivs av IUC Väst, Almi, Innovatum mfl. 
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Strategiskt utvecklingsområde: 

Digitalisering 
Strategiskt mål: Infrastruktur och digital service 
En väl utbyggd digital infrastruktur skapar värde för näringsliv, kommuner och invånare i hela Fyrbodalsregionen och bidrar till att överbrygga klyftor mellan 
städer och landsbygder, till exempel när det gäller kompetensförsörjning, företagande samt innovations- och konkurrenskraft. Det finns en förmåga att se 
och agera utifrån ett helhetsperspektiv för att möta förväntningar på en trygg sammanhållen digital service. 

Övergripande kommentarer 
Löper på enligt plan. Förbundet deltar i nätverk och bidrar med information till medlemskommunerna.  
 

Aktivitet Utfall  

Medverka i det regionala nätverket för bredbandsutveckling, UBiT Förbundet deltar i det regionala nätverket.  

Mobiltäckning Mobil täckningskartläggning pågår.    

Fiberutbyggnad Utskick till medlemskommunerna om finansieringsbidrag för 
fiberutbyggnad. 
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BN § 151  BN 2021/786 

Motion gällande översyn av trafikreglering, markering inom 
tättbebyggt område och i naturområden för elsparkcyklar. 
Förslagsställaren föreslår i en motion att Sotenäs kommun bör se över hela nätet vad det gäller 
tillåtna/otillåtna cykelbanor/- sträckor och tydligt markerar och upplyser om var man får framföra 
dessa tvåhjuliga fordon.  
 
Förslaget grundar sig på att motionären under förra året och under dess turistsäsong 
uppmärksammat att cyklar och motordrivna sparkcyklar framförts på gångbanor, trottoarer och 
hamnpromenader. Motionären har även uppmärksammat att skyltningen om var man får eller inte 
får framföra dessa fordon är obefintlig samt att det finns överhängande risk att en olycka kan ske 
mellan gående och dessa motordrivna sparkcyklar. I kommunen finns det även att antal terrängleder 
som tillåter cykling således efterlyser även förslagsställaren att det även på dessa leder bör finnas 
tydliga markeringar samt information om vilka regler som är gällande för motordrivna sparkcyklar. 
I motionen påpekas det också att det både är fastboende som felar och inte enbart turister.  
 
Det finns tyvärr idag inga tydliga trafikregler om vad som gäller för just dessa så kallade eldrivna 
enpersonfordon. Således gav regeringen den 3 oktober år 2019 Transportstyrelsen i uppdrag att se 
över samt beskriva de regelverk som gäller för eldrivna enpersonfordon. Utredningen ska bland 
annat omfatta alla regler som är relevanta för användning av dessa fordon samt så ingår det i 
Transportstyrelsen uppdrag att analysera hur de befintliga möjligheterna att meddela föreskrifter 
enligt nuvarande trafiklagstiftning kan och bör förtydligas eller utökas med syfte att ge 
kommunerna bättre möjlighet att reglera eldrivna enpersonfordon. Transportstyrelsen förhoppning 
är att förslagen till ändringar i trafikförordningen ska vara på plats och börja gälla från den 1 januari 
2023.  
 
Dessa ändringar kommer inte att omfatta terränglederna, hamnpromenaderna utan endast ge 
möjlighet för bland annat kommunerna att reglera i det egna kommunala gaturummet.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-29 § 222 
Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-26 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att hänskjuta frågan om framförandet av 
elsparkcyklar till ansvarig handläggare för de kommunala ordningsföreskrifterna för att se om det är 
möjligt att skriva in någon form av reglering i dessa ordningsföreskrifter gällande elsparkcyklar till 
dess att ett tydligt regelverk finns på plats.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Sotenäs kommun 
Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Motion gällande översyn av trafikreglering, markering inom 
tättbebyggt område och i naturområden för elsparkcyklar. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår i en motion att Sotenäs kommun bör se över hela nätet vad det 
gäller tillåtna/otillåtna cykelbanor/- sträckor och tydligt markerar och upplyser om var 
man får framföra dessa tvåhjuliga fordon.  

Bakgrund 
Förslaget grundar sig på att motionären under förra året och under dess turistsäsong 
uppmärksammat att cyklar och motordrivna sparkcyklar framförts på gångbanor, 
trottoarer och hamnpromenader. Motionären har även uppmärksammat att skyltningen 
om var man får eller inte får framföra dessa fordon är obefintlig samt att det finns 
överhängande risk att en olycka kan ske mellan gående och dessa motordrivna 
sparkcyklar. I kommunen finns det även att antal terrängleder som tillåter cykling 
således efterlyser även förslagsställaren att det även på dessa leder bör finnas tydliga 
markeringar samt information om vilka regler som är gällande för motordrivna 
sparkcyklar. I motionen påpekas det också att det både är fastboende som felar och inte 
enbart turister.  
 

Förvaltningens bedömning  
Det finns tyvärr idag inga tydliga trafikregler om vad som gäller för just dessa så 
kallade eldrivna enpersonsfordon. Således gav regeringen den 3 oktober år 2019 
Transportstyrelsen i uppdrag att se över samt beskriva de regelverk som gäller för 
eldrivna enpersonfordon. Utredningen ska bland annat omfatta alla regler som är 
relevanta för användning av dessa fordon samt så ingår det i Transportstyrelsen uppdrag 
att analysera hur de befintliga möjligheterna att meddela föreskrifter enligt nuvarande 
trafiklagstiftning kan och bör förtydligas eller utökas med syfte att ge kommunerna 
bättre möjlighet att reglera eldrivna enpersonfordon. Transportstyrelsen förhoppning är 
att förslagen till ändringar i trafikförordningen ska vara på plats och börja gälla från den 
1 januari 2023.  
 
Dessa ändringar kommer inte att omfatta terränglederna, hamnpromenaderna utan 
endast ge möjlighet för bland annat kommunerna att reglera i det egna kommunala 
gaturummet.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Att Kommunfullmäktige hänskjuter frågan om framförandet av elsparkcyklar till 
ansvarig handläggare för de kommunala ordningsföreskrifterna för att se om det är 
möjligt att skriva in någon form av reglering i dessa ordningsföreskrifter gällande 
elsparkcyklar till dess att ett tydligt regelverk finns på plats.  

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se


 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Sotenäs kommun 
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Skickas till 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Fredrik Torstensson 

 
 
 
Susanne Jakobsson 

Avdelningschef Drift och Projekt Trafikingenjör 
 

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se
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KF § 105 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Sebastian Andersson (SD), Veronica Johansson (SD), Cecilia Simonsson (SD) 

angående Vildsvin, ett klimatsmart livsmedel 
2. Motion från Yngve Johansson (MP) om fria bussresor för personer över 65 år 
3. Medborgarförslag ang Hästedalens badplats 
4. Medborgarförslag ang Strandpromenaden i Kungshamn 
5. Motion från Ewa Ryberg (V) Markera tillåtna områden för cyklar/motordrivna sparkcyklar i 

Sotenäs kommun 
6. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
7. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Hälsoschema 
8. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Arbetsskor i kommunens verksamheter 
9. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) Social 

utsatthet 
10. Motion från Lars Kinnmalm (M) och Mathias Bruno (M) Sophantering Ringareskärstorget 

Smögen 
11. Motion från Mikael Andersson (-) Demokrati och transparens nämnder 
12. Motion från Mikael Andersson (-) Avfallsbalans 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna nr 1-2, 5, 8, 10-12 till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 6 till Utbildningsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 7 och 9 till Omsorgsnämnden för beredning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 3-4 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Vänsterpartiet i Sotenäs 
 
 
 
Motion 
om att tydligt markera var man får och inte får framföra cyklar och motordrivna 
sparkcyklar inom tätbebyggda områden och naturområden i Sotenäs kommun. 
 
Under förra årets och årets turistsäsong har jag uppmärksammat att cyklar och motordrivna 
sparkcyklar framförts på gångbanor, trottoarer och hamnpromenader. Jag har också 
uppmärksammat att skyltning om var man får, eller inte får, framföra dessa fordon är 
obefintlig. Påpekas skall dock att det inte enbart är turister som framför fordonen på 
felaktigt sätt, även fast boende felar. 
Cyklar klassas som fordon, så även motordrivna sparkcyklar, och skall följa trafikregler som 
gäller fordonsförare. 
Enligt trafikregler får cykel eller motordriven sparkcykel ej framföras på gångbanor eller 
trottoarer. Undantaget dock barn, som till och med det år hen fyller 8 år får cykla på trottoar 
eller gångbana. 
 
Med cyklar och motordrivna sparkcyklar som framförs på gångbanor och trottoarer är risken 
överhängande att någon olycka kan ske. Gående har inget att sätta emot en cykel i full fart 
eller en motordriven sparkcykel som kan komma upp i avsevärda hastigheter. De flesta har 
säkert läst eller hört talas om olyckor som skett runt om i landets städer. 
 
I kommunen finns ett antal leder som tillåts för cykling; cykelleder, som även vandrare 
frekventerar. Dock skall det vara cykling på de gåendes villkor. En cyklist måste alltid ta 
hänsyn till den gående när man samsas om samma område. Hänsyn är ett nyckelord jag 
anser bör råda. Även här efterlyser jag tydlig markering och information vilka regler som 
gäller. 
 
Jag vill  
-att man ser över hela nätet med tillåtna/otillåtna cykelleder och tydligt markerar och 
upplyser om var man får framföra dess två-hjuliga fordon. 
-att beredningen av denna motion sker skyndsamt så att detta kan vara åtgärdat till nästa 
turistsäsong. 
 
 
September 2021 
Ewa Ryberg 
Vänsterpartiet Sotenäs 
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KSAU § 226  Dnr 2021/000261 

Medborgarförslag - Kooperativt hyresboende i Bovallstrand 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om kooperativt hyresrätter i Bovallstrand har inkommit 2021-03-12. 
Kooperativ hyresrätt kan beskrivas som en mellanform mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt.  
 
I första hand önskar sökanden att kommunen undersöker möjligheten att markanvisa kommunal 
planlagd mark för ett sådant projekt. I andra hand anhåller dem om att kommunen inleder en 
detaljplaneprocess på lämplig kommunal mark i Bovallstrand. 
 
Kommunfullmäktiges beslutade 2021-03-18 § 38 att överlämna medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Den kooperativa hyresrätten har funnits som upplåtelseform sedan 2002 i Sverige och kan beskrivas 
som en mellanform mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt. I en kooperativ hyresrätt hyr 
hyresgästen sin lägenhet på ungefär samma villkor som en vanlig hyreslägenhet. Skillnaden är att 
man hyr av en ekonomisk förening, en kooperativ hyresrättsförening. Den kooperativa 
hyresgästföreningens medlemmar betalar en medlemsinsats. Förutom medlemsinsatsen kan 
föreningen ta ut en upplåtelseinsats som betalas in i samband med att man upplåter en hyresrätt till 
en medlem. Om hyresgästen går ur föreningen har denne rätt att få tillbaka både medlemsinsatsen 
och upplåtelseinsatsen. 
 
Sökanden har genomfört en enkät för att undersöka behov och önskemål kring att skapa ett privat 
projekt med kooperativt boende runt Bottnafjorden. Enligt sökanden visar enkäten att det finns ett 
stort intresse, både från personer som redan bor i trakten och från boende i andra kommuner, att 
helårsbo kring Bottnafjorden.  
 
Förslagsställarna anger att Hogslätt Vänboende, Kooperativ Hyresrättsförening, under 2018 byggde 
12 hyreslägenheter med gemensamhetslokal i Gerlesborg, Tanums kommun. Hogslätts Vänboende 
har idag en kö på ca 50 personer till sina lägenheter. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag-Kooperativt hyresboende i Bovallstrand 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-18 § 38  
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-11-17 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S), Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C) föreslår att medborgarförslaget 
besvaras med att kommunen är positiv till upplåtelseformen och uppmanar förslagsställarna att 
återkomma med information om lämplig mark i Sotenäs. 
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Forts. KSAU § 226  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att kommunen är positiv till upplåtelseformen 
och uppmanar förslagsställarna att återkomma med information om lämplig mark i Sotenäs. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-11-17 KA 2021/000261 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Emelie Andersson, 0523-66 46 24 
 emelie.andersson@sotenas.se 
Mark- och exploateringsingenjör 
 

Medborgarförslag - Kooperativt hyresboende i Bovallstrand 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om kooperativt hyresrätter i Bovallstrand har inkommit 2021-03-12. 
Kooperativ hyresrätt kan beskrivas som en mellanform mellan traditionell hyresrätt och 
bostadsrätt.  
 
I första hand önskar sökanden att kommunen undersöker möjligheten att markanvisa 
kommunal planlagd mark för ett sådant projekt. I andra hand anhåller dem om att 
kommunen inleder en detaljplaneprocess på lämplig kommunal mark i Bovallstrand. 

Beskrivning av ärendet 
Den kooperativa hyresrätten har funnits som upplåtelseform sedan 2002 i Sverige och kan 
beskrivas som en mellanform mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt. I en kooperativ 
hyresrätt hyr hyresgästen sin lägenhet på ungefär samma villkor som en vanlig 
hyreslägenhet. Skillnaden är att man hyr av en ekonomisk förening, en kooperativ 
hyresrättsförening. Den kooperativa hyresgästföreningens medlemmar betalar en 
medlemsinsats. Förutom medlemsinsatsen kan föreningen ta ut en upplåtelseinsats som be-
talas in i samband med att man upplåter en hyresrätt till en medlem. Om hyresgästen går ur 
föreningen har denne rätt att få tillbaka både medlemsinsatsen och upplåtelseinsatsen.1 
 
Sökanden har genomfört en enkät för att undersöka behov och önskemål kring att skapa ett 
privat projekt med kooperativt boende runt Bottnafjorden. Enligt sökanden visar enkäten 
att det finns ett stort intresse, både från personer som redan bor i trakten och från boende i 
andra kommuner, att helårsbo kring Bottnafjorden.  
 
Förslagställarna anger att Hogslätt Vänboende, Kooperativ Hyresrättsförening, under 2018 
byggde 12 hyreslägenheter med gemensamhetslokal i Gerlesborg, Tanums kommun. 
Hogslätts Vänboende har idag en kö på ca 50 personer till sina lägenheter. 
 
 

 
1 kooperativ (boverket.se) 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2005/bygga_och_bo_i_kooperativ_hyresratt.pdf


 

 

 

 
Sida 2 av 2 

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

Konsekvensbeskrivning 
Vid byggnation av kooperativa hyresrätter bidrar det till kommunens bostadsförsörjning 
genom att öka mångfalden vad gäller utbud av bostäder. Sotenäs kommun redovisar i 
delårsrapporten från augusti 2021 att kommunen har som målsättning att bostadsbyggandet 
i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt. Motionens förslag kan bidra till att uppnå 
denna målsättning om bostadbebyggande. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att inom ramen för ordinarie 
ärendehantering ta ställning till markanvisning av kommunal planlagd mark och, i andra 
hand, att kommunen ska inleda en detaljplaneprocess på lämplig kommunal mark i 
Bovallstrand. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag-Kooperativt hyresboende i Bovallstrand  
 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsingenjören 
 
 

  
Emelie Andersson Håkan von Dolwitz 
Mark- och exploateringsingenjör Plan- och byggchef 
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Bovallstrand 2021-03-12 
 
Till  
Sotenäs kommun 
 
 
MEDBORGARFÖRSLAG 
Kooperativt hyresboende i Bovallstrand  
 
Under hösten 2020 och våren 2021 pågår kultursystemsprojektet Samverkan Bottnafjorden, 
finansierat av Västra Götalandsregionen. Sotenäs kommun medverkar i projektet. En av 
projektets arbetsgrupper är ”Inflyttning och boendeformer”. Denna arbetsgrupp försöker på 
olika sätt skapa förutsättningar för och stötta utvecklingen av nya små bostäder och 
kooperativa hyresrätter för helårsboende till rimliga priser för kommuninvånare och 
potentiella inflyttare. Målet är hållbara bostäder ur såväl ett socialt, ekonomiskt som 
ekologiskt perspektiv.  
 
Arbetsgruppen har bl a genomfört en bostadsenkät för att undersöka behov och 
önskemål kring boende runt Bottnafjorden. Enkäten visar att det finns ett stort 
intresse, både från personer som redan bor i trakten och från boende i andra 
kommuner, att helårsbo kring Bottnafjorden.  
 
Under 2018 byggde Hogslätt Vänboende, Kooperativ Hyresrättsförening, 12 
hyreslägenheter med gemensamhetslokal i Gerlesborg, Tanums kommun. Kooperativ 
hyresrätt innebär att man betalar en upplåtelseinsats som återbetalas när man 
lämnar lägenheten. Man kan dock inte sälja bostaden till ett högre pris. Kooperativa 
hyresrätter innebär också att helårsboende kan säkerställas. Hogslätts Vänboende 
har för närvarande en kö på ca 50 personer till sina lägenheter. 
 
Genom mycket ideellt arbete i planeringsskedet har Hogslätts Vänboende lyckats 
åstadkomma bostäder med god kvalitet till rimliga kostnader. En lägenhet på 50 
kvadratmeter kostar 160 000 kr i upplåtelseinsats och ca 5500 kr i månadshyra 
medan en lägenhet på 35 kvadratmeter kostar 110 000 kr i insats och ca 4100 kr i 
månadshyra. Detta har gjort det möjligt att få del av det statliga investeringsstödet 
till små hyresbostäder.  
 
Mot bakgrund av det stora intresset för mindre lägenheter i Gerlesborg bildades i 
december 2020 Andreastorpets Vänboende ek.för. Förening har 27 grundande 
medlemmar och avser att bygga 15-20 kooperativa hyresrätter i 
Långekärr/Gerlesborg, Tanums kommun. Föreningen har fått en markanvisning av 
Tanums kommun för två tomter i detaljplanen för Svenneby 2:14 avsedda för två 
mindre flerbostadshus. 
 
Vi, som är medborgare i Sotenäs kommun, vill med detta medborgarförslag anhålla 
om att kommunen stöttar tillkomsten av ett projekt med kooperativa hyresrätter i 
Bovallstrand. I första hand önskar vi att kommunen undersöker möjligheten att 
markanvisa planlagd kommunalt ägd mark för ett sådant projekt. I andra hand 



 
 

anhåller vi om att kommunen inleder en detaljplaneprocess på lämplig kommunal 
mark i Bovallstrand.  
 
Hogslätts Vänboende har satt Tanums kommun på kartan och projektet har väckt 
uppmärksamhet i hela landet. Förutom positiv uppmärksamhet vill vi lyfta fram att 
projekt med kooperativa hyresrätter bidrar till kommunens bostadsförsörjning 
genom att öka mångfalden vad gäller utbud av bostäder, skapar möjlighet för olika 
aktörer att bidra på bostadsmarknaden, kan bidra med kvalitet och småskalighet 
samt möjliggör för delaktighet och medskapande. Vi är övertygade om att ett projekt 
med kooperativa hyresrätter skulle bidra på ett positivt sätt till Bovallstrands 
utveckling.  
 
Vänligen 
 
Lena Sörensson 070-2797914 
Barbro Bliss 073-6977775 
 
 
 
 
  
  
 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-12-15 §§ 224-241 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 8(37)
 

 
 

KSAU § 227  Dnr 2020/000870 

Exploateringsavtal för uppförande av bostäder, del av Finntorp 2:285, 
Bovallstrand  

Sammanfattning  

Förvaltningen har upprättat ett exploateringsavtal för detaljplan Finntorp 2:285, Bovallstrand. 
Avtalet reglerar parternas ansvar för åtgärder och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, och 
gäller endast under förutsättning att detaljplanen antas och vinner laga kraft.  

Beskrivning av ärendet  

En detaljplan för bostäder gällande den norra delen av Finntorp 2:285, Bovallstrand, är under 
framtagande och beräknas antas under första kvartalet år 2022. Fastigheten ägs av Sotenäsbostäder 
AB, men är under försäljning. Detaljplanen berör även en liten del av den kommunala fastigheten 
Finntorp 2:238, bestående av gata och naturmark. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
avstyckning av cirka sex småhusfastigheter inom den norra delen av Finntorp 2:285.   
Förvaltningen har upprättat förslag till exploateringsavtal som reglerar genomförandet av 
detaljplanen. Exploateringsavtalet ska godkännas innan detaljplanen antas, och blir gällande 
förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft. Förvaltningen gör bedömningen att exploateringsavtalet 
uppfyller kraven enligt gällande lagstiftning.  
 
Detaljplanen föreslår kommunalt huvudmannaskap för allmän plats, vilket innebär att kommunen 
ansvarar för drift och underhåll av den allmänna platsen när denna är utbyggd. Exploatörens 
åtagande på allmän plats består av att bredda befintlig vändplan samt att anlägga ett avskärmande 
dike för vatten som kommer från nordväst utanför planområdet. Totalt ska cirka 400 kvadratmeter 
mark, som planläggs som allmän plats för gata respektive natur, regleras till kommunens fastighet.   
 
Området ska anslutas till det kommunala VA-nätet och ingå i kommunens verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och dagvatten. Sotenäs Vatten AB ges rätt att anlägga och underhålla allmänna 
ledningar för vatten och spillvatten. 

Beslutsunderlag  

Mexingenjörens tjänsteutlåtande 2021-11-29 
Förslag till exploateringsavtal  
I KF 2020-12-10 § 153 medges Sotenäsbostäder att försälja fastigheten Finntorp 2:285 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtalet för detaljplan Finntorp 2:285, 
Bovallstrand. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-11-29 KA 2020/000870 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Alicia Thyrsson, 0523-66 47 29 
alicia.thyrsson@sotenas.se 
Mark- och exploateringsingenjör 
 

Exploateringsavtal för uppförande av bostäder, del av Finntorp 
2:285, Bovallstrand 

Sammanfattning 

Förvaltningen har upprättat ett exploateringsavtal för detaljplan Finntorp 2:285, 
Bovallstrand. Avtalet reglerar parternas ansvar för åtgärder och kostnader vid 
genomförandet av detaljplanen, och gäller endast under förutsättning att detaljplanen antas 
och vinner laga kraft. 

Beskrivning av ärendet 

En detaljplan för bostäder gällande den norra delen av Finntorp 2:285, Bovallstrand, är 
under framtagande och beräknas antas under första kvartalet år 2022. Fastigheten ägs av 
Sotenäsbostäder AB, men är under försäljning. Detaljplanen berör även en liten del av den 
kommunala fastigheten Finntorp 2:238, bestående av gata och naturmark. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av cirka sex småhusfastigheter inom den norra 
delen av Finntorp 2:285.  
 
Förvaltningen har upprättat förslag till exploateringsavtal som reglerar genomförandet av 
detaljplanen. Exploateringsavtalet ska godkännas innan detaljplanen antas, och blir 
gällande förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft. Förvaltningen gör bedömningen att 
exploateringsavtalet uppfyller kraven enligt gällande lagstiftning. 
 
Detaljplanen föreslår kommunalt huvudmannaskap för allmän plats, vilket innebär att 
kommunen ansvarar för drift och underhåll av den allmänna platsen när denna är utbyggd. 
Exploatörens åtagande på allmän plats består av att bredda befintlig vändplan samt att 
anlägga ett avskärmande dike för vatten som kommer från nordväst utanför planområdet. 
Totalt ska cirka 400 kvadratmeter mark, som planläggs som allmän plats för gata 
respektive natur, regleras till kommunens fastighet.  
 
Området ska anslutas till det kommunala VA-nätet och ingå i kommunens 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Sotenäs Vatten AB ges rätt att 
anlägga och underhålla allmänna ledningar för vatten och spillvatten. 



 

 

 

 
Sida 2 av 2 

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

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Inga kostnader uppkommer för kommunen vid fastighetsregleringen, men hänsyn bör tas 
till ökade driftkostnader för allmän plats i kommande budgetarbete. 
 
Kommande exploatör ska ställa en säkerhet på 400 000 kronor för utbyggnad av allmän 
plats, som kommunen kan nyttja om exploatören inte fullföljer sina åtaganden enligt 
exploateringsavtalet.  

Regelverk  

Plan- och bygglagen 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtalet.    

Beslutsunderlag 

Förslag till exploateringsavtal 
I KF 2020-12-10 § 153 medges Sotenäsbostäder att försälja fastigheten Finntorp 2:285 

Beslutet skickas till 

Plan- och byggenheten 
 
 

  
Alicia Thyrsson Håkan Von Dolwitz 
Mark- och exploateringsingenjör Plan- och byggchef  
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-01-05 KA 2019/000091  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Amanda Jansson 
Planarkitekt 

 

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.   
 
 



 

 

 

 

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

Sida 2 av 2 

Konsekvensbeskrivning 

Barn- jämställdhets- och medborgarperspektiv 

Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och 
utveckling, varför "Rent vatten och sanitet" är ett av FN:s globala klimatmål. 

Regelverk  

Lagen om allmänna vattentjänster – kommunens roll som VA-huvudman 
Plan- och bygglagen – kommunens roll som planmyndighet 
Miljöbalken – kommunens roll som tillsynsmyndighet 

Organisation 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för projektledning. 
 
Byggnadsnämnden är ansvarig för planering av mark och vatten genom detaljplanering 
och översiktlig planering, till vilken VA-planeringen är starkt knuten.  
 
Miljönämnden är tillsynsmyndighet för såväl allmänna va-anläggningar som enskilda 
avlopp och bidrar vid va-planering med prioritering av var det ur miljösynpunkt är mest 
angeläget att bygga ut allmänna verksamhetsområden för vatten och avlopp. 
 
Sotenäs Vatten AB är huvudman för de allmänna va-anläggningarna som drivs av det 
delägda dotterbolaget Västvatten AB.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser följande personer att ingå i den politiska styrgruppen för VA:    
 
 

  
Amanda Jansson Eveline Karlsson 
Planarkitekt Samhällsbyggnadschef 
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KSAU § 241 Dnr 2021/000835 

Revidering av Riktlinjer för alkoholservering 

Sammanfattning 

Uppdatering av riktlinjer för alkoholservering utifrån förändringar i alkohollagen och 
alkoholförordningen. Samt ett behov av förtydliganden inom vissa delar av riktlinjerna för att 
förbygga olägenheter som kan kopplas till alkoholservering i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

Riktlinjerna för alkoholservering har inte uppdaterats sedan 2012 och detta har påpekats av 
länsstyrelsen vid tillsyn. Det förekommer även viss överservering av alkohol på vissa platser i 
kommunen och därmed har ett klart behov av tydligare riktlinjer uppstått. Droganvändningen i 
restaurangmiljö har även ökat. 
 
Alkohollagen och alkoholförordningen har uppdaterats inom vissa områden under de senaste åren 
och dessa förändringar behöver finnas med i kommunens riktlinjer för alkoholservering.  

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk 
Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) är kommunen skyldig att informera om vad som gäller 
enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter. Därutöver ska kommunen, enligt samma 
bestämmelse, ha riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i kommunen. 

Ekonomi 
Riktlinjer kring alkoholservering är en del av kommunens förbyggande arbete för att motverka hög 
alkoholkonsumtion som annars riskerar att öka samhällets kostnader för sociala insatser, sjukvård, 
våld och skadegörelse.  

Organisation och personal 
Riktlinjerna är en informationskälla för handläggare såväl som för innehavare av serveringstillstånd, 
samt för de som har tänkt att etablera en verksamhet med serveringstillstånd i kommunen.  
 
Med uppdaterade och tydliga riktlinjer skapas det förutsättning för likabehandling av ansökningar 
om serveringstillstånd. Handläggningen av ärenden och tillsyn blir rättssäker, snabb och effektiv. 

Beslutsunderlag 

Reviderade Riktlinjer för alkoholservering 
Sotenäs kommuns riktlinjer för servering av alkohol, från 2012 
Alkholhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-12-02 
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Forts. KSAU § 241  

Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår att närhet till idrottsplatser tas bort. 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att förslaget att avslå vid risk vid överetablering, tas bort, samt att i 
närheten vid trafikled, ska tas bort. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) och Lars-Erik Knutssons (S) förslag och 
finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade Riktlinjer för alkoholservering, med följande 
revideringar; 

• att närhet till idrottsplatser, trafikleder, tas bort, 
• att förslaget att avslå vid risk vid överetablering, tas bort. 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-01-24 KA 2021/000835 
 
Kommunstyrelsen 
Elinor Östlin 
Alkoholhandläggare 

 

Revidering av Riktlinjer för alkoholservering 

Sammanfattning 
Uppdatering av riktlinjer för alkoholservering utifrån förändringar i alkohollagen och 
alkoholförordningen. Samt ett behov av förtydliganden inom vissa delar av riktlinjerna 
för att förbygga olägenheter som kan kopplas till alkoholservering i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 
Riktlinjerna för alkoholservering har inte uppdaterats sedan 2012 och detta har påpekats 
av länsstyrelsen vid tillsyn. Det förekommer även viss överservering av alkohol på vissa 
platser i kommunen och därmed har ett klart behov av tydligare riktlinjer uppstått. 
Droganvändningen i restaurangmiljö har även ökat. 
 
Alkohollagen och alkoholförordningen har uppdaterats inom vissa områden under de 
senaste åren och dessa förändringar behöver finnas med i kommunens riktlinjer för 
alkoholservering.  

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk 

Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) är kommunen skyldig att informera om vad 
som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter. Därutöver ska kommunen, 
enligt samma bestämmelse, ha riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i kommunen. 

Ekonomi 

Riktlinjer kring alkoholservering är en del av kommunens förbyggande arbete för att 
motverka hög alkoholkonsumtion som annars riskerar att öka samhällets kostnader för 
sociala insatser, sjukvård, våld och skadegörelse.  

Organisation och personal 

Riktlinjerna är en informationskälla för handläggare såväl som för innehavare av 
serveringstillstånd, samt för de som har tänkt att etablera en verksamhet med 
serveringstillstånd i kommunen.  
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Med uppdaterade och tydliga riktlinjer skapas det förutsättning för likabehandling av 
ansökningar om serveringstillstånd. Handläggningen av ärenden och tillsyn blir 
rättssäker, snabb och effektiv. 

Hållbar utveckling 

Riktlinjerna ska bidra till att servering av alkohol i Sotenäs kommun sker på ett 
ansvarsfullt sätt för att minska alkoholens skadliga effekt på människors hälsa och för 
att skapa en trygg restaurangmiljö i Sotenäs för såväl våra kommuninvånare som för 
våra besökare. 
 
Genom tydliga riktlinjer för alkoholservering i Sotenäs kommun ökar förutsättningar för 
att främja en god hälsa och välbefinnande för vår befolkning och minska användandet 
av alkohol, narkotika, doping, tobak och miss- och riskbruk av spel i enlighet med 
Sotenäs kommuns hållbarhetsstrategi. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta de reviderade Riktlinjer för alkoholservering.  

Beslutsunderlag 
Reviderade Riktlinjer för alkoholservering 
Genomförda ytterligare revideringar 2022-01-24 
Sotenäs kommuns riktlinjer för servering av alkohol, från 2012 

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare 
Räddningschef 
 
 

  
Elinor Östlin Peter Bergman 
Alkoholhandläggare Räddningschef 

 



 
 

Datum: 2022-01-24 

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

Reviderat förslag till riktlinjer för alkoholservering 

 
Sidan 9-10 i riktlinjerna, rödmarkerad text borttagen. 

 
 
För att minska riskerna för alkoholpolitiska olägenheter gäller 
följande i Sotenäs kommun 

• Tillstånd ska inte beviljas i de fall där polisen avstyrker ansökan med hänvisning 
till ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning.  

• Tillstånd ska inte beviljas i de fall där omsorgsnämnden avstyrker ansökan med 
hänvisning till att det, på grund av serveringsställets verksamhet och belägenhet, 
finns skäl att ifrågasätta sökt serveringstillstånd ur ett samlat socialt perspektiv 
med speciell utgångspunkt från barnperspektivet.  

• Tillstånd ska inte beviljas inom, eller i närheten av områden, där verksamheten i 
första hand vänder sig till barn och ungdomar, exempelvis ungdomsgårdar, 
skolor och platser som i första hand är avsedda för barns lek. Tillstånd ska inte 
heller beviljas i närheten av idrottsplatser, trafikleder eller i bostadsområden 
med känd missbruksproblematik.  

• Tillstånd ska inte heller beviljas i områden där det på grund av överetablering 
kan uppstå alkoholpolitiska olägenheter.  

• Alkoholpolitisk hänsyn ska alltid ha klart företräde framför affärsmässig eller 
konkurrensmässig hänsyn.  
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Inledning  
I Sotenäs kommun är kommunstyrelsen handläggande och beslutande myndighet när det 
gäller tillstånd, tillsyn och sanktioner enligt alkohollagen. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland utövar tillsyn över kommunens handläggning. Folkhälsomyndigheten är den 
myndighet som har det övergripande nationella tillsynsansvaret.  
Gällande alkohollag (2010:1622) som trädde i kraft 1 januari 2011, samt anslutande 
föreskrifter ligger till grund för kommunens handläggning när det gäller tillstånd och 
tillsyn.  
 
Alkohollagen- en skyddslag  
Alkohollagen är en skyddslagstiftning för att begränsa de skador som alkohol kan 
orsaka. En utgångspunkt i den svenska alkoholpolitiken är att skyddet för människors 
hälsa bör gå före företagsekonomiska och näringspolitiska intressen. 
 
Serveringsbestämmelserna i 3 kap. 5 § alkohollagen (2010:1622), bygger på det 
allmänna kravet att försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat 
ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras.  
 
Vidare framgår av 8 kap. 20 § alkohollagen (2010:1622) att ansvarig personal ska se till 
att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks 
vid servering av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat. 
 
Syfte och målsättning med kommunens riktlinjer  
Enligt lagstiftaren har kommunerna skyldighet att utforma riktlinjer utifrån vad som 
gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter. Kommunen kan i dessa riktlinjer 
ange vilka lokala hänsyn som tas när det gäller exempelvis tillståndsgivning. 
Riktlinjerna ska vara beslutade av kommunstyrelsen och vara tillgängliga på 
kommunens hemsida för såväl den som söker tillstånd som för allmänheten.  
 
Kommunens riktlinjer ska bidra till att servering av alkohol på restauranger sker på ett 
ansvarsfullt sätt. Med en återhållsam alkoholkonsumtion skapas förutsättningar för en 
minskning av skadliga effekter och för en trygg restaurangmiljö i Sotenäs.  
Riktlinjerna ska skapa förutsättning för likabehandling av ansökningar om 
serveringstillstånd. Det ska dock poängteras att en likabehandling i detta fall rör 
handläggningen av ärenden. Varje enskild ansökan ska prövas för sig, vilket kan leda 
till olika beslut. Den sökande ska med hjälp av riktlinjerna se vad som gäller i 
kommunen och utifrån detta kunna förutse om en planerad etablering kan ges 
serveringstillstånd. Om en prövning av en ansökan om serveringstillstånd leder till ett 
avslagsbeslut kan kommunen inte hänvisa till riktlinjerna utan måste då konkretisera 
vilka omständigheter som lett till beslutet, exempelvis avrådan från någon av 
remissinstanserna.  
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Kommunens informationsskyldighet  
Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen ska kommunen tillhandahålla information om vad som 
gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av 
föreskrifterna i kommunen.  
 
Kommunen har skyldighet att informera om vad som gäller enligt alkohollagen och 
anslutande författningar. Informationen kan fås genom kontakt med kommunens 
alkoholhandläggare eller via kommunens hemsida.  
Kommunens uppgift är också att vägleda och ge stöd vid ansökan samt kontrollera att 
tillståndshavaren följer de regler och förordningar som gäller vid servering av 
alkoholdrycker.  
Kommunen erbjuder varje år alla tillståndshavare en tvådagarsutbildning i ansvarsfull 
alkoholservering för sin personal.  
Kommunen genomför även så kallade krögarträffar varje vår och höst för att nå ut med 
viktig information, samt för att ta del av aktuell situation för företagare i kommunen 
som innehar serveringstillstånd. 
 
När krävs serveringstillstånd  
För servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat krävs, enligt 8 kap. 1 § första stycket alkohollagen, 
tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd). 
 
 Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering till 
allmänheten eller till förening, företag eller annat slutet sällskap.  
Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod 
(stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett 
enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).  
 
Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat.  
 
Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker enligt 8 kap. 6 och 7 § § kan 
meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod.  
 
Tillstånd krävs när  
• servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat sker med ett vinstintresse. Detta gäller servering såväl 
till allmänheten som till slutet sällskap.  
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Tillstånd krävs i de flesta fall inte när  
• servering sker vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer och  
• servering sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden 
för inköp av dryckerna och  
• servering anordnas i andra lokaler än där det normalt sker yrkesmässig försäljning av 
alkohol eller lättdrycker  
Observera att samtliga villkor ovan ska vara uppfyllda för att servering ska få ske utan 
tillstånd.  
 
Handläggning och ansökningsavgifter  
Enligt 8 kap. 12 § alkohollagen får serveringstillstånd meddelas endast den som visar att 
han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten 
kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag. Sökanden ska 
också genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om denna lag 
och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva 
serveringsverksamheten.  
 
Sökanden ska också visa att serveringsstället uppfyller kraven i 8 kap. 15-16 § § 
alkohollagen, där det bland annat finns angivet att serveringsstället ska ha ett eget kök i 
anslutning till serveringslokalen samt tillhandahålla ett varierat utbud av lagade eller på 
annat sätt tillredda rätter.  
Serveringsstället ska vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt.  
 
Enligt 5 § alkoholförordningen (2010:1636) ska kommunen fatta beslut i ärenden om 
serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in 
till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden 
förlängas med högst fyra månader. Innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut ska 
kommunen informera de sökande om skälen till att handläggningstiden förlängs. Ett 
beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. 
 
Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövningen enligt de 
grunder som beslutas av kommunfullmäktige. När ansökan inkommit görs en 
bedömning om den är komplett. Saknas handlingar informeras sökande om detta. Om 
inte nödvändiga handlingar finns tillgängliga för kommunens utredning kommer 
handläggningstiden att förlängas. Det är därför viktigt att vara ute i god tid med en 
komplett ansökan. Anvisningar om vilka handlingar som ska ingå i ansökan, blanketter 
och uppgift om ansökningsavgiftens storlek finns på kommunens hemsida.  
 
I ansökningsärenden är det den sökande som har bevisbördan. Det innebär att det kan 
finnas skäl att avvisa ansökan om sökanden inte kommer in med det underlag som 
kommunen har begärt. Avgift för prövning av ansökan faktureras när ansökan inkommit 
till kommunen.  
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Aktuell taxa för ansöknings- och tillståndsavgifter finns angiven på kommunens 
hemsida. Kommunen tillståndsavgifter justeras årligen enligt Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV).  
 
Ungefärliga handläggningstider för de vanligaste typerna av ansökan:  
• Stadigvarande serveringstillstånd: 6-8 veckor.  
• Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap: 4-6 veckor. 
 • Förändring av befintligt serveringstillstånd: 2-4 veckor.  
• Anmälan om cateringtillfälle, provsmakning, kryddning av spritdryck: 2 veckor. 
 
Kunskapsprov 
Kommunen ska vid sin prövning av sökandes kunskaper i alkohollagen använda sig av 
prov som framtagits av Folkhälsomyndigheten. Provet är webbaserat och utförs hos 
kommunen. Den som gör kunskapsprovet inhämtar på egen hand kunskaper genom att 
exempelvis gå en kurs i alkohollagen hos något privat utbildningsföretag eller genom 
självstudier. Kommunen tillhandahåller inte någon utbildning i alkohollagen inför 
kunskapsprovet.  
 
Kunskapsprov för serveringstillstånd omfattar fyra områden; alkoholpolitik, servering, 
tillsyn samt mat och utrustning.  
När det gäller prov avseende pausservering och provsmakning av alkoholdrycker har 
avsnittet om mat och utrustning tagits bort och detta prov består således av tre områden.  
 
Prov avseende ansökan om stadigvarande tillstånd till allmänheten, samt ansökan om 
stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap – 60 frågor.  
Prov avseende ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten och stadigvarande 
tillstånd till slutet sällskap – 44 frågor.  
Prov avseende ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap – 28 frågor.  
Prov avseende ansökan om tillstånd för pausservering och provsmakning – 28 frågor.  
 
Den tid man har på sig att fullgöra provet är 90 minuter. Efter genomfört prov tas 
resultatet fram. Det bör poängteras att kommunen inte kan se resultaten när det gäller 
enskilda frågor utan bara det totala resultatet och om den sökande är godkänd eller inte. 
För ett godkänt resultat krävs 75 % rätta svar inom varje område.  
Sökanden ska ges möjlighet till två omprov. Om den sökande inte blir godkänd efter tre 
prov kan serveringstillstånd inte meddelas. En ny ansökan måste då göras.  
Det finns emellertid en möjlighet att någon annan person kan göra provet inom ramen 
för samma ansökan. Detta förutsätter att den personen har betydande inflytande i 
företaget (PBI) och kommer att vara aktiv i serveringsrörelsens verksamhet och att inte 
han eller hon redan ingår i den krets av PBI-personer som ska göra provet.  
 
Provet kan görs på svenska, engelska, franska eller arabiska. Om sökanden inte 
behärskar något av dessa språk, kan styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter eller har 
andra särskilda skäl, är det tillåtet att avlägga provet muntligen och om tolk anlitas ska 
denne vara auktoriserad.  
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Provtiden för ett muntligt prov är högst 120 minuter. För ett muntligt prov med tolk är 
tiden högst 150 minuter.  
För den som har läs- eller skrivsvårigheter är tiden högst 150 minuter.  
 
Avgift för kunskapsprov faktureras efter varje provtillfälle.  
 
Remisser och remissyttranden  
Enligt 8 kap. 11 § alkohollagen får en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inte 
bifallas utan att polismyndighetens yttrande har inhämtats. Detsamma gäller, om det 
inte rör sig om arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten. Med stöd av 9 kap. 8 § fjärde stycket alkohollagen 
kan kommunen begära in uppgifter som behövs vid tillståndsprövningen från 
polismyndigheten samt skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in 
skatter eller avgifter.  
 
När det gäller stadigvarande tillstånd skickar kommunen alltid ansökan med tillhörande 
handlingar på remiss till:  
 

• Skatteverket och kronofogdemyndigheten, som i sina remissvar till kommunen 
ska yttra sig om den sökandes ekonomiska skötsamhet. Detta innebär att dessa 
myndigheter lämnar uppgifter om eventuella restföringar, 
betalningsuppmaningar samt beslut om kontrollavgifter. Vidare lämnas uppgifter 
om inkomst av kapital, över- och underskott av näringsverksamhet, inkomst av 
tjänst, om företrädare för bolaget har deklarerat eller inte samt förekomsten av 
F-skattsedel. Skulder i allmänna och enskilda mål. 

• Polismyndigheten, som har att meddela om den sökande är aktuell eller har varit 
aktuell i polisregistret för brott som kan ha betydelse för om tillstånd kan ges. 
Dessutom ska polismyndigheten yttra sig om ordningsstörningar vid 
serveringsställets samt den sökta serveringstiden. Myndigheten ska också 
meddela om det krävs ett tillstånd för offentlig tillställning(danstillstånd) och om 
det ställs krav på ordningsvakter. Polismyndigheten kan också lämna uppgifter 
om personer med betydande inflytande i rörelsen, exempelvis finansiärer, samt 
ha uppfattningar om misstänkta bulvanförhållanden med mera.  

• Miljöenheten, som har att bedöma om tänkt verksamhet riskerar att medföra 
olägenheter i form av ljudstörningar, samt om lokalen är godkänd för tänkt 
matlagning och registrerad som livsmedelsanläggning. 

• Räddningstjänsten, som har att bedöma ansökan utifrån brandskyddssynpunkt 
och utrymningsvägar. I ansökan ska anges hur många gäster som ska vistas i 
serveringslokalen. Räddningstjänsten ska utifrån denna uppgift göra en 
bedömning om gästantalet kan anses rimligt utifrån brandsäkerhetsaspekten. Det 
är därför viktigt att det till ansökan bifogas skalenliga och utförliga ritningar så 
att en korrekt bedömning kan göras.  

• I vissa fall kan det också vara nödvändigt att kontakta andra instanser som till 
exempel samhällsbyggnadsförvaltningen och omsorgsnämnden.  
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 Även en kreditupplysning via Syna görs på de personer som har betydande inflytande i 
bolaget(PBI), samt på de företag de företräder. 
 
Utifrån de handlingar och remissvar som kommit in görs en utredning om de kriterier 
som krävs för att få ett serveringstillstånd är uppfyllda. Särskild vikt läggs vid 
bedömning av risk för alkoholpolitiska olägenheter. Om sådana bedöms uppstå kan 
kommunen avslå ansökan även om alla andra kriterier för serveringstillstånd är 
uppfyllda. Om det under utredningen framkommer uppgifter som kan vara negativa för 
den sökande, ska denne ges möjlighet att bemöta uppgifterna. Detta anges i 17 § 
Förvaltningslagen.  
 
 I avvaktan på beslut om stadigvarande tillstånd meddelar kommunen inte tillfälligt 
tillstånd. 
 
Matutbud, köksutrustning och serveringslokal  
Enligt 8 kap. 15 § alkohollagen får stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten 
endast medges om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen 
samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas 
ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23:00 får matutbudet begränsas till ett fåtal 
enklare rätter. Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens 
storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. Om det finns en drinkbar får den ta i 
anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära 
anslutning till matsalen.  
 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället 
tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller för servering till slutet sällskap.  
Skälet till att matkravet finns är alkoholpolitiskt. Om alkoholen intas tillsammans med 
mat blir berusningen mindre.  
 
Kommunen ska aldrig meddela tillstånd om antalet sittplatser inte uppfyller kravet som 
ställs i alkohollagen. Matservering är alltså ett grundläggande krav för att erhålla och 
behålla ett serveringstillstånd. Det är viktigt att det serveras sådan mat som gästerna kan 
förväntas beställa. Menyerna ska vara utformade på ett sådant sätt att de visar att 
restaurangen verkligen vill sälja mat och prisbilden ska vara realistisk. Lagad eller på 
annat sätt tillredd mat ska kunna erbjudas under hela serveringstiden.  
 
Fram till klockan 23:00 ska tillståndshavaren varje dag kunna tillhandahålla en 
fullständig meny med ett varierat utbud bestående av så väl förrätter, huvudrätter och 
efterrätter. 
 
 Efter klockan 23:00 räcker det om gästerna kan erbjudas enklare rätter, exempelvis 
tillredda kalla rätter eller maträtter som värms i mikrovågsugn. Enbart chips eller nötter 
är inte tillräckligt. Vilka rätter som finns ska presenteras i en så kallad barmeny och 
prisbilden ska även här vara realistisk.  
 



 
 

Riktlinjer för alkoholservering | Kommunstyrelsen | 2022-02-02 | Diarienr:KA2021/835 | Sid 9/20 

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

Av alkohollagens förarbeten framgår att köket ska vara utrustat på ett sådant sätt att ett 
varierat utbud av maträtter kan tillhandahållas. Ny matlagningsteknik, som till exempel 
så kallad sous vide teknik, ska i sig inte vara ett hinder för kommunen att meddela 
tillstånd. Av förarbetena framgår också att serveringstillstånd inte ska medges om enbart 
enklare anrättningar, såsom till exempel smörgåsar, hamburgare eller varm korv med 
bröd erbjuds. Det innebär att gatukök, caféer och liknande enklare serveringsställen inte 
heller i fortsättningen ska kunna komma ifråga för serveringstillstånd i kommunen.  
 
När det gäller stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap eller tillfälliga 
tillstånd är det tillräckligt om det tillhandahålls någon form av tillredd mat. I dessa fall 
är det tillräckligt med exempelvis lägenhetsspisar och mikrovågsugnar för 
uppvärmning.  
 
Vid trafikservering (till exempel på båt, tåg, buss) kan kraven på matutbud och kök 
ställas något lägre än vid annan stadigvarande alkoholservering till allmänheten.  
 
Till utfärdat tillståndsbevis ska bifogas en ritning över tillåten serveringsyta. 
Alkoholhaltig dryck får inte serveras och inte heller intas utanför den godkända ytan.  
 
Olägenhet på grund av serveringsställets placering eller andra 
skäl  
Enligt 8 kap. 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om serveringen 
kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller medföra 
särskild risk för människors hälsa. Kommunen bör i sina riktlinjer ange vilka kriterier 
den tillämpar vid bedömningen för att det ska bli tydligare för dem som ansöker om 
serveringstillstånd. Kommunen måste dock alltid bedöma samtliga omständigheter i det 
enskilda fallet. Med alkoholpolitiska olägenheter menas i detta sammanhang att 
etablering av ett serveringsställe med alkoholservering eller utökad rätt till servering för 
ett befintligt serveringsställe riskerar att medföra samhälleliga problem. Dessa kan vara 
av social, nykterhets- eller ordningsmässig art. Bedömning av alkoholpolitiska 
olägenheter ska i varje enskilt fall utgå från ansökningshandlingar, uppgifter inhämtade 
från besök på aktuellt serveringsställe, yttrande från remissinstanser och den kunskap 
som myndigheten har om aktuellt område, serveringsställe och den sökande.  
 
För att minska riskerna för alkoholpolitiska olägenheter gäller 
följande i Sotenäs kommun 

• Tillstånd ska inte beviljas i de fall där polisen avstyrker ansökan med hänvisning 
till ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning.  

• Tillstånd ska inte beviljas i de fall där omsorgsnämnden avstyrker ansökan med 
hänvisning till att det, på grund av serveringsställets verksamhet och belägenhet, 
finns skäl att ifrågasätta sökt serveringstillstånd ur ett samlat socialt perspektiv 
med speciell utgångspunkt från barnperspektivet.  

• Tillstånd ska inte beviljas inom, eller i närheten av områden, där verksamheten i 
första hand vänder sig till barn och ungdomar, exempelvis ungdomsgårdar, 
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skolor och platser som i första hand är avsedda för barns lek. Tillstånd ska inte 
heller beviljas i närheten av bostadsområden med känd missbruksproblematik.  

• Alkoholpolitisk hänsyn ska alltid ha klart företräde framför affärsmässig eller 
konkurrensmässig hänsyn.  

 
Ansvarsfull alkoholservering  
Enligt 3 kap. 7 § andra stycket alkohollagen får servering av alkohol ske till den som 
fyllt 18 år. Enligt 3 kap. 8 § får alkohol inte utlämnas till den som är märkbart påverkad 
av alkohol eller andra berusningsmedel. Alkoholdrycker får inte heller lämnas ut om det 
finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon 
annan. Den som lämnar ut alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren har 
uppnått den ålder som anges i 7 §.  
 
Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska särskild måttfullhet iakttas vid marknadsföring av 
alkoholdrycker till konsumenter. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte 
vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.  
 
Enligt 8 kap. 20 § ska ansvarig personal tillse att det vid servering av alkoholdrycker 
och alkoholdryckliknande preparat iakttas måttfullhet och att störningar på grund av 
oordning eller onykterhet undviks.  
 
Enligt 8 kap. 21 § får priset för en alkoholdryck inte sättas lägre än inköpspriset för 
drycken eller ett alkoholdrycksliknande preparat jämte skäligt påslag. Prissättningen får 
inte ske på ett sådant sätt att försäljning av drycker med högre alkoholhalt främjas. 
Gästerna får inte uppmanas eller förmås att köpa alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat.  
 
Alkohollagen är en så kallad skyddslag och den har tillkommit för att begränsa 
alkoholens skadeverkningar. Den som bedriver servering av alkoholdrycker ska se till 
att denna sker på ett ansvarsfullt sätt och präglas av måttfullhet. Försäljning av 
alkoholdrycker ska ske på ett sådant sätt att hänsyn tas till människors hälsa och 
trygghet. Den som bedriver försäljning och den personal som medverkar vid försäljning 
har ansvar för att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället. Det innebär 
exempelvis att märkbart onyktra gäster inte ska ges tillträde till serveringsstället utan 
avvisas. Dessutom får gäster inte serveras alkohol i sådan omfattning att de blir störande 
eller märkbart berusade. Vidare har tillståndshavaren ansvar för att motverka oordning 
på serveringsstället och i dess närhet.  
 
Kommunen anser att det inte är förenligt med vad som sägs i alkohollagen om 
ansvarsfull alkoholservering som präglas av måttfullhet om det förekommer försäljning 
av drinkbord till fast pris, helflaskor med sprit, så kallade helrör, shotsbrickor, ölhinkar 
eller liknande.  
Genom att servera en större mängd alkohol på en gång till en person eller till en mindre 
grupp gäster förlorar serveringsstället möjligheten att behålla kontrollen över att 
alkoholserveringen sker under ansvarsfulla former. Risken ökar markant att det sker 
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langning till underåriga och till alltför berusade personer. Denna typ av servering godtas 
inte av kommunen.  
 
Kommunen har som mål att alla verksamheter som har serveringstillstånd ska kunna 
visa upp en tydlig och skriftlig alkohol- och drogpolicy. Och att de verksamheter som 
har serveringstid efter kl.23.00 ser till att all serveringsansvarig personal ska ha 
genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering.  
 
Kommunen anser att ”bartömning” är ett begrepp som uppmanar gäster till en ökad 
konsumtion av alkoholdrycker. Detta begrepp är därför inte förenligt med vad som sägs 
i alkohollagen om måttfullhet. Denna typ av marknadsföring godtas inte av kommunen.  
 
Det ska påpekas att den som serverat en märkbart berusad gäst eller en person som inte 
fyllt 18 år personligen kan ställas till svars för detta och bli dömd.  
 
Serveringstider  
Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen är det kommunen som beslutar under vilka tider 
alkoholdrycker och alkoholdryckslikande preparat får serveras. Vid bestämmande av 
tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 8 kap. 17 § alkohollagen.  
Om inte kommunen beslutar annat, får servering inte påbörjas tidigare än klockan 11:00 
och inte pågå längre än till klockan 01:00, den så kallade normaltiden.  
Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.  
 
Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte rumsservering på hotell eller minibar 
i hotellrum.  
 
Enligt 8 kap. 17 § alkohollagen kan kommunen vägra serveringstillstånd om 
alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan 
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för 
människors hälsa. Detta kan göras även om övriga krav som uppställs i lagen är 
uppfyllda.  
 
Bestämmelsen i 8 kap. 19 § alkohollagen om serveringstider syftar främst till att 
motverka olägenheter som onykterhet och oordning. Bestämmelsen om serveringstider 
är en viktig del av den svenska alkoholpolitiken och social hänsyn ska därför gå före 
affärsmässiga och konkurrensmässiga hänsyn. Att en konkurrerande restaurang redan 
har fått längre serveringstid är inget skäl till att ge bifall till en annan ansökan om det 
kan antas att sociala och alkoholpolitiska olägenheter kommer att uppstå. När 
kommunen prövar en restaurangs serveringstid ska man beakta om serveringstiden kan 
medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller om den kan innebära 
särskild risk för människors hälsa. Skyddet för människors hälsa och intresset av att 
upprätthålla ordning, nykterhet och säkerhet ska alltså stå i förgrunden när kommunen 
prövar sökta serveringstider. Denna prövning ska göras vid alla ansökningar, oavsett 
vilken serveringstid som sökts.  
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Servering av starköl, vin, sprit, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande 
preparat får tidigast påbörjas kl. 11:00 och ska i normalfallet vara avslutad senast 
 kl. 01:00. Kommunen medger inte servering före kl. 11:00 och kan som längst medge 
servering till kl. 03.00. Kortare serveringstid kan meddelas om skäl finns, exempelvis 
enligt rekommendation från polismyndigheten eller miljöenheten. Beslut om senare 
serveringstid än klockan 01:00 kan förenas med villkor om att ett lämpligt antal 
förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra vid serveringsstället. Beslut om serveringstid 
till klockan 01:00 kan också, om behov anses föreligga, förenas med samma villkor.  
 
Uteservering  
Alkohollagen anger i 8 kap. 14 § första stycket att serveringstillstånd ska omfattas av ett 
visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Alkoholservering på 
uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen utan det gäller samma regler som för 
servering i övrigt, bland annat att serveringsytan ska vara avgränsad och överblickbar. 
Dessutom gäller att uteserveringen ska ligga i anslutning till serveringslokalen och 
uppfylla övriga krav som t.ex. godkännande av markägare, tillstånd från 
polismyndigheten om att använda offentlig plats, samt bygglov där så krävs. I Sotenäs 
kommun finns det som regel inskrivet i grundtillståndet att servering av alkohol är 
tillåten på uteservering. Om oförändrad uteservering används år efter år behöver inte ny 
ansökan göras. Däremot ska polismyndighetens beslut om användande av offentlig plats 
lämnas in varje år. Eventuellt bygglov för uteservering ska även lämnas in till 
kommunen.  
När det gäller serveringstiden på uteserveringar godkänner kommunen tid från kl.11.00 
och som längst till kl:01:00.  
 
Gemensamt serveringsutrymme  
Enligt 8 kap. 14 § andra stycket alkohollagen kan ett särskilt tillstånd meddelas för flera 
tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Om så har skett ska varje 
tillståndshavare svara för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet samt för att 
vad som i övrigt gäller enligt denna lag under den tid han eller hon bedriver servering 
där. Ovanstående lagtext kan vara tillämpbar vid exempelvis festivaler, då flera 
tillståndshavare kan utnyttja en gemensam yta inom ett avgränsat område. En 
förutsättning för tillstånd att använda ett gemensamt serveringsutrymme är att varje 
sökande sen tidigare har ett eget serveringstillstånd för sin verksamhet.  
 
Pausservering  
Enligt 8 kap. 15 § fjärde stycket kan tillstånd meddelas för servering av starköl, vin och 
andra jästa alkoholdrycker i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i 
föreställning eller konsert. Något krav på matservering ställs inte. Sotenäs kommun 
beviljar tillstånd för pausservering endast om föreställning eller konsert i huvudsak 
vänder sig till en publik som är över 20 år.  
För teater eller konsertlokal som saknar etablerad permanent verksamhet kan endast 
tillfälligt paustillstånd meddelas för enstaka tillfälle, max 12 tillfällen/år,  eller för en 
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kortare tidsperiod, max 6 veckor, då samma föreställning omfattar flera speldagar, 
exempelvis revyer.  
 
Cateringverksamhet  
Enligt 8 kap. 4 § kan den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap beviljas 
stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger 
rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen. Den som bedriver 
cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få stadigvarande 
serveringstillstånd. Serveringstillstånd för cateringverksamhet gäller endast i lokal vars 
status när det gäller brandsäkerheten har godkänts av räddningstjänsten. Därför måste 
tillståndshavaren, senast 2 veckor innan, meddela kommunen, vilken lokal som ska 
användas.  
 
Tillfälliga tillstånd till allmänheten och till slutna sällskap  
Enligt 8 kap. 2 § första stycket anges att tillstånd för servering av alkoholdrycker till 
allmänheten eller slutet sällskap kan meddelas för enstaka tidsperiod eller enstaka 
tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd)  
I förarbeten till alkohollagen anges att tillfällig servering förutsätter att det inte är en 
regelbundet återkommande verksamhet. Tillfälligt serveringstillstånd för servering till 
allmänheten kan meddelas om serveringen ska ingå i ett större evenemang som kan 
anses vara seriöst.  
 
Sökanden ska vara såväl personligt som ekonomiskt lämplig i enlighet med 8 kap 12 § 
alkohollagen. 
 
För tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten gäller i Sotenäs att:  

• serveringen ska ske inom en noggrant avgränsad yta, som ska ha ett 
tillfredsställande antal sittplatser och som ska anges i form av en tydlig ritning  

• den sökande ska kunna styrka rätten att disponera mark eller lokal för det sökta 
arrangemanget  

• det ska erbjudas ett antal tillredda maträtter som ska kunna serveras under hela 
serveringstiden  

• villkor kan ställas om att det måste finnas ett visst antal ordningsvakter vid 
serveringsstället för att säkerställa ordning och överblicken av serveringsytan  

• kunskapsprov ska göras och vara godkänt.  
• servering medges normalt under den så kallade normaltiden men kan, om inte 

några alkoholpolitiska olägenheter förväntas uppstå, medges till klockan 03:00.  
• tillstånd kan meddelas för en period om högst 6 veckor eller för högst 12 

tillfällen per år.  
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För tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap gäller i Sotenäs att:  
• tillstånd medges endast om det är en begränsad krets av personer som har någon 

form av gemensamt intresse utöver att delta vid sammankomsten. Till exempel 
förening, företag eller annat slutet sällskap.  

• en förteckning med personerna som kommer att delta vid den aktuella 
tillställningen ska kunna visas upp. Ingen annan än de som är upptagna på 
deltagarlistorna får vistas i lokalen under beviljad serveringstid. Ett sällskap kan 
inte anses slutet om allmänheten, genom att lösa medlemskort i entrén, får 
tillträde till lokalen  

• eventuell annonsering får inte heller vända sig till allmänheten.  
• det kan komma att krävas att sökanden presenterar stadgar, 

verksamhetsberättelse, styrelseprotokoll och medlemslista. För företag är 
registreringsbevis en del av underlaget.  

• man ska uppge i ansökan vilken mat som ska serveras, det ska finnas någon 
form av tillredd mat.  

• vid försäljning av alkoholdrycker ska ett skäligt pålägg läggas till inköpspriset.  
• kunskapsprov ska göras och vara godkänt.  
• servering medges normalt under den så kallade normaltiden men kan, om inte 

några alkoholpolitiska olägenheter förväntas uppstå, medges till klockan 03:00.  
• tillfälligt tillstånd för slutet sällskap meddelas för högst tolv tillfällen per år.  

 
Kryddning av spritdryck för servering som snaps  
Enligt 8 kap. 3 § alkohollagen har den som har ett stadigvarande tillstånd att servera 
spritdrycker, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som 
snaps i den egna serveringsrörelsen. Verksamheten ska vara i liten skala, exempelvis om 
man vill krydda sin egen snaps till julbordet. Anmälan till kommunen ska göras minst   
2 veckor innan den kryddade snapsen ska börja serveras.  
 
Rumsservering på hotell och minibar  
Enligt 8 kap. 5 § alkohollagen får hotell, som har restaurangverksamhet med 
serveringstillstånd i sina lokaler, servera alkoholdrycker på hotellrummen 
(rumsservering). På sådant hotell får även servering från minibar på hotellrummen ske. 
När det gäller serveringstider är det tillåtet att servera alkoholdrycker dygnet runt på 
hotellrum och minibar. Dryckerna ska serveras av serveringspersonal och 
bestämmelserna i alkohollagen om åldersgräns för servering, serveringsansvarig person, 
tillgång till tillredd mat med mera ska följas. Serveringspersonalen behöver dock inte ha 
tillsyn under den tid som dryckerna intas.  
 
Provsmakning av alkoholhaltiga drycker  
I 8 kap. 6 § alkohollagen anges att anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, 
starköl eller andra jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är 
tillåten under förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som 
omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska 
äga rum, eller att de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och 
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erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas. 
Arrangör med stadigvarande serveringstillstånd ska göra en anmälan till kommunen 
senast 2 veckor innan provsmakningen ska äga rum.  
 
I 8 kap. 7 § alkohollagen anges att den som tillverkar alkoholdrycker eller 
alkoholdrycksliknande preparat från råvaror som produceras på den egna gården och 
som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, 
vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna eller 
preparaten. Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av 
egentillverkade alkoholdrycker eller preparat vid tillverkningsstället om den har ett 
särskilt tillstånd för provsmakning. Anmälan till kommunen ska göras senast 2 veckor 
innan provsmakningen ska äga rum. 
 
Max antal godtagbara enheter vid provsmakning är 8 vid följande mängd: 

• 15cl av öl och andra jästa alkoholdrycker 
• 5cl av vin 
• 1,5cl av spritdrycker 

 
Tillsyn  
I 9 kap. 2 § alkohollagen anges att kommunen och polismyndigheten har tillsyn över 
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker.  
 
Kommunen upprättar varje år en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.  
 
I 9 kap. 3 § anges att tillsyn över marknadsföring på serveringsstället utövas av 
kommunen.  
 
Folkhälsomyndigheten har ett övergripande nationellt tillsynsansvar och har av 
regeringen bemyndigats att meddela allmänna råd och vägledning när det gäller lagens 
tillämpning.  
Länsstyrelsen i Västra Götaland är den myndighet som har ansvar för tillsynen i länet 
och ska också vara rådgivande till kommunerna i deras verksamheter.  
Lokalt är det kommunen och polismyndigheten som svarar för tillsynen.  
 
Tillsynen kan grovt delas upp i tre delar, förebyggandetillsyn, inre tillsyn och 
yttretillsyn. 
Kommunens tillsyn görs i första hand för att kontrollera att de restauranger som har 
tillstånd att servera alkohol bedriver sin verksamhet enligt gällande lagar och 
bestämmelser. Tillsyn i kombination med möjlighet till sanktioner är också ett effektivt 
sätt att ge branschens aktörer möjlighet att konkurrera på lika villkor.  
 
Yttre tillsyn innebär att kommunen gör besök hos tillståndshavare. Det kan också 
förekomma så kallad samordnad tillsyn. Då samarbetar kommunen med andra 
myndigheter vid tillsynen. Exempel på deltagande aktörer är polismyndigheten, 
skatteverket, räddningstjänsten och länsstyrelsen. Vid den yttre tillsynen läggs fokus i 
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första hand på kontroll av ordning och nykterhet samt att underåriga inte serveras 
alkohol. I övrigt kontrolleras bland annat matutbud, kassahantering och marknadsföring.  
 
Inre tillsyn innebär att kommunen rent administrativt kontrollerar tillståndshavares 
personliga och ekonomiska lämplighet. Detta görs med stöd av uppgifter som inhämtas 
från andra myndigheter, exempelvis polis- och skattemyndighet och via 
kreditupplysning. 
 
Förebyggande tillsyn innebär att kommunen tillhandahåller information och erbjuder 
utbildning i form av kurser i ansvarsfull alkoholservering samt så kallade 
”krögarträffar”. Vid dessa tillfällen deltar också företrädare för andra myndigheter. 
Syftet är att informera om alkohollagens regler och andra förordningar så att brister i 
verksamheterna inte uppstår.  
 
I kommunens tillsynsplan anges hur tillsynsverksamheten ska se ut under ett år. 
Rent generellt kan sägas att de restauranger med serveringstillstånd och vars verksamhet 
vänder sig till en ungdomlig publik och/eller har sena öppettider med hög 
alkoholförsäljning kan räkna med flera tillsynsbesök under året.  
Kommunen har som mål att varje serveringsställe ska besökas minst 1 gång per år.  
Om oegentligheter har uppmärksammats meddelas tillståndshavaren om dessa och har 
sedan möjlighet att lämna ett skriftligt yttrande/förklaring till kommunen.  
 
Tillståndsavgifter  
Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av 
den som har serveringstillstånd. Kommunens uttag av tillståndsavgift är baserat på 
självkostnadsprincipen som regleras närmare i kommunallagen.  
Det innebär att avgifterna är satta på ett sådant sätt att kommunen inte ska tillföras en 
vinst utan avgifterna ska endast finansiera de direkta och indirekta kostnader som 
kommunen har för verksamheten. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, 
personalomkostnader, material, utrustning, försäkringar med mera. Indirekta kostnader 
kan vara lokal-, kapital- och administrationskostnader.  
 
Kommunens tillståndsavgift är uppdelad i en fast del, samt en rörlig del, som är baserad 
på den omsättning som redovisas i den restaurangrapport som tillståndshavare är 
skyldig att lämna in till kommunen efter varje verksamhetsår.  
Om ej restaurangrapporten inkommer i tid, senast den 1 mars varje år, skickas två 
påminnelser ut. Varje påminnelse medför en förseningsavgift på 500 kronor.  
Om rapporten ändå uteblir, debiteras högsta avgiftsklass avseende omsättning, samt 
förseningsavgifterna. Om rapporten uteblir innebär det dessutom att kommunen inleder 
en utredning som kan leda fram till att serveringstillståndet återkallas. 
 
Kommunen tillståndsavgifter justeras årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). Aktuell taxa finns angiven på kommunens hemsida. 
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Sanktioner vid lagöverträdelser  
Enligt 9 kap. 17 § alkohollagen får kommunen meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, 
en varning om denne inte 
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller  
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen  
 
Enligt 9 kap. 18 § alkohollagen ska kommunen återkalla ett serveringstillstånd om  
1. tillståndet inte längre utnyttjas  
2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på 
serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller  
3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet 
på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats 
en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.  
 
Erinran är en påföljd som numera finns i alkohollagen. De tidigare påföljderna varning 
och återkallelse finns fortfarande kvar. Erinran och varning ska vara 
förstahandsalternativ när överträdelserna är av sådan art att återkallelse av tillstånd inte 
kan anses vara en befogad åtgärd.  
Tillstånd kan dock återkallas utan föregående erinran eller varning när det gäller grov 
ekonomisk misskötsamhet eller om tillståndshavaren begått brott som gör honom eller 
henne olämplig att inneha serveringstillstånd. Enligt alkohollagens förarbeten kan en 
återkallelse utan föregående erinran eller varning bli aktuell om det med 
tillståndshavarens vetskap förekommer brott exempelvis mot 
brandskyddsbestämmelserna, brott mot lotterilagen, narkotikabrott, häleri, koppleri och 
diskriminering på serveringsstället.  
 
Diskriminering  
Alkohollagen ger inte utrymme för riktlinjer avseende olaga diskriminering, exempelvis 
genom upprättande av villkor, som syftar till att förmå tillståndshavare att vidta åtgärder 
mot olaga diskriminering. Det anges dock i lagens förarbeten att om en tillståndshavare 
eller anställd i en restaurangverksamhet fälls till ansvar för olaga diskriminering kan 
detta leda till att serveringstillståndet ifrågasätts. Eftersom brottet då har anknytning till 
restaurangrörelsen så bedöms det av kommunen som särskilt allvarligt och kommunen 
kommer att inleda en prövning av tillståndshavarens lämplighet att inneha 
serveringstillstånd. 
 
Servering och försäljning av folköl 
Försäljning av folköl i butik liksom servering av alkohol på restaurang regleras i 
alkohollagen (2010:1622). Varje handlare måste ha kunskaper om de regler som gäller 
vid försäljning av folköl. Det är försäljarens skyldighet att förvissa sig om att folköl inte 
säljs eller lämnas ut till den som inte fyllt 18 år. Därför måste butiksägaren ansvara för 
att se till att personalen har tillräckliga kunskaper vad det gäller försäljning av folköl. 
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 Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent men 
inte 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent är ingen 
alkoholdryck. Öl med högre alkoholstyrka än 3,5 volymprocent kallas starköl. En burk 
folköl 3,5 volymprocent innehåller lika mycket alkohol som 4 cl 40-procentig sprit.  
 
För att sälja folköl krävs det att försäljningsstället är godkänt som stadigvarande 
livsmedelslokal. Det innebär att butiken måste ha ett brett och varierat sortiment av 
matvaror. Det ska därför finnas ett flertal av varje försäljningstyp till försäljning, alltså 
fler konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och 
grönsaker. Det ska även finnas ett sortiment av lättdrycker till försäljning i butiken som 
till exempel lättöl, läsk och vatten.  
Glass, godis, chips, kaffe och te anses inte uppfylla kravet på tillhandahållande av 
matvaror. Godiskiosker, tobaksaffärer, spel- och videobutiker får endast sälja folköl om 
de samtidigt uppfyller ovanstående krav.  
 
Vid servering av folköl är det en förutsättning att det samtidigt serveras mat. Lokalen 
måste därför vara avsedd för att man ska kunna äta mat och dricka öl på stället. 
Minimikravet kan anses vara uppfyllt om det till exempel serveras varma smörgåsar, 
varm korv, hamburgare eller skaldjur. Det ska vidare tillhandahållas ett sortiment av 
lättdrycker såsom lättöl, läsk, vatten på serveringsstället. Servering av folköl ska ske 
med återhållsamhet och får inte föranleda några olägenheter i fråga om ordning och 
nykterhet.  
 
Anmälningsskyldighet  
Enligt alkohollagen skall den som avser att bedriva försäljning och – eller servering av 
folköl anmäla verksamheten till den kommun där serveringen ska ske. Varken servering 
eller försäljning av folköl på påbörjas innan anmälan har gjorts. Anmälan ska göras 
senast när försäljningen påbörjats.  
 
Vid ägarbyte av butiken ska detta anmälas till kommunen eftersom rätten att sälja folköl 
inte automatiskt följer med till den nya ägaren. Detsamma gäller om butiksägaren inte 
längre vill sälja folköl.  
 
 Regler vid försäljning av folköl  
 Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer folköl ska förvissa 
sig om att den som köper är 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se 
legitimation då personen ser ung ut. En bra regel kan vara att fråga alla som ser ut att 
vara under 25 år om legitimation. Försäljningsstället ska även skylta om åldersgränsen. 
Skyltar ska synas tydligt och bör vara placerad vid kassan, samt vid den plats där folköl 
förvaras i butiken.  
 
Folköl får inte säljas om man misstänker att den kommer att lämnas över till annan 
person som inte fyllt 18 år.  
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Folköl får inte säljas eller serveras till den som är berusad av alkohol eller påverkad av 
annat berusningsmedel.  
 
Om folköl ska säljas ska även andra drycker säljas som till exempel lättöl, läsk eller 
vatten.  
 
Det ska vara god ordning i lokalen och det är till exempel inte tillåtet att bjuda kunderna 
på folköl.  
 
Marknadsföring av folköl är tillåten utanför och inne på ett försäljningsställe. Utanför 
försäljningssäljstället kan det vara en skylt, affisch eller likande som är monterad på 
fasaden eller en skylt som står inom några meters avstånd från ingången. Reklam och 
marknadsföringen av folköl får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana 
människor att dricka folköl. Utformningen får heller inte väcka särskild uppmärksamhet 
eller uppmana till att dricka folköl. Marknadsföringen får inte vara ett dominerande 
inslag i miljön, genom t.ex. omfattande exponering av varan. Den får inte heller rikta sig 
särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. Det är tillåtet att 
lämna priserbjudande på folköl. 
 
Den som bedriver försäljning av folköl ska ge personalen den information och det stöd 
som den behöver för att kunna följa reglerna för försäljning av folköl. Det är särskilt 
viktigt att personalen under 18 år får detta stöd. Personalen bör även informeras om hur 
den ska hantera konflikter som kan tänkas uppstå, exempelvis om en kund inte visar 
legitimation trots uppmaning. 
Den som bedriver försäljning av folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över 
försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper vad som gäller vid 
försäljning av folköl. Det innebär att den ansvarige för försäljningen ska ta fram ett 
egenkontrollprogram där det framgår hur åldersgränser och andra bestämmelser i 
alkohollagen ska tillämpas och övervakas. Egenkontrollprogrammet ska skickas in till 
kommunen i samband med anmälan av försäljning av folköl och en kopia bör förvaras 
på försäljningsstället. Kommun och polis har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet. 
 
Tillsyn  
Folkhälsomyndigheten och respektive länsstyrelse har tillsynsansvar på central och 
regional nivå. Kommunen har tillsammans med polismyndigheten det lokala 
tillsynsansvaret över försäljning och servering. När tillsynsmyndigheten genomför 
tillsyn, har personal som genomför denna rätt att få tillträde till lokaler och andra 
områden som berörs av lagen. De har även rätt att få de upplysningar, handlingar och 
liknande som behövs i tillsynsarbetet.  
 
Syftet med besöket är att informera om de regler som gäller vid försäljning, kontrollera 
att reglerna följs samt stödja butiksägare att klara de krav som ställs i lagen. 
 Utöver detta registrerar kommunen försäljningsställen och tar ut avgifter samt utreder 
försäljningsstället som brutit mot reglerna.  



 
 

Riktlinjer för alkoholservering | Kommunstyrelsen | 2022-02-02 | Diarienr:KA2021/835 | Sid 20/20 

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

 
För att finansiera tillsynsverksamheten har kommunen rätt att ta ut en årlig tillsynsavgift 
av dem som säljer folköl enligt alkohollagen 8 kap 10 §.  
Det är kommunfullmäktige som bestämmer om avgiftens storlek.  
 
Det finns två typer av sanktionsmöjligheter i alkohollagen. Dels straffrättsliga 
sanktioner som utfärdas av polis eller åklagare när ett brott har begåtts. Dels 
administrativa sanktioner som olika tillsynsmyndigheter kan använda för att 
åstadkomma en förändring i framtiden. Exempelvis kan varning eller förbud mot 
försäljning meddelas en butik som sålt folköl till minderårig, underlåtit sin 
anmälningsskyldighet eller saknar program för egentillsyn.  
 
Den som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja den döms för olovligt 
innehav av alkoholdrycker. Detta innebär att folköl som uppenbarligen finns för 
försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser om godkänd 
livsmedelslokal eller saknar tillräckligt matvaruutbud får beslagtas av 
polismyndigheten. Detsamma gäller också om kommunen meddelat förbud att sälja 
folköl.  
 
Kommunen kan förbjuda försäljning av folköl i sex månader om alkohollagens regler 
inte följs. Om regelbrottet upprepas eller bedöms som allvarligt kan kommunen 
förbjuda försäljning i tolv månader. Om personalen bryter mot reglerna är det 
butiksägaren som bär ansvaret.  
 
Den som medvetet eller av misstag säljer eller lämnar ut folköl till den som inte fyllt 18 
år eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annan drog döms för olovlig 
dryckeshantering till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som 
säljer folköl trots kommunen lagt ett förbud mot försäljning. Den som medverkat till 
försäljning, exempelvis kassapersonal kan också dömas för olovlig dryckeshantering.  
 
Beslut som en kommun har fattat enligt alkohollagen får överklagas hos allmän 
författningsdomstol. Det krävs ett prövningstillstånd för att kunna överklaga till 
kammarrätten. 
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2022-01-20 94005 
 

Delegationsbeslut- ansökan om lagfart, 
Gravarne 1:306 

2021/000224 

2022-01-20 94285 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
offentlig, kommunal mark för uppställning av 
kajakställning för uthyrning. A007.035/2022 

2022/000049 

2022-01-20 -99 
 

Förteckning över avtal om anställningar 
utfärdade månad 2021-12 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2021/000013 

2022-01-18 94257 
 

Delegationsbeslut om att godkänna ansökan om 
att deltagande i DIS tekniska konsulter från 
Mexbyrån Mible 

2020/000445 

2022-01-18 94256 
 

Delegationsbeslut om att godkänna ansökan om 
att deltagande i DIS tekniska konsulter från 
Lönnqvist & Vanamo 

2020/000445 

2022-01-17 94201 
 

Delegationsbeslut - Remiss  Ansökan om rivning 
och nybyggnadslov Hamngatan Gravarne 50:8 & 
50:9 BN-2021-458 

2022/000048 

2022-01-14 94224 
 

Delegationsbeslut punkt 3.7 anmälan till 
gemensam upphandling ramavtal Skolmaterial 
VästUpp genomförs av Uddevalla kommun 

2022/000041 

2022-01-14 94223 
 

Delegationsbeslut punkt 3.7 anmälan till 
gemensam upphandling Gymnastik o 
idrottsmateriel VästUpp genomförs av 
Vänersborgs kommun 

2022/000042 

2022-01-13 94209 
 

Delegationsbeslut omfördelning 
investeringsmedel 2021 BUN 

2020/000001 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-01-12 94184 

 
Delegationsbeslut - Godkännande av 
lantmäteriförrättning O203965. Ansökan om 
markköp på del av Finntorp 2:238 industri, 
Handel/förrådslokal för el, måleri och fastighet 

2020/000682 

2022-01-12 94178 
 

Delegationsbeslut - Upprätta arrendeavtal för 
parkering och förrådsbyggnad 

2021/000363 

2022-01-12 94128 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om arrende på 
Malmön för sjönära byggnad 

2020/001137 

2022-01-12 93870 
 

Delegationsbeslut-ansökan om markköp, 
Finntorp 2:179  

2021/000984 

2022-01-11 94170 
 

Delegationsbeslut-Markupplåtelseavtal för 
fiberoptisk kommunikationsledning gällande Åby 
1:7 

2022/000051 

2022-01-10 94260 
 

Delegationsbeslut 2.1.16 tecknande av 
kommunens namn för bankanvisningar 

2022/000047 

2022-01-10 94160 
 

Delegationsbeslut -Uppsägning arrende 
06001610 

2020/000682 

2022-01-10 94141 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om markköp på 
Vägga 1:2, bevarande av byggnad. 

2019/001418 

2022-01-07 94133 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
insamlingstillstånd för penninginsamling inom 
Sotenäs  kommun. A708.029/2021 

2022/000026 

2022-01-05 93876 
 

Delegationsbeslut- ansökan om markköp, 
Finntorp 1:179 

2021/000983 

2022-01-04 94118 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal, offentlig mark för 
insamlingscontainers i Sotenäs kommun. 
A725.011/2021  

2021/001083 

2021-12-30 94036 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering 
samt trottoarpratare vid C James Andersson, 
området kallas Solsidan. A665.160/2021 

2021/001021 

2021-12-29 94020 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uteservering i anslutning till verksamheten 
Creperie å vin på Smögenbryggan. 
A715.449/2021 

2021/001064 

2021-12-23 94005 
 

Delegationsbeslut- ansökan om lagfart, 
Gravarne 1:306 

2021/000224 

2021-12-21 93973 
 

Delegationsbeslut anmälan om att delta i 
samordnad upphandling Livsmedel 2023 
samordnad av Trollhättan stad 

2021/001072 

2021-12-21 93953 
 

Delegationsbeslut investeringsbudget 2021 KS 
omföring inventarier kommunhus 

2020/000001 

2021-12-21 93763 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende sjöbod/brygga 0711-385-1 del av Vägga 
2:262 

2017/000572 

2021-12-21 93590 
 

Delegationsbeslut Ansökan om arrende eller köp 
på Malmön 1:654 Powerboat Marine 

2019/000187 

2021-12-20 93909 
 

Beslut om egensotning Håle 1:22 2021/000144 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-12-20 93906 

 
Delegationsbeslut - ansökan gällande servitut för 
rätt till område, fastighet Vägga 2:262. 

2017/000640 

2021-12-20 93899 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering vid 
Ostronbanken och uteservering vid ingången åt 
kajen. A665.077/2021 

2021/001022 

2021-12-17 93760 
 

Delegationsbeslut - yttrande till Länsstyrelsen 
angående förlängning av befintlig brygga vilket 
berör kommunal fastighet. 

2021/001010 

2021-12-16 93882 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
att ställa upp en byggnadsställning vid 
verksamheten Pondus på Smögenbryggan, 
Smögenön 1:470. A705.831/2021 

2021/001055 

2021-12-15 93873 
 

Delegationsbeslut - överföring av 
investeringsmedel till fordon tekniska 

2020/000001 

2021-12-15 93689 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om arrende/köp av 
mark på Hedalen 1:5 

2017/001308 

2021-12-14 93887 
 

Delegationsbeslut - tillfällig ändring av avtal 
båtbommar, inklusive beslutsunderlag 

2021/000062 

2021-12-14 93847 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud avrop 
uppdrag DIS tekniska konsulter för framtagande 
av VA-plan 

2021/000647 

2021-12-14 93831 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud städ o 
rengöringsmaskiner 

2021/000955 

2021-12-10 93762 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 09-161 sjöbod Malmön 1:656 

2021/001039 

2021-12-09 93727 
 

Delegationsbeslut- Förlängning av 
byggnadsskyldighet Vägga 2:494 

2019/000985 

2021-12-08 93724 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud 
entreprenad rörbro örn 

2021/000869 

2021-12-08 93711 
 

Delegationsbeslut om att avbryta upphandling 
avtal system för arrende och markförvaltning 

2021/000739 

2021-12-07 93671 
 

Delegationsbeslut - Gällande ansökan för 
landningsplats för ambulanshelikopter vid 
Stallen, Bohus-Malmön 

2021/000911 

2021-12-07 93667 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud 
avseende DIS tekniska konsulter Arkitekt inför 
upphandling om och tillbyggnad av 
Hunnebohemmet 

2021/000753 

2021-12-07 92763 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om överlåtelse av 
arrende 0911-144-1 Malmön 1:325 

2021/000874 

2021-12-06 93636 
 

Delegationsbeslut om att avbryta upphandling 
ramavtal beläggning och asfalteringsarbeten 

2021/000580 

2021-12-06 93627 
 

Delegationsbeslut - Tillförande av 60 000 kr från 
kommunstyrelsens ofördelade medel till 
äldreomsorgen för att sätta guldkant på tillvaron 
över jul och nyårshelgerna för boende på 
äldreboende i Sotenäs kommun 

2021/001036 

2021-12-06 93626 
 

Delegationsbeslut Tillförande av 60 000 till äldre 2021/001036 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-12-03 -99 

 
Förteckning över avtal om anställningar 
utfärdade månad 2021-11 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2021/000013 

2021-12-02 93600 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
inhägnat arbetsområde med container, 
avstängning gata, omledning trafik, arbetsbod 
och byggnadsställning vid Aspvägen i 
Bovallstrand. A657.464/2021 

2021/000992 

2021-12-02 93594 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
julmarknad, VinterSmögen. A543.369/2021  

2021/000994 

2021-12-02 93592 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
julmarknad i Folkets Park i Hunnebostrand. 
A660.906/2021 

2021/000993 

2021-12-01 93570 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende för 
sjöbod/brygga 0811-013-1 samt för separat 
brygga 081-012-1 Hovenäs 1:231 

2021/000991 

2021-12-01 93569 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
offentlig tillställning Julmarknad på Nordens ark. 
A538.499/2021 

2021/000974 

2021-11-25 93412 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 091-026 
samt båtplats vid egen brygga Malmön 1:654 

2021/000973 

2021-11-24 93398 
 

Delegationsbeslut- Arrende för materialupplag 
och p-plats 

2019/000237 

2021-11-24 93391 
 

Delegationsbeslut - Nyttjanderättsavtal för 
upplåtelse av väg till Vägga 2:26 vid 
Smedjebacken, Ulvemyr 

2021/000254 

2021-11-17 93192 
 

Delegationsbeslut -Teckna leasingavtal skrivare 
symbioscentrum data och Sotenässkolan kök 

2021/000191 

2021-11-17 93168 
 

Delegationsbeslut ansökan om överlåtelse av 
arrende 0411-012-1 sjöbod/brygga Väjern 1:1 

2021/000885 

2021-11-17 93158 
 

Delegationsbeslut - utökat arrendeområde 
gällande brygga vid sjöbod. Avtal 0711-337. 

2018/000351 

 



 

 

 
 
 
 
 
Diarium: KA 

LISTA 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Sida 
1(1) 

Datum 
2022-01-25 

 

  

 
 

Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-01-24 94348 

 
Skrivelse till kommunstyrelsen avseende 
prioriteringar välvärden 

Privatperson 

2022-01-10 94142 
 

Skrivelse angående satsningar omsorgen Privatperson 

2022-01-06 94135 
 

Protokoll styrelsemöte Sotenäsbostäder 
AB 2021-12-02 samt bildspel, fastslagen 
affärsplan, samt bilagor och projektplan 
lekmannarevision 

Sotenäsbostäder AB 

2022-01-05 94125 
 

Protokoll 2021-5 Sotenäs RehabCenter 
AB 2021-12-16 

Sotenäs Rehabcenter 

2021-12-21 93929 
 

En överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner om 
etablering och införande av infrastruktur 
för säker digital kommunikation i offentlig 
sektor 

Sveriges Kommuner och 
Regioner 

2021-12-20 93895 
 

Fyrbodals kommunalförbund - 
direktionens årshjul 2022 beslutad 2021-
12-09 § 102 

Kansliet Fyrbodals 
Kommunalförbund 

2021-12-14 93837 
 

Protokoll Sof Väst 2021-12-10 nr 5 Samordningsförbundet Väst 

2021-12-14 93823 
 

Protokoll nr 6, Styrelsemöte Sotenäs 
Vatten AB 2021-12-07 

Sotenäs Vatten AB 

2021-12-09 93736 
 

Protokoll nr 5, Styrelsemöte Västvatten 
AB 2021-12-07 

Västvatten AB 

2021-12-07 93692 
 

Protokollsutdrag MimB 2021-12-01 § 63 - 
Behovsutredning för nämndens 
ansvarsområde 2022-2024 

Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 

2021-12-07 93691 
 

Prototkollsutdrag MimB 2021-12-01 § 64 - 
Användande av begreppet 
Rättviksmodellen inom Miljönämnden i 

Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 
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KSAU § 229  Dnr 2021/001037 

Utredning Rambo 

Sammanfattning 

Tanums kommun är tillsammans med Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommun ägare av 
renhållningsbolaget Rambo AB. Kommunerna äger 25 procent vardera av bolaget. Rambo AB 
sköter på kommunernas uppdrag av kommunerna insamling av hushållsavfall och driver dessutom 
en konkurrensutsatt affärsverksamhet genom insamlande av avfall från företag.  
Vid samråd med övriga ägare i Rambo AB under hösten 2021 har det framkommit ett behov av att 
göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet. Sotenäs kommuns andel av 
utredningskostnaderna föreslås finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade medel. 

Beskrivning av ärendet 

Tanums kommun är tillsammans med Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommun ägare av 
renhållningsbolaget Rambo AB. Kommunerna äger 25 procent vardera av bolaget. Rambo AB 
sköter på kommunernas uppdrag av kommunerna insamling av hushållsavfall och driver dessutom 
en konkurrensutsatt affärsverksamhet genom insamlande av avfall från företag.  
 
Tanums kommun har gjort en utredning om ägandet i Rambo som bland annat belyser 
verksamhetsmässiga, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser vid ett eventuellt utträde ur 
Rambo AB. 
 
Vid samråd med övriga ägare i Rambo AB under hösten 2021 har det framkommit ett behov av att 
göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet. I genomlysningen som ska göras av en extern 
aktör ska bland annat följande frågor belysas: 
 

• Organisations effektivitet, där bland annat bolagets overhead-kostnader ska 
analyseras 

• Bolagets service till kunder 
• För- och nackdelar samt risker med att bolaget bedriver en omfattande 

konkurrensutsatt affärsverksamhet 
 
Kostnaderna för utredningen finansieras av ägarna och fördelas lika mellan ägarkommunerna. 
 
Utredningen ska ske i nära samarbete med Rambo AB och resultera i en analys och förslag till 
utvecklingsinsatser för att förbättra bolagets förutsättningar framåt.  
 
Kostnaderna för utredningen finansieras av ägarna och fördelas lika mellan ägarkommunerna. 
Uppdraget ska genomföras under första kvartalet 2022.  
 
En eventuell uppsägning av avtalet måste enligt gällande avtal ske före den 20 februari. För att 
möjliggöra att resultatet av utvärderingen först kan presenteras föreslås att uppsägningstiden för 
Tanums kommun kan förlängas fram till 2022-06-30. 
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Forts. KSAU § 229  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2021-12-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet och att Sotenäs 
kommuns andel av utredningskostnaderna, vilka uppskattas till ca 100 000 kr per kommun, 
finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade medel, år 2022. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-12-06 KA 2021/xxx 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Eveline Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

 

Utredning Rambo 

Sammanfattning 
Tanums kommun är tillsammans med Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommun ägare 
av renhållningsbolaget Rambo AB. Kommunerna äger 25 procent vardera av bolaget. 
Rambo AB sköter på kommunernas uppdrag av kommunerna insamling av 
hushållsavfall och driver dessutom en konkurrensutsatt affärsverksamhet genom 
insamlande av avfall från företag.  
Vid samråd med övriga ägare i Rambo AB under hösten 2021 har det framkommit ett 
behov av att göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet. Sotenäs kommuns 
andel av utredningskostnaderna föreslås finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade 
medel. 

Beskrivning av ärendet 
Tanums kommun är tillsammans med Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommun ägare 
av renhållningsbolaget Rambo AB. Kommunerna äger 25 procent vardera av bolaget. 
Rambo AB sköter på kommunernas uppdrag av kommunerna insamling av 
hushållsavfall och driver dessutom en konkurrensutsatt affärsverksamhet genom 
insamlande av avfall från företag. Enligt ägardirektivet är bolagets uppdrag att 
tillhandahålla avfalls-, återvinnings- och miljötjänster med hög kvalitet och 
leveranssäkerhet till bästa möjliga kombination av miljönytta och konkurrenskraftiga 
priser. 
 
Tanums kommun har gjort en utredning om ägandet i Rambo som bland annat belyser 
verksamhetsmässiga, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser vid ett eventuellt 
utträde ur Rambo AB. 
 
Vid samråd med övriga ägare i Rambo AB under hösten 2021 har det framkommit ett 
behov av att göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet. I genomlysningen som 
ska göras av en extern aktör ska bland annat följande frågor belysas: 
 

Organisations effektivitet, där bland annat bolagets overhead-kostnader ska 
analyseras 
Bolagets service till kunder 
För- och nackdelar samt risker med att bolaget bedriver en omfattande 
konkurrensutsatt affärsverksamhet 
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Utredningen ska ske i nära samarbete med Rambo AB och resultera i en analys och 
förslag till utvecklingsinsatser för att förbättra bolagets förutsättningar framåt.  
 
Kostnaderna för utredningen finansieras av ägarna och fördelas lika mellan 
ägarkommunerna. Uppdraget ska genomföras under första kvartalet 2022.  
 
En eventuell uppsägning av avtalet måste enligt gällande avtal ske före den 20 februari. 
För att möjliggöra att resultatet av utvärderingen först kan presenteras föreslås att 
uppsägningstiden för Tanums kommun kan förlängas fram till 2022-06-30. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet och att 
Sotenäs kommuns andel av utredningskostnaderna, vilka uppskattas till ca 100 000 kr 
per kommun, finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade medel. 
 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
Samhällsbyggnadschefen 
Munkedals kommun 
Lysekils kommun 
Tanums kommun 
 
 

  
Eveline Karlsson Maria Vikingsson 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 

 



Utredning Rambo AB 

Tanums är tillsammans med Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommun ägare av 
renhållningsbolaget Rambo AB. Kommunerna äger 25 procent vardera av bolaget. 
Rambo AB sköter på kommunernas uppdrag av kommunerna insamling av 
hushållsavfall och driver dessutom en konkurrensutsatt affärsverksamhet genom 
insamlande av avfall från företag. Rambo AB har ett anläggningsarrendeavtal 
avseende återvinningscentralen på Tyft, mark för återvinningscentralen i 
Hamburgsund samt mark för återvinningsgårdar som löper fram till 31 december 
2024. 
 
Tanums kommun har gjort en utredning om ägandet i Rambo som bland annat 
belyser verksamhetsmässiga, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser vid ett 
eventuellt utträde ur Rambo AB. 
 
Vid samråd med övriga ägare i Rambo AB under hösten 2021 har det framkommit 
ett behov av att göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet. I 
genomlysningen som ska göras av en extern aktör ska bland annat följande frågor 
belysas: 
 Organisations effektivitet, där bland annat bolagets overhead-kostnader ska 

analyseras 
 Bolagets service till kunder 
 För- och nackdelar samt risker med att bolaget bedriver en omfattande 

konkurrensutsatt affärsverksamhet 
 

Kostnaderna för utredningen finansieras av ägarna och fördelas lika mellan 
ägarkommunerna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet 
 
att Tanums andel av utredningskostnaderna finansieras ur kommunstyrelsens 
anslag för utredningar (lokaler) 
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KSAU § 230  Dnr 2021/001056 

Förlängning av aktieägaravtal gällande Rambo AB 

Sammanfattning 

Ärendet gäller en fem månader lång förlängning av uppsägningstiden av aktieägaravtal mellan 
Lysekil, Sotenäs, Tanum och Munkedals kommuner avseende avfallsbolaget RAMBO AB. 
Förslaget innebär att uppsägningstiden förlängs från februari 2022 till och med den 30 juni 2022 i 
syfte att ta fram underlag för beslut om fortsatt samarbete. 

Beskrivning av ärendet 

Mellan Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner finns ett aktieägaravtal rörande 
Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO), 556211-9007.  
 
Syftet med bolaget är att tillhandahålla en miljöriktig avfallshantering och moderna återvinnings- 
och miljötjänster. Bolaget ska bland annat samla in, omhänderta, transportera och behandla avfall 
samt driva annan därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla tjänsterna med 
hög kvalitet och leveranssäkerhet till bästa möjliga kombination av miljönytta och 
konkurrenskraftiga priser.  
 
Vid en ägardiskussion ifråga om Rambo formulerades förslag att göra en genomlysning av bolaget, 
genomföra en kundundersökning, avgöra hur arrendeavtal ska hanteras samt att initiera att 
avfallsplan tas fram.  
 
Aktieägaravtalet gäller fem år från det att samtliga ägarkommuners fullmäktige godkänt avtalet och 
besluten vunnit laga kraft. Det förlängs med fem år i taget om det inte sägs upp två år innan 
femårsfrists utgång. Nästa avtalsperiod löper ut i februari 2024, och ska alltså sägas upp under 2022 
för att inte förlängas med ytterligare fem år till 2029.  
 
I syfte att skapa tidsmässigt utrymme för genomlysning av bolaget som diskuterades av ägarna, utan 
att förlänga avtalet med ytterligare fem år, föreslås här att uppsägningstiden förlängs till och med 
den 30 juni 2022 och att innevarande avtalstid förlängs i motsvarande mån. En uppsägning som 
görs innan nämnda datum innebär alltså att avtalet per halvårsskiftet 2024. Görs ingen uppsägning 
löper avtalet vidare till halvårsskiftet 2029 och därefter med fem år i sänder och med en 
uppsägningstid om två år. 

Konsekvensbeskrivning 

Med en förlängd uppsägningstid finns utrymme att ta fram underlag som bättre kan läggas till grund 
för kommunernas beslut att fortsätta samarbetet än det underlag som kan tas fram till i februari 
2022. 
  
Kommunkoncernernas avfallshantering och hur den hanteras är en väsentlig del av det kommunala 
hållbarhetsarbetet. Som framgår av aktieägaravtalet ska verksamheten i Rambo bedrivas med bästa 
möjliga kombination av miljönytta och konkurrenskraftiga priser. Den miljömässiga nyttan och den 
ekonomiska effektiviteten är således en av grundförutsättningarna för kommunernas samarbete i 
bolaget som står för en inte oväsentlig del av den kommunala servicen till kommunmedlemmarna. 
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Forts. KSAU § 230  

Beslutsunderlag 

Gällande aktieägaravtal 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2021-12-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun beslutar att ställa sig bakom förslaget att uppsägningstiden för 
aktieägaravtal mellan Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner rörande Regional 
avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) förlängs från februari 2022 till och 
med den 30 juni 2022. Detta innebär att om avtalet sägs upp senast den 30 juni 2022 upphör det att 
gälla den 30 juni 2024 och att det därefter förlängs med fem år i sänder med en uppsägningstid om 
två år.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-12-10 KS 2021/ 
 
Kommunstyrelseförvaltningen i Sotenäs kommun 
Eveline Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

 

Förlängning av aktieägaravtal gällande Rambo AB 

Sammanfattning 
Ärendet gäller en fem månader lång förlängning av uppsägningstiden av aktieägaravtal 
mellan Lysekil, Sotenäs, Tanum och Munkedals kommuner avseende avfallsbolaget 
RAMBO AB. Förslaget innebär att uppsägningstiden förlängs från februari 2022 till och 
med den 30 juni 2022 i syfte att ta fram underlag för beslut om fortsatt samarbete. 

Beskrivning av ärendet 
Mellan Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner finns ett aktieägaravtal 
rörande Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO), 
556211-9007.  
 
Syftet med bolaget är att tillhandahålla en miljöriktig avfallshantering och moderna 
återvinnings- och miljötjänster. Bolaget ska bland annat samla in, omhänderta, 
transportera och behandla avfall samt driva annan därmed sammanhängande 
verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla tjänsterna med hög kvalitet och leveranssäkerhet 
till bästa möjliga kombination av miljönytta och konkurrenskraftiga priser.  
 
Vid en ägardiskussion ifråga om Rambo formulerades förslag att göra en genomlysning 
av bolaget, genomföra en kundundersökning, avgöra hur arrendeavtal ska hanteras samt 
att initiera att avfallsplan tas fram.  
 
Aktieägaravtalet gäller fem år från det att samtliga ägarkommuners fullmäktige godkänt 
avtalet och besluten vunnit laga kraft. Det förlängs med fem år i taget om det inte sägs 
upp två år innan femårsfrists utgång. Nästa avtalsperiod löper ut i februari 2024, och ska 
alltså sägas upp under 2022 för att inte förlängas med ytterligare fem år till 2029.  
 
I syfte att skapa tidsmässigt utrymme för genomlysning av bolaget som diskuterades av 
ägarna, utan att förlänga avtalet med ytterligare fem år, föreslås här att uppsägningstiden 
förlängs till och med den 30 juni 2022 och att innevarande avtalstid förlängs i 
motsvarande mån. En uppsägning som görs innan nämnda datum innebär alltså att 
avtalet per halvårsskiftet 2024. Görs ingen uppsägning löper avtalet vidare till 
halvårsskiftet 2029 och därefter med fem år i sänder och med en uppsägningstid om två 
år. 
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Konsekvensbeskrivning 
Med en förlängd uppsägningstid finns utrymme att ta fram underlag som bättre kan 
läggas till grund för kommunernas beslut att fortsätta samarbetet än det underlag som 
kan tas fram till i februari 2022. 
  
Kommunkoncernernas avfallshantering och hur den hanteras är en väsentlig del av det 
kommunala hållbarhetsarbetet. Som framgår av aktieägaravtalet ska verksamheten i 
Rambo bedrivas med bästa möjliga kombination av miljönytta och konkurrenskraftiga 
priser. Den miljömässiga nyttan och den ekonomiska effektiviteten är således en av 
grundförutsättningarna för kommunernas samarbete i bolaget som står för en inte 
oväsentlig del av den kommunala servicen till kommunmedlemmarna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun beslutar att ställa sig bakom förslaget att 
uppsägningstiden för aktieägaravtal mellan Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals 
kommuner rörande Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag 
(RAMBO) förlängs från februari 2022 till och med den 30 juni 2022. Detta innebär att 
om avtalet sägs upp senast den 30 juni 2022 upphör det att gälla den 30 juni 2024 och 
att det därefter förlängs med fem år i sänder med en uppsägningstid om två år.  
   

Beslutsunderlag 
Gällande aktieägaravtal 

Beslutet skickas till 
Munkedals kommun 
Lysekils kommun 
Tanums kommun 
Rambo AB 
 
 

   
Eveline Karlsson Maria Vikingsson  
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör  
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BN § 156  BN 2021/770 

Ansökan om planbesked för fastigheten Vägga 2:501 m.fl, Kungshamn  
Smögenlax Aquaculture AB avser att bygga en laxodling på fastigheten Vägga 2:501. För att 
erhålla en ändamålsenlig fastighet behöver detaljplanen ändras och mark köpas av kommunen. 
Ändringen av detaljplanen avser att ett vägområde och en bergknalle behöver ändras till byggbar 
kvartersmark.  Det aktuella området ligger i den norra delen av Ödegårdens industriområde, mellan 
Kungshamn och Väjern, väster om Dinglevägen. 
 
Ansökan om planbesked inkom 2021-10-27. Sökanden är Smögenlax Aquaculture AB som kommer 
att bygga en laxodling på den egna fastigheten, Vägga 2:501. Berörda fastigheter är Vägga 2:501 
som ägs av bolaget och Vägga 2:262 som ägs av Sotenäs kommun. Bolaget anger att de har ett löfte 
om köp av del av kommunens mark (markerats med grönt åt öster i förslag enligt ansökan ovan). 
För att kunna använda området rationellt önskar de ändra detaljplanen så att en liten del av 
vägområdet ändras till kvartersmark och att en bergknalle får tas bort. Vägområdet och bergsknallen 
ligger på kommunens mark. De delar av kommunens mark som berörs önskas föras över till den 
egna fastigheten Vägga 2:501. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är angeläget att ändra detaljplanen så att 
industriområdet kan användas på ett ändamålsenligt sätt. De utredningar som tagits fram i samband 
med gällande detaljplan bedöms som tillräckligt underlag för en ändring av detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-11-19 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-18 § 224 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag med tilläggsyrkande att Aquaculture AB 
ska få köpa den del av Vägga 2:262 som ingår i denna ansökan med förbehåll att bolaget får 
tillstånd för landbaserad odling av fisk 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att Aquaculture AB ska få köpa den del av Vägga 2:262 som ingår i denna ansökan med 

förbehåll att bolaget får tillstånd för landbaserad odling av fisk 
• att ställa sig positiv till markupplåtelse enligt ansökan 
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 3 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 
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forts. BN § 156 BN 2021/770 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 280 kr  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 

E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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Ansökan om planbesked för fastigheten Vägga 2:501 m.fl, 
Kungshamn  

Sammanfattning   
Smögenlax Aquaculture AB avser att bygga en laxodling på fastigheten Vägga 2:501. 
För att erhålla en ändamålsenlig fastighet behöver detaljplanen ändras och mark köpas 
av kommunen. Ändringen av detaljplanen avser att ett vägområde och en bergknalle 
behöver ändras till byggbar kvartersmark.  
 
Det aktuella området ligger i den norra delen av Ödegårdens industriområde, mellan 
Kungshamn och Väjern, väster om Dinglevägen.  
 

   
Aktuellt område      1- bergknalle som önskas köpas 

  2-gata som önskas köpas 
  3- beslut om markköp finns 

 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om planbesked inkom 2021-10-27. Sökanden är Smögenlax Aquaculture AB 
som avser att bygga en laxodling. För att erhålla en ändamålsenlig fastighet behöver 
detaljplanen ändras och mark läggas till den egna fastigheten Vägga 2:501 från den 
kommunalt ägda fastigheten Vägga 2:262.   
Beslut finns om markköp för en del öster om Vägga 2:501, KSAU 20129-11-27 §174. 
Ansökan om markköp för ytterligare markområden har inkommit till kommunen. 
Områdena gäller en bergknalle och en gata. 

1 

1 

2 
3 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 

E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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För att kunna använda området rationellt önskar sökande ändra detaljplanen så att 
gatumarken ändras till kvartersmark och bergknallen får tas bort. De delar av 
kommunens mark som berörs önskas föras över till den egna fastigheten Vägga 2:501. 

 
Gällande detaljplan med aktuellt område markerat med röd streckad linje.  
   
Detaljplaner 
Gällande detaljplan, 1427-P143, vann laga kraft 2017-12-19 och genomförandetiden går 
ut 15 år efter att planen vunnit laga kraft, 2032-12-19. 
Detaljplanen anger användningen ”Industri med behov av vattennära läge, ej störande 
för omgivningen” (J1) i den västra delen och ”Industri ej störande för omgivningen. 
Hantverk och kontor. Ej hotell” (JK1) i den östra delen. För bergknallen gäller 
planbestämmelsen ”marknivån får inte förändras” (n1) och för gatan allmän plats 
LOKALGATA. Övriga planbestämmelser anger högsta nockhöjd, högsta byggnadshöjd, 
föreskrifter för när markarbeten får utföras samt färgsättning på tak och fasader. 
Strandskydd är upphävt på kvartersmarken i väster. 

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi 
Detaljplanearbetet ger inga kostnader för kommunen, det bekostas av sökanden. Om 
mark får köpas av bolaget ger det intäkter för kommunen. 

Regelverk 

Enligt Plan -och bygglagen 4 kap, 39 § får inte en detaljplan ändras eller upphävas före 
genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. 
Innan planarbete påbörjas bör godkännanden inkomma från de inom planområdet som 
är berörda av planändringen.  
Planprocessen ska genomföras i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900, (SFS 
2014:900) och starta som ett standardförfarande. Om samrådskretsen godkänner 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 

E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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planförslaget kan processen övergå till ett begränsat standardförfarande och planen kan 
antas utan att granskas. 

Slutsats 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är angeläget att ändra detaljplanen så 
att industriområdet kan användas på ett ändamålsenligt sätt. 
 
De utredningar som tagits fram i samband med gällande detaljplan bedöms som 
tillräckligt underlag för en ändring av detaljplanen.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta:  
att  Aquaculture AB ska få köpa den del av Vägga 2:262 som ingår i denna 
                     ansökan med förbehåll att bolaget får tillstånd för landbaserad odling av 
                     fisk 
att  ge ett positivt planbesked  
att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta besluts
 datum 
att planavtal ska tecknas med planenheten inom 3 månader från detta besluts
 datum  
att beslutet innebär inte någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

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

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 280 kr  

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



Förslag för ändring av detaljplan på Ödegården  
2021-10.26 
 
Gällande detaljplan: 1427-P143 
 
 

 
 
Figur 1. Bild från Lantmäteriet där önskade ändringar är markerade. 
 
Smögenlax Aquaculture AB kommer att bygga en laxodling på Vägga 2:501. Kommunen 
äger mark runt om som ingår i fastigheten Vägga 2:262. 
 
Bolaget har löfte om köp av den del som markerats med grönt åt öster och för att använda 
denna del rationellt önskar vi ändra vägen till byggbar mark och att detta område hänger ihop 
med Vägga 2:501. 
 
På samma sätt är den bergsknalle åt söder som är markerad med röd streckad linje ej byggbar 
vilket behövs för att få till en rationell bebyggelse av tomten. Bolaget önskar göra denna del 
bebyggbar samt att köpa den mark som detta berg utgör,  

______________________

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2021-10-27
    Dnr: BN-2021-770/1
_____________________



 
 

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

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 20(26)
 

 
 

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 § 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 
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1 Inledning 
Sweco har fått i uppdrag av Sotenäs kommun, via Sotenäs Vatten och Västvatten AB, att 
utreda den framtida spillvattenreningen i kommunen. Sotenäs kommun förväntar sig att 
befolkningen i kommunen ökar i framtiden vilket medför att kapaciteten i befintliga 
avloppsreningsverk behöver ökas. 

Den huvudsakliga frågeställningen för uppdraget har varit om den nuvarande placeringen 
av reningsverken går att behålla eller om det långsiktigt är bättre att centralisera 
avloppsvattenreningen i en gemensam anläggning.  

I uppdraget har tre olika alternativ för spillvattenreningen utvärderats: 

1. Reningsverken på Omholmen och i Hunnebostrand behåller dagens placering 
och byggs ut för att klara den framtida belastningen. 

2. Spillvattenreningen centraliseras till Hunnebostrand. 

3. Spillvattenreningen centraliseras till en ny fastighet i kommunen. 

Tidshorisonten på utvärderingen är 70 år. I uppdragsbeskrivningen ingick även att utreda 
en överföring av spillvatten från Sotenäs kommun till Lysekil. Detta förslag avfärdades i 
ett tidigt skede efter diskussioner mellan LEVA och Västvatten AB. Västvatten har även 
utrett samlokalisering av avloppsreningsverken i Munkedals kommun respektive kontaktat 
Tanums kommun, även dessa samlokaliseringar avfärdades i tidigt skede.  

2 Uppdragets omfattning 
Uppdraget skall ge ett beslutsunderlag för att kunna besluta var de framtida 
avloppsreningsanläggningarna skall ligga i kommunen.  

För att kunna avgöra om de befintliga tomterna på Omholmen och i Hunnebostrand är 
tillräckligt stora genomfördes översiktliga dimensioneringar av vattenreningen för att 
fastställa nödvändiga volymer och ytor. Dimensionering ligger också till grund för den 
övergripande kalkylen för uppdraget.  

Det nya reningsverket på ny plats har kostnadsuppskattats med schablonvärden.  

Dimensioneringarna av avloppsreningsverken är endast exempel på en tänkbar 
fungerande lösning för vattenreningen. När ett inriktningsbeslut är fattat så bör detaljerad 
processutredning utföras för att säkerställa att den bästa processen är vald.  

I samband med de båda alternativen om-/utbyggnad i Hunnebostrand och nytt 
avloppsreningsverk på ny plats har det också översiktligt utretts överförings-
ledningssträckningar för att transportera spillvatten till dessa båda reningsverkslägen.  
Det har inte gjorts någon utredning avseende ombyggnad av befintliga 
ledningsnätssystem vid bibehållande av reningsverken på Omholmen och i 
Hunnebostrand, då det saknas detaljerade underlag om lokalisering av framtida 
bebyggelse på längre sikt.  
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Det skulle också krävas en genomgång av en stor andel driftdata kompletterat med 
flödesmätningar i ledningssystemet. Detta har inte varit aktuellt för tillfället. 

Beträffande placering av ett nytt avloppsreningsverk har detta översiktligt utretts utifrån 
avstånd till befintlig bebyggelse, infrastruktur, översvämningsrisk, mm. Arbete utfördes 
tillsammans med Sotenäs kommun och Rådhusarkitekterna som arbetar med ny 
översiktsplan för Sotenäs kommun. Förslag till placering av ett nytt reningsverk blev då i 
Hogenäs industriområde, ängsmark vid Hovenäs gård och ängsmark i Ståleröd. Det mest 
lämpade alternativet bedömdes då vara Hogenäs industriområde, vilket Sweco har gått 
vidare med i denna utredning. 

Som en tilläggsbeställning utfördes även en multikriterianalys (MKA).  

Utanför Swecos uppdrag har eventuell offentlig/privat samverkan för finansiering av hela 
eller delar av ett nytt avloppsreningsverk behandlats. Advokatfirman Setterlid AB har 
skrivit ett PM i frågan (daterat 2021 08 05) som Sweco hänvisar till (bilaga 4). 

3 Förutsättningar 

3.1 Underlag för beräkning av avloppsreningsverk 
För beräkning av nödvändig kapacitet på reningsverken har underlaget i detta avsnitt 
använts. Dimensioneringen av anläggningarna är gjorda med avseende på 
årsmedelbelastning (med avseende på BOD) och maximal månadsmedelbelastning som 
förutsätts inträffa i juli (Tabell 1). För att räkna fram den nödvändig kapaciteten för 
verken/verket år 2050 har en belastningsprognos tagits fram (av Västvatten AB) i 
samarbete med Rådhusarkitekterna som arbetar med en ny översiktsplan. Följande 
punkter har tagits hänsyn till i belastningsprognosen: 

• Helårsboenden 

• Fritidsboenden  

• Gäster till helårsboende och fridsboende 

• Dagsturister 

• Antal gästnätter hotell och campingar m.m. 

• Omvandlingsområden 

• Industribelastning och externslam 

Det är framförallt kväve som blir begränsande i dimensioneringen. För dimensionering så 
har schablonbelastningar använts. I samtliga förslag renas avloppsvattnet till 
utsläppskoncentrationerna i Tabell 2. För detaljerad beskrivning av underlag se bilaga 1, 
dimensionering av avloppsreningsanläggningar. Både belastningsprognosen och 
reningskraven är utförd till 2050 eftersom längre prognoser blir mycket osäkra.  
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Tabell 1 Belastningar för de olika anläggningsalternativen i Sotenäs kommun. Samma 
belastningsdata används för gemensamt verk oberoende om det placeras i Hunnebostrand eller på 
en ny plats i kommunen.  

Anläggning Årsmedel-
belastning (pe) 

Max månadsmedel-
belastning (pe) 

MaxGVB (pe) 

Hunnebo 5 200 12 500 17 000 

Omholmen 11 000 23 500 34 000 

Gemensamt verk 16 200 35 000* 51 000 

* Notera att kapaciteten på ett gemensamt verk kan vara något lägre än två enskilda reningsverk eftersom det 
sker en viss utjämning i ledningsnätet och det går att nyttja kapaciteten bättre i ett gemensamt verk. 

  

Tabell 2 Dimensionerande utsläppskoncentrationer och produktionsmål som årsmedelvärde 

Parameter Enhet Utsläppsgränsvärde Produktionsmål 

BOD7 mg/l 10 8 

Ntot mg/l 10 8 

Ptot mg/l 0,3 0,2 

 

3.2 Placering nytt reningsverk 
Beträffande placering av ett nytt avloppsreningsverk har detta översiktligt utretts utifrån 
avstånd till befintlig bebyggelse, infrastruktur, utloppsledning, mm.  
Alternativa förslag till en möjlig placering av ett helt nytt reningsverk blev då: 

• Hogenäs industriområde 

• Ängsmark vid Hovenäs gård 

• Ängsmark i Ståleröd 

Det mest lämpade alternativet bedömdes vara Hogenäs industriområde, framförallt med 
avseende på risk för störning av befintlig bebyggelse och närhet till infrastruktur, 
motiveringen beskrivs utförligare i bilaga 2.  

Lokaliseringen i denna utredning är gjord för att kunna kostnadsuppskatta 
överföringsledningarna. Om Sotenäs kommun väljer att bygga ett nytt avloppsreningsverk 
så behövs en detaljerad lokaliseringsutredning för att få miljötillstånd. Den behöver visa 
att platsen är en bra placering av ett reningsverk 
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3.3 Dimensionering ledningsnät 
Det har i utredningen tagits fram översiktliga förslag för ledningssträckningar beträffande 
de båda alternativen nedan: 

• Ett avloppsreningsverk för hela kommunen i Hunnebostrand med om-
/tillbyggnad av befintligt avloppsverk 

• Ett helt nytt avloppsreningsverk för hela kommunen i Hogenäs industriområde 

Detaljerade förslag beträffande överföring av spillvatten till ovan nämnda lokaliseringar 
(inkl. Stålerödsalternativet) för dessa finns också framtagna i Bilaga 2, ”Sotenäs kommun 
framtida avloppsvattenrening, Överföringsledningar för olika reningsverksalternativ”. 

3.3.1 Föreslagen huvuddimensionering 

Sweco föreslår preliminärt att man siktar på att leda in totalt motsvarande 4 x Qdim  
(335 l/s) till ett ombyggt verk i Hunnebostrand eller ett nytt reningsverk i Hogenäs 
industriområde i syfte att uppnå optimalt utnyttjande av verkets föreslagna maximala 
kapacitet. Överskjutande mängder kommer då, att liksom idag, bräddas ute i ledningsnät 
och avloppspumpstationer. 

Det kan dock i dessa sammanhang också finnas möjligheter till att utnyttja 
bassängvolymer i Omholmen och beroende av alternativ också i Hunnebostrand ARV i 
syfte att ytterligare minska bräddningar eller minska ledningsdimensionen. Detta föreslås 
att utredas vidare i senare skede. 

Det måste dock tas fram planer för arbete med att minska tillskottsvattenpåverkan i både 
Hunnebostrand/Ulebergshamn/Bovallstrand och Smögen/Kungshamn. Arbetena kan t.ex. 
omfatta flödes- och nivåmätningar, salinitetsmätningar och hydrauliska beräkningar för att 
lokalisera problemområden. Därefter kan dessa undersökas ytterligare med TV-
inspektioner och anslutningskontroller. 

Utifrån analys av nuvarande inkommande flöden till Omholmen och Hunnebostrand 
föreslås en fördelning av ett nytt verks mottagningskapacitet om maximalt ca 335 l/s till ca 
60 – 65 % (ca 210 l/s) från Smögen/Kungshamnsområdet och ca 35 – 40 % (ca 125 l/s) 
från Hunnebostrand/ Ulebergshamn/Bovallstrandsområdet. Fördelningen är preliminär 
och det kan med implementering av olika styrningsmöjligheter finnas möjligheter att 
minska/öka flödena från respektive område. 

Omholmen föreslås göras om till en huvudpumpstation och detsamma gäller för 
Hunnebostrand (om inte Hunnebostrandalternativet väljs). Utjämningsbassänger kan 
erfordras beroende på vald lösning.  
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3.3.2 Alternativ med reningsverk i Hunnebostrand 

Detta alternativ innebär utbyggnad av överföringsledningar mellan Omholmen och 
Hunnebostrand med en föreslagen sträckning som framgår av Figur 5 och av Bilaga 2. 
Sträckningen föreslås sjöförlagd mellan Omholmen och Sandbogengatan, samt mellan 
Berghem - Hälsingeberg för att sedan huvudsakligen följa väg 174 norrut till 
Hunnebostrand. Total sträckning ca 10,2 km. 

Kapacitet för överföringsstråket föreslås till ca 180 – 210 l/s med ledningsdimensionerna 
PE 400 – 450 mm för tryckledningar (ca 6,7 km) och PP 450 mm för självfallssträckor (ca 
3,5 km). Längs med stråket föreslås 6 st. större avloppspumpstationer; vid Omholmen, 
Berghem, Hälsingeberg, Långevik, Västergård och Stycket. Befintlig huvudpumpstation 
vid Rävbergsvägen i Hunnebostrand föreslås utgå och ersättas med borrade ledningar 
direkt in till det ombyggda verkets inloppspumpstation (maxkap. 335 l/s). 

Befintlig utloppsledning från reningsverket i Hunnebostrand (PEH 315 mm) ersätts med 
en PE 630 mm ledning och förlängs med minst ca 1,2 km till Södra Grötösundet på ett 
djup om ca 15 – 16 m, total längd ca 2,7 km. Detta behöver dock utredas mer i detalj. 
Förmodligen behöver utsläppspunkten flyttas även om reningsverket i Hunnebostrand 
inte tillförs avloppsvattnet som idag behandlas på Omholmens ARV.  

Total ledningsutbyggnad för detta alternativ omfattar då ca 12,9 km och 6 st. 
huvudavloppspumpstationer. 
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Figur 1. Föreslagen sträckning för överföringsledningar och utloppsledning, samt placering av 
huvudavloppspumpstationer, vid alternativ med avloppsreningsverk i Hunnebostrand. 

3.3.3 Alternativ med reningsverk i Hogenäs industriområde 

Detta alternativ innebär utbyggnad av överföringsledningar mellan Omholmen – 
Hälsingeberg och Hunnebostrand – Hälsingeberg, samt gemensam sträckning mellan 
Hälsingeberg och Hogenäs industriområde. Föreslagen sträckning framgår av Figur 5 och 
av Bilaga 2. Från Omholmen föreslås sjöförlagd ledning mellan Omholmen och 
Sandbogengatan, samt mellan Berghem – Hälsingeberg. Från Hunnebostrand föreslås 
en landförlagd sträckning längs med väg 174 mellan Hunnebostrand och Hälsingeberg. 
Från Hälsingeberg föreslås en sträckning längs med planerad GC-väg mellan 
Hälsingeberg och Kärrshåla. Vid Dyrstolen föreslås en korsning med Klevekilen via en ny 
huvudpumpstation och en borrad ledning under kilen i riktning mot Hogenäs 
industriområde. 
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Figur 2. Föreslagen sträckning för överföringsledningar och utloppsledning, samt placering av 
huvudavloppspumpstationer, vid alternativ med avloppsreningsverk i Hogenäs industriområde. 

Maximal kapacitet för överföringsstråket Omholmen – Hälsingeberg föreslås till ca 180 – 
210 l/s med ledningsdimensionerna PE 400 – 450 mm för tryckledningar (ca 3,0 km) och 
PP 450 mm för självfallssträckor (ca 1,1 km). Totalt ca 4,1 km. Längs detta stråk föreslås 
2 st. huvudavloppspumpstationer; vid Omholmen och Berghem. 

Maximal kapacitet för överföringsstråket Hunnebostrand – Hälsingeberg föreslås till ca 
125 l/s med ledningsdimensionerna PE 355 mm för tryckledningar (ca 3,5 km) och PP 
450 mm för självfallssträckor (ca 3,6 km). Totalt ca 7,1 km. Längs detta stråk föreslås  
3 st. huvudavloppspumpstationer; vid Hunnebostrand ARV, Solliden, och Västergården. 
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Maximal kapacitet för överföringsstråket Hälsingeberg – Hogenäs industriområde föreslås 
till ca 335 l/s med ledningsdimensionerna PE 560 mm för tryckledningar (ca 1,9 km) och 
PP 560 mm för självfallssträckor (ca 0,4 km). Totalt ca 2,3 km. Längs detta stråk föreslås 
2 st. huvudavloppspumpstationer; vid Hälsingeberg och Dyrstolen. Passagen med 
Klevekilen föreslås utföras med styrd borrning under den grunda kilen. 

Utloppsledning från reningsverket föreslås utföras med en PE 630 mm och bedöms bli 
minst ca 4,5 km med utsläppspunkt i Örnefjorden, sydväst om ön Smörstacken på ca 19 
m djup. Detta behöver dock utredas mer i detalj. 

Total ledningsutbyggnad för detta alternativ omfattar då ca 18 km och 7 st. 
huvudavloppspumpstationer. 

Vid utredning av detta alternativ har också en östlig sträckning för överföringsledningarna 
från Hunnebostrand studerats men bedöms inte bli aktuellt då sträckningen måste 
passera genom vattenskyddsområde för Lilla Dalevatten, Sotenäs kommuns vattentäkt. 

Det har också studerats ett alternativ med sjöledning från Omholmen till Hogenäs men 
detta alternativ innebär en mycket lång ledning, vilket kan ge upphov till lång 
omsättningstid och stor risk för svavelvätebildning. Detta alternativ bedöms därför inte 
heller bli aktuellt. 

3.3.4 Hantering av större driftavbrott 

I händelse av större driftavbrott, t.ex. ledningsbrott eller pumphaveri, kan det behöva ske 
nödbräddning. 

I syfte att minska risker för bräddningar i samband med driftavbrott bör det utredas vidare 
om blockeringskedjor skall införas, d.v.s. att pumpstationer stängs av i överföringskedjan 
och nödbräddning sker vid de mest lämpliga punkterna. Pumpstationer med liten 
tillrinning längs kedjan kan då magasinera lokal tillrinning i pumpsumpen. 

Lämpliga nödbräddningspunkter kan då t.ex. vara vid de gamla reningsverken där det 
man kan utnyttja de gamla utloppsledningarna. 

Det skulle också alternativt kunna bli aktuellt med installation av permanent reservkraft i 
huvudpumpstationerna längs med överföringssträckorna. 
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4 Beskrivning av de olika alternativen 

4.1 Alternativ ett, behåll befintlig placering av avloppsreningsverken.  
Fördelen med att behålla reningsverken på befintlig plats är att det inte behöver byggas 
några överföringsledningar. 

Den stora nackdelen med att behålla reningsverken på befintlig plats är att det är nära till 
grannar, begränsad tomtyta på Omholmen och att framförallt Omholmen har en 
tillfartsväg som är problematisk, särskilt sommartid. Det finns också översvämningsrisker 
vid båda verken, framförallt beträffande tillfartsvägarna (Figur 3 och 4). 

Det finns ett flertal risker med att behålla reningsverken på befintlig plats. Den största 
risken är att något reningsverk av någon anledning inte kan vara kvar på befintlig plats 
innan dess att reningsverket är avskrivet eller uttjänt och att man vid det tillfället behöver 
ta en stor investering på ett nytt reningsverk och en avskrivning på ett gammalt verk. 
Exempel på anledningar till att ett reningsverk behöver flyttas kan vara processmässiga 
orsaker (tillkommande krav eller ökad belastning), men även yttre orsaker som klagomål 
från grannar. 

 

Figur 3. Översvämmade områden med minst 20 cm vid framtida högvattenstånd om +2,2 m vid 
Omholmen ARV. (Källa Scalgo Live) 

Omholmen ARV 
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Figur 4. Översvämmade områden med minst 20 cm vid framtida högvattenstånd om +2,2 m vid 
Hunnebostrand ARV. (Källa Scalgo Live) 

4.1.1 Omholmen 

För att kunna rena avloppsvattnet efter en befolkningsökning till skärpta utsläppskrav 
behöver Omholmens avloppsreningsverk genomgå en relativt stor ombyggnad och 
kapacitetsökning (Figur 5). Även med oförändrad belastning finns ett renoveringsbehov 
på reningsverket och ett behov att förbättra reningen för att klara dagens utsläppskrav. 
Det är tekniskt möjligt att få plats med de nödvändiga processvolymerna på befintlig tomt 
men de byggnader som används av andra delar av Sotenäs kommun måste tas i anspråk 
för reningsverkets behov. Valfriheten i processlösning blir även begränsad till de mest 
kompakta processerna. I stort sett all tillgänglig tomtyta kommer tas i anspråk för 
vattenreningen och det finns ingen tomtyta tillgänglig för framtida utbyggnader. Vändplats 
för lastbil med släp som i dag finns på reningsverkstomten måste flyttas utanför tomten. 
Det finns inte heller någon möjlighet att ha slamrötning på tomten.  

Hunnebostrand ARV 
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I denna utredning antas att reningsverket kan ligga kvar på befintlig plats i 30 år, därefter 
gör tillkommande krav att det behöver flyttas. 

Men om någon av nedanstående punkter infaller inom 30 år så är det stor risk att 
reningsverket måste flyttas till en ny plats: 

• Skärpta utsläppskrav. 

• Ökad belastning. 

• Krav på rötning. 

• Krav på läkemedelsrening. 

• Stränga krav på luktreducering. 

• Krav på torkning av slammet. 

 
Figur 5. Exempel på utbyggnad av Omholmens ARV. 

4.1.2 Hunnebostrand 

Hunnebostrand byggs i detta förslag om som ett kvävereningsverk med aktivslamteknik. 
Eftersom aktivslamtekniken är utrymmeskrävande så finns det tillgänglig yta om man vill 
välja en annan processlösning i senare skede (Figur 6). Det går att återanvända en stor 
del av de befintliga processvolymerna men ökningen i belastning samt behovet av 
kväverening kommer medföra att nya processvolymer behövs oavsett vald teknik. I detta 
förslag blir slamhanteringen likt dagens slamhantering med avvattning och borttransport 
från verket. Förmodligen behöver dagens utloppsledning förlängas på liknande sätt som 
föreslås för alternativ två (avsnitt 3.3.2). 
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Figur 6. Skiss över nytt reningsverk med kvävering i Hunnebostrand. 

4.2 Alternativ två, gemensamt reningsverk i Hunnebostrand 
Detta alternativ är likt alternativet nytt reningsverk på ny plats. 

Reningsverket konstrueras som aktivslamteknik med rötning, det vill säga 
utrymmeskrävande processer. För att få plats med reningsverket kommer mer tomtyta 
runt reningsverket behöva tas i anspråk (Figur 7). I Swecos indikativa förslag har ytan 
mellan vägen och stranden använts för vattenbehandlingsdelen av reningsverket.  

Lokaliseringen medför vissa nackdelar för reningsverket framförallt är det närheten till 
grannar som riskerar kostsamma åtgärder samt den begränsade tomtytan. Det är inte 
heller självklart att man får miljötillstånd för ett nytt reningsverk med tanke på det korta 
avståndet till närmsta granne. Det behöver visas i miljötillståndet att det är en lämplig 
placering av reningsverket och eftersom det ligger bostäder så pass nära är det inte 
säkert att det går att visa.     
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Figur 7. Exempel på nytt reningsverk placerat i Hunnebostrand. 

4.3 Alternativ nytt reningsverk på ny plats 
För processdesignen spelar den fysiska placeringen av det nya reningsverket liten 
betydelse. Det förutsätts i detta skede av utredningen att ny plats är så pass bra 
lokaliserad att inga fördyrande krav ställs på exempelvis luktrening eller arkitektonisk 
utformning. För att få en uppfattning om platsåtgång har samma dimensionering som 
använts för ett gemensamt verk i Hunnebostrand använts. Det förutsätts även att 
reningsverket konstrueras med slamrötning vilket i nuläget är den mest rimlig 
slambehandlingsprocessen. I Figur 8 redovisas ett exempel på ett nytt reningsverk i 
Hogenäs. I figuren är ytan dubblerad jämfört med alternativet Hunnebostrand, detta för att 
redovisa tänkta reservutrymmen för eventuella framtida utbyggnader. 

En ny reningsverkstomt kommer ge en stor frihet att dels välja den processlösningen som 
man önskar, dessutom tillgodoses utrymmesbehovet för framtida förändrade 
förutsättningar.  
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Figur 8. Exempel på nytt reningsverk placerat i Hogenäs. Illustration för förståelse av tomtstorlek 
inte definitiv placering.  

5 Sammanställning av bedömda kostnader för de tre alternativen 
Genomförda kalkyler är översiktliga och syftar till att i ett tidigt skede ge en indikation på 
hur respektive handlingsalternativ förhåller sig till varandra kostnadsmässigt. I ett senare 
skede får en mer detaljerad kalkyl tas fram för det alternativ som bedöms vara mest 
fördelaktigt. 

Redovisade kostnader är således mycket grova för ledningar och reningsverk och ska 
inte användas för exempelvis budgetarbete. 

5.1 Investeringskostnader 
I Tabell 3 redovisas kostnader för de analyserade alternativen. Kostnaderna är 
uppskattade genom erfarenhetsvärden och schabloner från andra projekt.  

För att alternativen ska vara jämförbara så särredovisas den förväntade kostnaden för 
rötning i Alternativ 2 och Alternativ 3 (ca 80 Mkr; 2 500 kr/pe), då det inte finns utrymme 
för motsvarande anläggning i Alternativ 1. För Alternativ 1 kommer motsvarande 
investering att behöva genomföras på en annan plats än vid Omholmens eller Hunnebos 
reningsverks befintliga fastighetsgräns. 
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Tabell 3. Investeringskostnad för de olika alternativen.  

Förslag Kostnad (MSEK) Kommentar 

Alternativ 1 befintliga reningsverk behålls 

Om- och tillbyggnad Hunnebostrand 125  

Om- och tillbyggnad Omholmen 275  

Förlängd utloppsledning Hunnebo 25  

TOTALT 425  

Alternativ 2 nytt gemensamt reningsverk i Hunnebostrand 

Nytt reningsverk för 35 000 pe 320 9 000 kr/pe 

Överförings- & utloppsledningar 120  

Pumpstationer 110  

TOTALT 550  

Alternativ 3 nytt gemensamt reningsverk – Hogenäs  

Nytt reningsverk för 35 000 pe 320 9 000 kr/pe 

Överförings- & utloppsledningar 150  

Pumpstationer 130  

TOTALT 600  

Kostnad för rötningsanläggning (Alternativ 1-3) 

Rötningsanläggning för 35 000 pe 80 2 500 kr/pe 

TOTALT 80  

5.2 Driftkostnader 
Alternativens driftkostnader är sammanställda i Tabell 4 och är uppskattade utifrån 
erfarenhetsvärden och schabloner. De innefattar alternativens förväntade energi- (1 
kr/kWh), kemikalie- (etanol och ecoflock 90), personal- och underhållskostnader, samt 
förväntad kostnad för kvittblivning av slam. Driftkostnaden är utförd vid full belastning 
med dagens kostnader, prisökningar ökar skillnaden på förslagen.  

Den årliga driftkostnaden för Alternativ 1 (att bibehålla befintliga reningsverk) är ca 3 
miljoner högre jämfört med om man bygger ett nytt gemensamt avloppsreningsverk, då 
ett nytt gemensamt reningsverk förväntas vara mer resurseffektivt än två mindre äldre 
reningsverk. 
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Tabell 4. Avrundad årlig driftkostnad för de olika alternativen, driftkostnad specificeras i bilaga 1. I 
driftkostnaden är kostnad för rötning exkluderad.   

Förslag Kostnad (MSEK) Kommentar 

Alternativ 1 befintliga reningsverk behålls 

Driftkostnad Hunnebostrand 4,5  

Driftkostnad Omholmen 9,5  

TOTALT 14  

Alternativ 2 nytt gemensamt reningsverk i Hunnebostrand 

Driftkostnad nytt reningsverk 10,8  

Driftkostnad överföring 0,3  

TOTALT 11,1  

Alternativ 3 nytt gemensamt reningsverk – Hogenäs   

Driftkostnad nytt reningsverk 10,8  

Driftkostnad överföring 0,6  

TOTALT 11,4  

5.3 Nuvärdeskostnad 
Vid en ekonomisk jämförelse av olika alternativ är det viktigt att inte bara se till skillnader i 
investeringskostnader eller driftkostnader var för sig utan även hur de två parametrarna 
förväntas påverka alternativens sammantagna kostnad över tid.  

I denna utredning har alternativens nuvärdeskostnad jämförts utifrån två 
beräkningsmetoder Annuitetsmetoden och Nuvärdesmetoden, för att se hur olika 
beräkningsmetoder påverkar resultatet, med hänsyn till osäkerheter kopplade till 
alternativens tekniska och ekonomiska livslängd. 

Alternativens ekonomiska livslängd (avskrivningstider) är översiktligt uppskattade för 
deras ingående kostnadsposter i Tabell 3 (s. 15), enligt nedan: 

• Om- och tillbyggnad av befintliga reningsverk 30 år 

• Nytt gemensamt reningsverk  50 år 

• Överförings- & utloppsledningar  75 år 

• Pumpstationer   15 år 

Notera att investeringskostnaden för eventuella rötningsprocesser har exkluderats för att 
alternativen ska var jämförbara med varandra.  
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5.3.1 Annuitetsmetoden 

Annuitetsmetoden, även känd som årskostnadsmetoden, beskriver alternativets 
förväntade kostnad som en fast kostnad per år och innefattar alternativets kapital-, drift- 
och underhållskostnader.  

Metoden är framförallt fördelaktig vid jämförelse av alternativ med olika lång ekonomisk 
livslängd eftersom resultatet erhålls som en förväntad kostnad per år. 

Alternativens årliga kostnad är beräknade utifrån ovanstående avskrivningstider vid en 
antagen låneränta på 2 % (Riksbankens långsiktiga ränta) och redovisas i Tabell 5 som 
miljoner kronor per år. 

Tabell 5. Avrundad annuitetskostnad i miljoner kronor per år, fördelad på kapital- och drift- och 
underhållskostnader 

Förslag Kostnad per år 
(MSEK) 

Kommentar 

Alternativ 1 befintliga reningsverk behålls 

Kapitalkostnad 19  

Drift & underhåll 14  

TOTALT 33  

Alternativ 2 nytt gemensamt reningsverk i Hunnebostrand 

Kapitalkostnad 22  

Drift & underhåll 11  

TOTALT 33  

Alternativ 3 nytt gemensamt reningsverk – Hogenäs   

Kapitalkostnad 24  

Drift & underhåll 11  

TOTALT 35  

Givet ovanstående avskrivningstider och 2 % låneränta bedöms alternativen vara mer 
eller mindre likvärdiga vid en jämförelse av deras årliga kostnader (Tabell 5). Där 
kostnaden för Alternativ 1 och Alternativ 2 är lika stora, medan Alternativ 3 (nytt 
gemensamt reningsverk i Hogenäs) bedöms vara ca 5 - 10 % dyrare – vilket till stor del 
anses vara inom felmarginalen 

Annuitetskostnadsmetoden är känslig för förändringar i avskrivningstider, varför 
framförallt osäkerheter kopplade till avskrivningstiden för ”Om- och tillbyggnad av 
befintliga reningsverk” har stor påverkan på resultatet. 
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Under arbetets gång har det framkommit att det finns risker kopplade till lokaliseringen 
och utformningen av de om- och tillbyggda befintliga verken i Alternativ 1, varför en 
avskrivningstid på 30 år eventuellt kan vara för lång.  

Det finns stora osäkerheter kopplade till den platsbrist som Alternativ 1 medför, varför 
reningsverken (framförallt Omholmen) kan behöva avvecklas eller omlokaliseras innan 
alternativets investeringskostnad har skrivits av. 

Vid en scenarioanalys där ”Om- och tillbyggnad av befintliga reningsverk” behöver skrivas 
av på 20 år istället för 30 år framstår Alternativ 1 istället som dyrast, med en årlig kostnad 
på 39 MSEK per år. 

Liknande blir annuitetskostnaden för Alternativ 1 ännu mer kostsam om reningsverken 
behöver avvecklas eller omlokaliseras ännu tidigare. Motsvarande kostnad för en 
avskrivningstid på exempelvis 10 år är 59 MSEK per år. 

Annuitetsmetodens resultat visar således att alternativen till stora delar kan ses som 
ekonomiskt likvärdiga vid givna förutsättningar, men att det finns ekonomiska 
risker kopplade till Alternativ 1 ifall reningsverket behöver avvecklas eller 
omlokaliseras tidigare än inom 30 år. 

5.3.2 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden syftar till att jämföra alternativens kostnader över tid genom att 
diskontera kostnader till nuvärden, i förhållande till när de inträffar i tid, och summera 
dessa över hela den analyserade tidshorisonten. 

Diskontering är ett vanligt begrepp inom samhällsekonomiska beräkningar. Det innebär 
en omräkning med hjälp av en räntesats för att ta hänsyn till att nyttor och kostnader 
inträffar vid skilda tidpunkter och därför inte kan jämföras direkt med varandra. En 
diskonteringsränta används därför för att räkna om alla kostnader till ett nuvärde. 

Allmänt gäller att desto högre diskonteringsränta och desto längre fram i tiden en kostnad 
inträffar desto lägre blir dess nuvärde. Om diskonteringsräntan däremot är noll värderas 
framtida kostnader lika högt som dagens kostnader.  

Diskontering är en omdebatterad metod, eftersom kostnaderna för exempelvis en 
infrastrukturanläggning i huvudsak utfaller tidigt i anläggningens livstid medan nyttor från 
anläggningen är mera jämnt fördelade över hela anläggningens livstid.    

För samhällsekonomiska beräkningar av infrastruktur rekommenderar Trafikverket en 
räntesats på 3,5 % (Trafikverket, 2020), baserat på produktiviteten i samhället. I olika 
sammanhang där exempelvis hänsyn till rättvisa mellan generationer är en tungt vägande 
aspekt kan en lägre räntesats eller fallande räntesats över tid förordas (se exempelvis 
Johansson och Kriström (2016)). 

Alternativens nuvärdeskostnader är beräknade utifrån ovanstående avskrivningstider vid 
en antagen låneränta på 2% (Riksbankens långsiktiga ränta) och en årlig 
diskonteringsränta på 3,5% (ASEK 7.0) för en tidshorisont på 70 år. 
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Alternativens reinvesteringar (återinvesteringskostnader) är baserade på att halva 
investeringsbeloppet behöver återinvesteras efter att kostnadsposten har skrivits av. Med 
undantag för Alternativ 1 där reningsverk inte förväntas vara kvar på Omholmen efter att 
”om- och tillbyggnaden av befintliga reningsverk” har skrivits av. Istället förväntas 
motsvarande investering för Alternativ 2 (hela beloppet; 550 Mkr exklusive rötning) 
tillkomma Alternativ 1 efter att ”om- och tillbyggnaden av befintliga reningsverk” har 
skrivits av. 

Alternativens sammantagna nuvärde är illustrerat i Figur 9, givet ansatta avskrivningstider, 
2% låneränta, 50% reinvesteringsandel, 3,5% diskontering och 70 års tidshorisont. 

 
Figur 9. Alternativens beräknade nuvärdeskostnad för en tidshorisont på 70 år och 
diskonteringsränta på 3,5% 

Liknande annuitetsmetoden bedöms alternativens nuvärdeskostnader vara mer eller 
mindre likvärdiga (Figur 9). Alternativ 2 är marginellt (ca 2%) mindre kostsamt än 
Alternativ 1, medan Alternativ 3 (nytt gemensamt reningsverk i Hogenäs) bedöms vara 
marginellt (ca 5%) dyrare än Alternativ 1. 

Om osäkerheten kopplad till platsbristen i Alternativ 1 utvärderas på samma sätt som för 
annuitetsmetoden medför en scenarioanalys, där ”Om- och tillbyggnad av befintliga 
reningsverk” behöver skrivas av på 20 år istället för 30 år, att Alternativ 1 istället framstår 
som dyrast, med en nuvärdeskostnad som är 2-10% dyrare än övriga alternativ; om än 
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mer eller mindre likvärdig. Medan motsvarande kostnad för en avskrivningstid på 
exempelvis 10 år är 10-20 % dyrare för Alternativ 1 än övriga alternativ. 

Nuvärdesmetodens resultat visar således liknande resultat som annuitetsmetoden – 
alternativen kan till stora delar ses som ekonomiskt likvärdiga vid givna 
förutsättningar, men att det finns ekonomiska risker kopplade till Alternativ 1 vid 
förändrade förutsättningar. 

De ekonomiska riskerna blir dock mindre påtagliga utifrån ett nuvärdesperspektiv där 
Alternativ 1 och Alternativ 2 antas vara utformade på samma sätt efter att ”om- och 
tillbyggnaden av befintliga reningsverk” har skrivits av. 

 

6 MKA – Multi kriterie analys 
En multikriterieanalys (MKA) har använts som metod för att jämföra alternativ och 
rekommendera det mest lämpliga alternativet1.  

Utvärderingen genomfördes vid ett arbetsmöte 2021-11-01, med representanter från 
Västvatten och från Sweco, där de tre alternativen (1-3 nedan) utvärderades utifrån ett 
antal olika kriterier. 

1. Reningsverken på Omholmen och i Hunnebostrand behåller dagens placering 
och byggs ut för att klara den framtida belastningen.  

2. Vattenreningen centraliseras till Hunnebostrand.  

3. Vattenreningen centraliseras till en ny lokalisering, som exempel i MKA:n har en 
placering vid Hogenäs använts. 

Syftet med MKA har varit att strukturerat analysera och jämföra alternativ baserat på en 
uppsättning kriterier. Alternativen poängsätts därefter på hur väl de uppfyller de kriterier 
som valts, se Figur 10 nedan.  

De kriterier som använts i utvärderingen kan viktas efter hur stor betydelse de bedöms ha 
för beslutet om den framtida spillvattenreningen. I Figur 11 redovisas den viktning som 
valts inom ramen för utvärderingen. 

Ekonomi har tilldelats högst vikt (50%), då de ekonomiska faktorerna bedöms vara av 
stor vikt för Sotenäs kommun. I övrigt har Teknik och kvalitet tilldelats 20% vikt, medan 
övriga huvudkriterier ansatts 10% vikt vardera i beslutsunderlaget. Teknik och kvalitet har 
viktats högre än övriga huvudkriterier dels på grund av det innefattar fler delkriterier, dels 
för att det innefattar viktiga aspekter för alternativens funktion och drift. 

 

 
1 Sweco (2022) - Multikriterieanalys av Sotenäs framtida avloppsrening 
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Figur 10. Kriterier som utvärderats för att jämföra de tre alternativen. 

 
Figur 11. Viktning av kriterier. Viktningen motsvarar den betydelse som respektive kriterie har 
beslutet. 
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Alternativens nuvärdeskostnader är beräknade enligt avsnitt 5.3.2. i Figur 9 (s. 19), givet 
ansatta avskrivningstider, 2% låneränta, 50% reinvesteringsandel, 3,5% diskontering och 
70 års tidshorisont. 

Alternativens sammantagna poäng redovisas i Figur 12, baserat på föreslagen viktning 
och underliggande poängbedömningar med hänsyn till det underlag som var tillgängligt 
vid analysens genomförande. 

 
Figur 12. Sammantagen poäng för utvärderade alternativ. 

 
Sammantaget bedöms Alternativ 3 (Nytt ARV vid Hogenäs) med en centralisering av 
spillvattenreningen på ny lokalisering vara det mest fördelaktiga och hållbara alternativet. 

Alternativ 3 förväntas medföra snabbare genomförandetid än Alternativ 1, lägst 
miljöpåverkan, minst sociala störningar och bäst utformning med hänsyn till tekniska och 
kvalitetsrelaterade kriterier, till en likvärdig nuvärdeskostnad som alternativ 1 och 
alternativ 2. 

Sotenäs kommun och Sotenäs Vatten rekommenderas fortsätta planering utifrån 
en ny lokalisering, exempelvis vid Hogenäs. 
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7 Osäkerheter i utredningen 

7.1 Avloppsreningsverken 
För att kunna genomföra denna utredning har en mängd parametrar förutsatts. Vissa 
förutsättningar är väl utredda som exempelvis befolkningsprognosen. Andra parametrar 
som exempelvis markförhållanden och bergkvalitet är inte alls utredda. Det är därför 
ganska sannolikt att de faktiska förhållandena kommer att skilja sig från vad som är 
förutsatt i denna utredning. I detta avsnitt jämförs konsekvensen av förändrade 
förutsättningar för de olika förslagen.  

Alternativ 3 kommer med stor sannolikhet att påverkas minst av förändrade 
förutsättningar. Exempelvis om mer långtgående rening krävs så är det relativt enkelt att 
anpassa det nya reningsverket till strängare reningskrav. Även vid förändringar av 
förutsättningarna efter det att reningsverket är byggt kommer vara möjligt eftersom det 
sparas byggbar yta på tomten.  

Alternativ 2 är något mer begränsat än alternativ 3. Här finns närheten till grannar som 
kan begränsa framtida verksamhet och tvinga fram åtgärder för att minska påverkan på 
grannar (framförallt luktreducerande åtgärder). Dessutom är den byggbara ytan mindre 
än i alternativ 3 vilket gör alla tillbyggnader inte kommer vara möjliga på den tillgängliga 
ytan.  

Alternativ 1 är det alternativet som kan påverkas mest av förändringar i förutsättningar. 
På Omholmens avloppsreningsverk kommer det bli komplicerat att bara uppfylla kraven i 
denna utredning och i princip all byggbar yta tas i anspråk. Om/när det kommer krav som 
medför att mer plats behöver tas i anspråk är det troligt att det inte går att genomföra på 
befintlig tomt. Till detta kommer en intressekonflikt både mot grannar och samhället i 
stort. Dessutom är tillfartsvägen ytterst olämplig både ur olycksfall och störningssynpunkt 
samt leveranssäkerhet för reningsverket. Det är inte heller i detalj klarlagt hur 
reningsprocessen skall drivas när reningsverket byggs om.  

Reningsverket i Hunnebostrand har samma problem som Omholmen men här är det 
framförallt störning av omkringboende som är den stora risken.  

Sammantaget för alternativ 1 så kommer det förmodligen vara möjligt att få nya 
miljötillstånd i både i Hunnebostrand och på Omholmen. Men när miljötillstånden behöver 
förnyas om 20 – 30 år så är det inte troligt att reningsverken kan ligga kvar utan då måste 
de flyttas likt alternativ 3 i denna utredning.  
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 Inledning 
Sweco har fått i uppdrag av Sotenäs kommun via Sotenäs Vatten och 
Västvatten AB att utreda den framtida spillvattenreningen i kommunen. Sotenäs 
kommun förväntar sig att befolkningen i kommunen ökar i framtiden vilket 
medför att kapaciteten i befintliga avloppsreningsverk behöver ökas. 

Denna bilaga redovisar dimensioneringsberäkningarna som är utförda på 
avloppsreningsverken. Dimensioneringarna är utförda med huvudsakligt syfte 
att bekräfta att det finns tillgänglig tomtyta för att kunna bygga ut reningsverken 
på de befintliga reningsverkstomterna i Hunnebostrand och Omholmen. 
Dimensioneringen tjänar även som underlag för kostnadsberäkningar för 
ombyggnaden av de befintliga reningsverken.  

I uppdraget har tre olika alternativ för vattenreningen utvärderats: 

1. Reningsverken på Omholmen och i Hunnebostrand behåller dagens 
placering och byggs ut för att klara den framtida belastningen. 

2. Vattenreningen centraliseras till Hunnebostrand. 

3. Vattenreningen centraliseras till en ny tomt i kommunen.  

 Förutsättningar och 
dimensioneringsdata 

Dimensioneringen är utförd med befolkningsprognoser för 2050 som underlag 
och sträcker sig därmed till 2050. Sotenäs kommun har två olika 
befolkningsprognoser en som innefattar en stor företagsetablering och en utan 
stor företagsetablering. Eftersom skillnaden mellan de två prognoserna är 
relativt liten så har befolkningsprognosen som inkluderar en stor 
företagsetablering använts där befolkningstillväxten är störst.  

Den totala årsmedelbelastningen för Sotenäs kommun 2050 är 16 200 
personekvivalenter (pe), reningsverken designas också för att kunna hantera en 
maximal månadsmedel belastning på 35 000 pe under sommaren med en 
maximal genomsnittlig veckobelastning (maxGVB) på 51 000 pe (Tabell 1). 
Tabell 1 Belastningar för de olika anläggningsalternativen i Sotenäs kommun 2050. Samma 
belastningsdata är använd för gemensamt verk oberoende om det placeras i Hunnebostrand eller 
på en ny plats i kommunen. 

Anläggning Årsmedel-
belastning (pe) 

Max 
månadsmedel-
belastning (pe) 

MaxGVB 
(pe) 

Hunnebo 5 200 12 500 17 000 

Omholmen 11 000 23 500 34 000 

Gemensamt verk 16 200 35 000* 51 000 

* Notera att kapaciteten på ett gemensamt verk kan vara något lägre än två enskilda reningsverk 
eftersom det sker en viss utjämning i ledningsnätet och det går att nyttja kapaciteten bättre i ett 
gemensamt verk. 
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I uppdraget har belastningar vid 2070 diskuterats. I den prognos som finns 
framme är skillnaden mot 2050 små och det är framförallt sommarbelastningen 
som förväntas öka. Belastningar vid 2070 är inte beaktade i denna utredning 
utan det konstateras att förändringar i utsläppskraven fram till 2070 förmodligen 
får större påverkan än förändringar i belastningen.   

2.1 Föroreningsbelastning 
För att beräkna föroreningsbelastningen har schablonbelastningar i Tabell 2 
använts. Den specifika BOD belastningen är i Sverige ofta lägre än 70 
g/person,d men eftersom specifika belastningen är allmänt vedertagen i Sverige 
har ändå 70 g BOD/pe,d använts.  

För dimensioneringsberäkningar har belastningar i Tabell 3 använts.  

 

Tabell 2 Specifik föroreningsbelastning per ansluten pe, förkortningar inom parentes. 

Parameter Enhet Mängd 

BOD7 (BOD) g/pe,d 70 

Kväve (Ntot) g/pe,d 14 

Fosfor (Ptot) g/pe,d 1,8 

Suspenderat material (SS) g/pe,d 80 

 

Tabell 3 Dimensionerande belastning för respektive anläggning. 

Anläggning Enhet BOD7 Ntot Ptot SS 

Hunnebo  

medel 

Kg/d 364 73 9 416 

Hunnebo  

max månad 

Kg/d 875 175 23 1 000 

Omholmen  

medel 

Kg/d 770 154 20 880 

Omholmen  

max månad 

Kg/d 1 645 329 42 1 880 

Gemensamt verk 
medel 

Kg/d 1 134 227 29 1 296 

Gemensamt verk  

max månad 

Kg/d 2 450 490 63 2 800 

2.2 Hydraulisk belastning 
Den hydrauliska belastningen är svår att beräkna i Sotenäs kommun eftersom 
det är stort inläckage på ledningsnätet och det även förekommer 
havsvatteninläckage.  
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Den hydrauliska belastningen är beräknad genom att uppskatta 60-% tilen av 
dagens flöde och härleda det till spillvatten respektive inläckage. Inläckaget 
förutsätts rinna till reningsverket jämnt fördelat under dygnet medan spillvattnet 
delas med en siffra som är beroende av reningsverkets storlek. Spillvattenflödet 
till Hunnebo delas exempelvis på 16 h medan Omholmen och gemensamt verk 
delas 17 h. 

Ovanstående resonemang ger Qdim enligt Tabell 4. 3 

Reningsverken designas för att ha en hydraulisk kapacitet på 4 Qdim för 
mekanisk och kemisk rening. 2 Qdim kommer renas fullständigt mekanisk, 
biologiskt och kemiskt. 

 
Tabell 4 Hydraulisk belastning på för respektive anläggning  

Anläggning Specifikt 
spillvattenflöde 

(l/pe,d) 

Specifikt 
inläckage idag 

(l/pe,d) 

Specifikt 
inläckage 

tillkomande 
(l/pe,d) 

Qdim 
(m3/h) 

Hunnebo 200 260 50 110 

Omholmen 200 110 50 210 

Gemensamt 
verk 

200 156 50 300 

 

2.3 Förväntade reningsresultat 
Reningsverken är designade för att kunna rena vattnet till 
utsläppskoncentrationer i Tabell 5 som årsmedelvärde. 

Tabell 5 Dimensionerande utsläppskoncentrationer och produktionsmål som årsmedelvärde 

Parameter Enhet Utsläppsgränsvärde Produktionsmål 

BOD7 mg/l 10 8 

Ntot mg/l 10 8 

Ptot mg/l 0,3 0,2 

2.4 Temperatur 
Vattentemperaturen som använts i dimensioneringen är angivna i Tabell 6. Som 
underlag för temperaturen är uppmätta värden 2018-2020 i fällningsbassängen i 
reningsverket på Omholmen använda.  
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Tabell 6 Beräknad aerob slamålder vid angiven medeltemperatur 

Månad Medeltemperatur 
(°C) 

Aerob slamålder 

Januari 8,8 11,2 

Februari 7,9 12,3 

Mars 8,0 12,2 

April  10,3 9,7 

Maj 13,3 7,2 

Juni 16,5 5,3 

Juli 19,4 4,0 

Augusti 19,8 3,8 

September 17,9 4,6 

Oktober 15,3 5,9 

November 12,6 7,7 

December  10,2 9,8 

Medel 13,3 7,8 

 

2.5 Designparametrar 
För processberäkningar har designparametrar i Tabell 7 använts.  

Samtliga siffror i Tabell 7 är Swecos egna antaganden, delvis efter egna 
erfarenheter och delvis utifrån tyska ATV och Norsk Vann och kan alltså avvika 
något från de antaganden som andra konsulter skulle gjort. 
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Tabell 7 Designparametrar och nyckeltal som är använda vid dimensioneringen. 

Beskrivning Enhet Tal 
Specifik yta, bärarmaterial m2/m3 800 

Fyllnadsgrad, MBBR % 50 

BOD-reduktionshastighet g BOD7/m2,d 43 

Fördenitrifikationshastighe
t, biofilmsyta  g NO3-N/m2,d 0,5 

Efterdenitrfikationshastigh
et, biofilmsyta g NO3-N/m2,d 1,2 

Nitrifikationshastighet 
biofilmsyta g NH4-N/m2,d 0,71 

Nitrifikationshastighet        
(19 °C) g N/kg VSS,h 4,1 

Nitrifikationshastighet        
(13 °C) g N/kg VSS,h 1,8 

Denitrifikationshastighet    
(19 °C) g NO3-N/kg VSS,h 1,8 

Denitrifikationshastighet    
(13 °C) g NO3-N/kg VSS,h 0,9 

Ytbelastning 
försedimentering  m3/m2,h 12 

Ytbelastning 
slutsedimentering MBBR m3/m2,h 0,52 

Ytbelastning 
slutsedimentering IFAS m3/m2,h 12 

1Vid syrehalt på 4 mg/l 

2Ytbelastning vid Qdim 

 

 

 Alternativ ett – Hunnebostrand 

3.1 Övergripande processbeskrivning 
För beräkning av nödvändiga areor och volymer har en aktiv slamprocess 
designats. Översiktliga beräkningar visar att det finns tillgänglig plats bredvid 
det befintliga reningsverket Figur 1.  

Aktivslamprocesser är generellt den process man väljer vid nybyggda 
reningsverk om det inte finns särskilda skäl att välja en annan process. -
Aktivslamprocess innebär att bakterierna som utför en stor del av 
vattenreningen växer i ett slam, suspenderat i vattnet. Slammet avskiljs i slutet 
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av processen genom sedimentering och pumpas tillbaka till början av 
processen. Generellt ger en väldesignad akivslamprocess stabila 
reningsresultat med låga driftkostnader, det är också den äldsta och vanligaste 
processlösningen. 

För intern kontroll designades även MBBR-process (moving bed bioreactor) 
översiktligt. I en MBBR process växer bakterierna som utför vattenreningen på 
ett bärarmaterial i plast som är suspenderat i processen. Bärarmaterialet hålls 
på plats i processen med bärarsilar. MBBR processen tar mindre yta i anspråk, 
men kommer få något högre driftskostnader. Skillnaden mellan processerna 
skall inte överdrivas när Sotenäs kommun har fattat ett inriktningsbeslut så kan 
processdesignen i respektive förslag vidareutvecklas.  

  

 
Figur 1 Skiss över nytt reningsverk med kvävering i Hunnebostrand.  

3.2 Inloppsdel 
Kapaciteten i inloppsdelen ökas och placeras på ny plats i befintlig anläggning. 
Eftersom det är höga flöden så behövs en separat bräddvattenrening. 
Bedömningen är att befintlig mellansedimentering kan användas som en ny 
försedimentering med maximal hydraulisk belastning på 220 m3/h. Befintliga 
försedimenteringar förses med förfällning och tjänar som bräddvattenrening för 
överskjutande flöde. Vid lågflöde töms försedimenteringarna helt och återförs till 
vattenlinjen. 

3.3 Vattenlinje 
Efter försedimenteringen leds vattnet efter försedimentering till ett nytt bioblock 
med aktivslamteknik. Vattendjupet blir ca 5 m och reningen består av: 

• Fördenitrifikation (FDN) som är en omrörd oluftad volym. Till denna volym 
leds nitratrecirkulation och slamretur. 
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• Flexzon som är antingen omrörd eller luftad beroende på behovet i 
processen. 

• Aerobzon som är luftad.  

• Deoxzon som är omrörd och som har till syfte att sänka syrehalten i 
vattnet.  

• Biosedimentering, här separeras slammet från vattenfasen. Biosteget är 
designat för en slamhalt på 3,5 g/l.  

• Nitratreturen har ansatts till 300 % i medel och slamreturen har ansatts till 
100 % av medel.  

3.4 Kemisk rening 
Den kemiska reningen består av fällning och flockning samt slamseparering 
med skivfilter.  

3.5 Slamhantering  
Slamhanteringen placeras i det gamla verket och dagens gravimetriska 
förtjockare kompletteras med en mekanisk förtjockning. Befintlig centrifug 
behålls och slamlagringen byggs ut med ytterligare en container.   

3.6 Personaldel 
Personaldelen placeras i den nya delen av reningsverket som överbyggs likt 
dagens reningsverk. 

3.7 Provisorisk drift 
Som ett första skede i utbyggnaden konstrueras de nya anläggningsdelarna och 
tas i drift. Under tiden som de befintliga delarna byggs om leds avloppsvattnet 
till den nybyggda delen utan försedimentering. En detaljerad omkomplingsplan 
behöver utföras under detaljprojekteringen 

3.8 Nödvändiga volymer för vattenlinjen 
I Tabell 8 redovisas nödvändiga vattenvolymer för reningsverket i 
Hunnebostrand. 
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Tabell 8 Nödvändiga volymer för vattenlinjen i alternativ 1 - Hunnebostrand.  

Anläggningsdel antal 
Kapacitet 

m3/h 
(total) 

Volym m3 
(total) 

Area m2 
(total) 

Galler 2 600   

Sandfång 1 400  8 

Försedimentering 1 220 392 112 

Bräddvattenrening 2 400 634 167 

Anox 2 220 300 60 

Flex 2 220 1 050 210 

Aerob 2 220 100 20 

Deox 2 220 100 20 

Biosedimentering Minst 2 220 990 220 

Efterdenitrifikation  0 0 0 0 

Fällning 1 220 24 6 

Flockning 1 220 52 13 

Skivfilter Minst 2 220   

 

 Alternativ ett - Omholmen 

4.1 Övergripande processbeskrivning 
I detta förslag har beräkningar på en MBBR process utförts. Det är endast en 
översiktlig möjlig dimensionering. Det finns antagligen många olika möjliga 
lösningar som återanvänder befintliga bassängvolymer i varierande grad.  

Förslaget omfattar en MBBR lösning i två linjer, en linje konstrueras ny i sin 
helhet. Den andra linjen återanvänder dagens kväverening och befintlig 
sedimentering och fällningsbassänger. Översiktliga skisser visar att processen 
får plats på befintlig tomt Figur 2Figur 2.  

Båda linjerna byggs med försedimentering.  
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Figur 2 Exempel på utbyggnad av Omholmens ARV. 

4.2 Inloppsdel 
Befintlig inloppsdel behålls och rustas upp. Det vill säga rensgaller + sandfång. 
Efter sandfång leds vattnet till ny konstruerade försedimenteringar som placeras 
där dagens biobäddar ligger. Försedimenteringarna byggs över. 

På Omholmen kan man även tänka sig att istället för att bygga 
försedimenteringar genomföra primärreningen med filtrering. Filtrering kan 
antingen genomföras på bandfilter eller på trumfilter. Fördelen med filtrering är 
att filtren kan placeras ovanpå bassänger och därmed sparas ytan som 
försedimenteringen tar. Nackdelen med förfiltrering är att det finns begränsad 
med erfarenheter av tekniken i Sverige. 

I detta förslag används försedimentering, men om Omholmen skall byggas ut så 
bör förfiltrering utredas i detalj. 

4.3 Biolinje 
Efter försedimenteringen fördelas vattnet till två linjer, antingen en 
nykonstruerad MBBR-linje eller till en MBBR-linje som konstrueras i befintliga 
bassänger.  

4.3.1 Ny linje 
Bioblocket konstrueras där nuvarande garage/personalbyggnad ligger. 

Ny slutsedimentering konstrueras där nuvarande personalbyggnad/parkering 
ligger. 

Från försedimentering leds vattnet till fasta zoner som är uppdelade i fack. Varje 
fack separeras med bärarsilar och är fyllda till 50 % med bärarmaterial. 
Bärarmaterialet har en specifik yta på 800 m2/m3 (Veolias K5). Vattendjupet i 
reningen är 5 m och reningen består av: 

• Fördenitrifikation (FDN) som är en omrörd oluftad volym uppdelad i två 
fack. Till denna volym leds även nitratrecirkulation. 

• Aerob/BOD i ett fack som är luftad. 



 

 
Sweco | Bilaga 1 
Uppdragsnummer: 30020515 
Datum: 2022-01-25 Ver: 3  
Dokumentreferens: p:\21861\13012833_sotenäs_kommun_-_utredning_om_avloppsreningsverkens_framtid\000\10 
arbetsmatrl.dok\process\bilaga arv slutversion.docx  13/28 

• Aerob/nitrifikation i två fack som är luftad.  

• Deoxzon som är omrörd och som har till syfte att sänka syrehalten i 
vattnet. Från denna bassäng delas vattenflödet upp i två strömmar.  

1. Huvudströmmen som fortsätter till efterdenitrifikationen.  

2. Nitratreturen som recirkuleras till fördenitrifikationen. 
Nitratreturen har ansatts till 150 % i medel.  

• Efterdenitrifikation med extern kolkälla (etanol) i två fack. Facken är 
omrörda. 

• Efterluftning ett luftat fack som skall konsumera eventuell överdoserad 
kolkälla. 

• Fällnings och fockningsbassänger där fällningskemikalie tillsätts med 
intensivomblandning. Det skall även finnas möjlighet till polymerdosering 
vid behov.  

• Slutsedimentering här separeras slammet från vattenfasen. Biosteget är 
designat för en slamhalt på max 1 g/l. MBBR förslaget har ingen 
slamretur. 

Det nya bioblocket byggs över med maskinbyggnad.  

4.3.2 Ombyggd linje 
I denna linje nyttjas befintliga bassänger enligt bilaga 1. 

▪ Fördenitrifikation, efter försedimentering leds vattnet till dagens 
kväverening, ledningsdragningen måste utredas i detalj i ett senare 
skede. FDN omfattar halva dagens nitrifikationsbassäng. Idealt är att dela 
denna bassäng i två fack, men det är inte helt säkert att det låter sig 
göras hydrauliskt. FDN är omrörd.  

▪ Aerob/BOD i ett fack som är luftad. Omfattar resten av 
nitrifikationsbassängen.  

▪ Aerob/nitrifikation placeras i dagens denitrifikation. Bassängen är luftad 
och om möjligt uppdelad i två zoner.  

▪ Deox en liten omrörd zon som placeras i hörnet av dagens efterluftning. 

▪ Efterdenitrifikation med omrört processteg med tillsats av extern kolkälla. 
Steget placeras i kvarvarande del av efterluftningen och i Flockning 1 och 
2. Mellanväggen i flockningen rivs. Från efterdenitrifikationen pumpas 
vattnet till fällning och flockning. 

▪ Efterluftning i denna linje hittas ingen lämplig bassäng för efterluftning. 
Kolkällan måste därför tillföras efterdenitrifikationen utan överskott vilket 
är möjligt men ger något lägre hastigheter än tillförsel i överskott.  

▪ Fällning och flockning placeras i dagens fällningsbassänger. Det 
förbereds också för polymertillsats.  

▪ Sedimentering sker i dagens sedimenteringsbassänger. Enligt uppgift så 
fungerar de bra upp till ca 300 m3/h. Maxflödet i detta förslag blir 210 
m3/h. 
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4.4 Kemisk rening 
I detta förslag placeras den kemiska reningen mellan bioblocket och 
sedimenteringen. Därmed behövs inget extra reningssteg för avskiljning av 
kemslammet vilket sparar plats.   

4.5 Högflödesrening 
Flöden mellan 420-840 m3/h (2-4 Qdim) kommer behöva renas kemiskt i en 
högflödesrening. Flöden över 420 m3/h avleds från försedimenteringarna och 
leds till ett filtersteg som förses med fällning och flockning. Preliminärt placeras 
filtersteget vid utrymmet där dagens filter är placerade. Dagens filter byts ut då 
de beräknas vara uttjänta vid ombyggnaden. Förmodligen går dagens 
filterbassänger att återanvända. Det kommer behöva genomföras åtgärder på 
bassängvolymerna före filtren för att anpassa volymerna för fällning och 
flockning.   

4.6 Slamhantering 
Slamhanteringen flyttas till ytan mot vägen där det nu står byggnad som 
används av en annan verksamhet i Sotenäs kommun. Slamhanteringen 
kommer bestå av mekanisk förtjockning och avvattning. Slamlagringen sker i 
slamcontainer eller i slamsilo. Dessutom finns ett råslamlager samt ett 
blandslamlager med en ungefärlig uppehållstid på 1 dygn vid maxbelastning. 
Slamhanteringen designas för ett slamflöde på 2 350 kg TS/d (2 350 pe 
maximal månadsbelastning) med en toppkapacitet på 3 400 kg TS/d under en 
vecka. Det skall finnas 100 % maskinredundans även vid maxbelastning. 

I möjligaste mån så flyttas även mottagningsstationerna för fällningskemikalie 
och kolkälla till den nya slamhanteringen. På detta sätt undviks en stor del av 
lastbilstrafiken inne på reningsverksområdet.  

4.7 Personalbyggnad  
Eftersom dagens personalbyggnad rivs behövs en ny personaldel. Var den 
placeras är inte beslutat. Ett alternativ är i anslutning till den nya 
slamhanteringen. Ett annat alternativ är i utrymmet där dagens slamhantering 
ligger. Detta utrymme behöver renoveringsåtgärder för att anpassas till 
personalutrymme.  

4.8 Byggbarhet 
Det är önskvärt att de nya bassängvolymerna till så stor del som möjligt sprängs 
ner under dagens marknivå. För beräkning har 5 meters vattendjup ansatts, det 
skall ses som en minimigräns, är det möjligt skall bassängerna göras djupare.  

Det ideala är att spränga ner bassängerna under dagens marknivå. 
Sprängningen kommer bli komplicerad eftersom den måste genomföras nära 
dagens byggnader och nära havet. Det är i denna utredning inte undersökt 
vad/om det är möjligt att spränga på befintlig plats. Om det inte är möjligt att 
lägga bassängerna under mark så behöver de placeras ovan mark. Detta är 
tekniskt möjligt men det behövs då en ändring i detaljplanen för att tillåta högre 
byggnader.  
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Även den nya slamhanteringen riskerar medföra behov av att ändra i den 
gällande detaljplanen.  

Förutom bassängbyggnaderna kommer det behövas ett antal nya ledningar på 
tomten. I detta skede bedöms ledningsdragningen som möjlig men komplex. 
Det kommer krävas mycket tid i detaljprojekteringen för att få en bra 
ledningsdragning.  

4.9 Provisorisk drift 
Den provisoriska driften kommer bli komplex under en ombyggnad på 
Omholmen. Förmodligen behöver inloppet med rensgaller och sandfång 
åtgärdas som ett första steg i ombyggnaden. Parallellt kan bygget av det nya 
bioblocket och slutsedimenteringen påbörjas.  

När det nya bioblocket är byggt behöver dagens biobäddar rivas för att ge plats 
för de nya försedimenteringarna. Under denna tid får förmodligen dagens 
sedimenteringsbassänger tjäna som försedimentering. Utgående vatten från 
dagens sedimentering behöver ledas till det nya bioblocket. Denna lösning 
kommer förutom sin tekniska komplexitet bara ha hälften av den slutliga 
kapaciteten. Därför bör arbetet med de nya försedimenteringarna färdigställas 
under vinter.  

Det finns förmodligen många sätt att lösa den provisoriska driften för 
Omholmen. Men det kommer att bli mycket komplex provisorisk drift som 
kommer fördyra en ombyggnad.  

4.10 Nödvändiga volymer 
I Tabell 9, Tabell 10, Tabell 11 och Tabell 12 sammanfattas de nödvändiga 
volymerna och kapaciteterna för processförslaget på Omholmen. 

Tabell 9 Nödvändiga volymer/kapaciteter för den mekaniska och kemiska reningen i Omholmen 

Anläggningsdel antal 
Kapacitet 

m3/h 
(total) 

Volym m3 
(total) 

Area m2 
(total) 

Galler 2 1000   

Sandfång  840   

Försedimentering 2 840 945 210 

Skivfilter för 
Bräddvattenrening 

2 420   
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Tabell 10 Nödvändiga volymer/kapaciteter för det nya bioblocket i Omholmen samtliga volymer 
förutom fällning, flockning och slutsedimentering är konstruerade för en fyllnadsgrad av 50 % av 
bärarmaterial i plast (specifik yta 800 m2/m3). 

Anläggningsdel antal 
Kapacitet 

m3/h 
(total) 

Volym m3 
(total) 

Area m2 
(total) 

Fördenitrifikation 1 210 200 40 

Aerob/BOD 1 210 200 40 

Aerob/nitrifikation 1 210 350 70 

Deox 1 210 65 13 

Efterdenitrifikation  1 210 150 30 

Efterluftning 1 210 65 13 

Fällning 1 210 20 5 

Flockning 1 210 40 10 

Slutsedimentering 2 210 220 800 

 

 
 
Tabell 11 Nödvändiga volymer/kapaciteter för ombyggd biolinje i Omholmen samtliga volymer 
förutom fällning, flockning och slutsedimentering är konstruerade för en fyllnadsgrad av 50 % av 
bärarmaterial i plast (specifik yta 800 m2/m3). 

Anläggningsdel antal 
Kapacitet 

m3/h 
(total) 

Volym m3 
(total) 

Area m2 
(total) 

Anox 1 210 200 40 

Aerob/BOD 1 210 200 40 

Aerob/nitrifikation 1 210 300 60 

Deox 1 210 65 13 

Efterdenitrifikation  1 210 100 20 

Efterluftning - - - - 

Fällning 1 210 70 20 

Flockning 1 210 140 40 

Slutsedimentering 3 210 246 861 
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Tabell 12 Nödvändiga volymer/kapaciteter för slamhanteringen på Omholmen. 

Anläggningsdel antal 
Kapacitet 

m3/h 
(total) 

Volym m3 
(total) 

Råslamlager 1 - 250 

Mekanisk 
förtjockare 

2 15 
- 

Blandslamlager 1 - 100 

Slamavvattning 2 41 - 

Slamsilo 1 - 100 
1 Eller en totalkapacitet på 85 m3/d 

 Alternativ två och tre -Gemensamt 
reningsverk 

Detta processförslag beskriver översiktligt hur ett gemensamt reningsverk som 
behandlar allt spillvatten i Sotenäs kommun skulle kunna konstrueras. Designen 
är framförallt utförd för att säkerställa att reningsverket får plats i 
Hunnebostrand (Figur 3). Men samma design används även för ett gemensamt 
reningsverk på ny plats. Platsbehovet för ett nytt reningsverk är minst ca 6 000 
m2 (Figur 3). För ett reningsverk på ny plats rekommenderas att tomten har en 
byggbar yta på ca 15 000 m2 för att ha tillgänglig plats för högre belastning och 
strängare reningskrav (Figur 4). 

Reningsverket konstrueras med aktivslamteknik och med rötning vid 55 grader 
(för hygienisering av slammet). I samtliga processförslag som omfattar ett 
gemensamt reningsverk så är det möjligt att välja en alternativ processlösning 
både för vattenreningen och för slamhanteringen.  
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Figur 3 Exempel på nytt reningsverk placerat i Hunnebostrand 
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Figur 4 Exempel på nytt reningsverk placerat i Hogenäs. Illustration för förståelse av tomtstorlek inte 
definitiv placering. 

5.1 Vattenlinje  
Reningsverket konstrueras med inloppsdel som består av rensgaller, sandfång 
och försedimentering.  

Efter den biologiska reningen leds vattnet till ett aktivslamprocess som är 
uppdelad i minst 2 linjer. Vattendjupet i vattenreningen bör vara minst ca 5 m 
(gärna mer för bättre effektivitet i luftningen) och reningen består av: 

• Fördenitrifikation (FDN) som är en omrörd oluftad volym. Till denna volym 
leds nitratrecirkulation och slamretur. 

• Flexzon som är antingen omrörd eller luftad beroende på behovet i 
processen. 

• Aerobzon som är luftad.  

• Deoxzon som är omrörd och som har till syfte att sänka syrehalten i 
vattnet.  

• Biosedimentering här separeras slammet från vattenfasen. Biosteget är 
designat för en slamhalt på 3,5 g/l.  

• Nitratreturen har ansatts till 300 % i medel och slamreturen har ansatts till 
100 % av medel.  
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5.2 Bräddvattenrening 
Som bräddvattenrening föreslås att vatten avleds från försedimenteringen och 
leds till ett fällnings och flockningssteg med filtrering på skivfilter. En separat 
bräddvattenrening behövs framförallt om utsläppskraven på fosfor blir strängare 
än 0,3 mg/l.  

5.3 Slamhantering 
Om man bygger ett nytt reningsverk av den storleken som behövs i Sotenäs så 
kommer det med stor sannolikhet att krävas någon form av stabilisering av 
slammet. I detta förslag föreslås rötning med hygienisering. Rötning är inte 
något självklart val för ett nydesignat reningsverk. Det har de senaste åren 
genomförts ett flertal utredningar kring slamhantering i Sverige, men ingen 
utredning har gått till skarpt lagförslag. Förmodligen kommer det ny lagstiftning 
kring slamhantering den närmsta 10-årsperioden. Rötning är en bästa gissning i 
ett framtida slamförslag men det finns inga garantier för att denna lösning 
uppfyller framtida lagkrav. 

För att jämföra förslagen kostnadsmässigt med alternativ ett kommer kostnaden 
för rötning särredovisas i kostnadskalkylen.  

Slamhanteringen är designad som rötning vid 55°C, eftersom detta ger ett 
hygieniserat slam. För att ett slam skall betraktas som hygieniserat så krävs en 
sammanhållen uppehållstid vid en specifik temperatur. Tiden beror på 
temperaturen, vid 55°C krävs ca 6 h. Rent praktiskt betyder detta att rötningen 
inte kan matas kontinuerligt utan med jämna mellanrum behöver inmatningen till 
rötkammaren stoppas. Man kan tänka sig olika inmatningsstrategier i 
rötkamrarna, enklast är kanske växelvis inmatning under 8 h. På detta sätt sker 
hygienisering i en av de 2 rötkammare då den andra matas.  

För redundans och hygienisering väljs två rötkammare. I detta skede designas 
rötningen för att klara maxmånadsbelastningen med en rötkammare i drift.    

5.4 Rejektvattenrening 
Slamhanteringen bör kompletteras med en rejektvattenrening. Särskilt vid 
maxbelastning kommer kvävebelastningen bli hög, att då dessutom tillföra ett 
kväverikt rejektvatten kommer medföra att kvävekraven riskerar att överträdas. 
Vid medelbelastning kommer inte rejektvattenreningen behöva användas. 

I detta processförslag har 200 m3 avsatts för rejektvattenrening. Typ är inte 
utredd men en enkel returslamluftning eller någon an typ av rening kommer 
fungera.  

5.5 Nödvändiga volymer 
I Tabell 13 och Tabell 14 sammanfattas de nödvändiga volymerna och 
kapaciteterna för processförslaget för ett nytt gemensamt reningsverk. 
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Tabell 13 Nödvändiga volymer/kapaciteter i vattenlinjen för ett nytt gemensamt reningsverk. 

Anläggningsdel Antal 
Kapacitet 

m3/h 
(total) 

Volym m3 
(total) 

Area m2 
(total) 

Galler Minst 2 1 500   

Sandfång 2 1 200 60 20 

Försedimentering Minst 2 1 200 1 350 300 

Anox 2 600 300 60 

Flex 2 600 3 250 650 

Aerob 2 600 500 100 

Deox 2 600 100 20 

Biosedimentering 4 600 2 700 600 

Efterdenitrifikation  2 600 300 60 

Fällning 2 1200 60 12 

Flockning 2 1200 120 24 

Skivfilter Minst 4 1200   

 

Tabell 14 Nödvändiga volymer/kapaciteter i slambehandlingen för ett nytt 
gemensamt reningsverk. 

Anläggningsdel antal 
Kapacitet 

m3/h 
(total) 

Volym m3 
(total) 

Råslamlager 2  200 

Mekanisk 
förtjockning 

2 40  

Blandslamlager 2  200 

Rötkammare 2  1400 

Efterrötkammare 1  250 

Rötrestlager 1  200 

Slamavvattning 2 5  

Rejektvattenrening 1  200 
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 Driftkostnader 
I detta avsnitt uppskattas driftkostnaderna för de olika processförslagen. 
Driftkostnaden är beräknad utan slamrötning.  

Etanolförbrukningen är beräknad utifrån processdimensioneringen.  

Elförbrukningen är schablonuppskattas till 90 kWh/pe,år för ett litet verk i 
Hunnebostrand. På Omholmen uppskattas elförbrukningen till 110 kWh/pe,år 
anledningen till den något högre förbrukningen är på grund av MBBR lösningen 
som får en energikrävande luftning. Ett nytt reningsverk uppskattas få en 
förbrukning på 60 kWh/pe,år.   

Förbrukningen av fällningskemikalier baseras på en molkvot på 1,5 mol Al3+/mol 
P. Fällningen bedöms vara lika effektiv för alla processlösningar. 

Slammängderna uppskattas till 86 g/pe,d med 22 % torrhalt för orötat slam. 
Kostnaden för kvittblivning av slammet bedöms vara likvärdig oavsett 
processlösning.  

För personal uppskattas att ett gemensamt verk medför att det krävs 1,5 
årsanställd mindre än om två reningsverk är i drift.  

Kostnaden för underhåll och förbrukningsvaror är uppskattad utifrån erfarenhet.  

Enligt Tabell 15, Tabell 16 och Tabell 17 blir det ca 3 miljoner billigare i årlig 
driftkostnad med ett gemensamt reningsverk jämfört med att behålla Omholmen 
och Hunnebostrand. En annan slutsats är att de stora kostnadsposterna är 
personal och underhåll (inkl förbrukningsvaror). Övriga poster har ganska liten 
påverkan på driftkostnaden.  

 

Tabell 15 Driftkostnaden för alternativ ett - Hunnebostrand 

Kostnadspost á pris 
(kr/år) Mängd Summa 

(kr/år) 
% av 

totalsumma 

Etanol (ton) 9000 0 0 0 

El (kWh) 1 468 000 468 000 11 

Fällningskemikalie 
-Ecoflock 90 (ton) 

2115 50 106 000 2 

Kvittblivning slam 780 742 579 000 13 

Personal (st) 900 000 2 1 800 000 40 

Underhåll   1 500 000 34 

Summa   4 452 000  
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Tabell 16 Driftkostnaden för alternativ ett - Omholmen 

Kostnadspost á pris 
(kr/år) Mängd Summa 

(kr/år) 
% av 

totalsumma 

Etanol (ton) 9000 30 270 000 3 

El (kWh) 1 1 210 000 1 210 000 13 

Fällningskemikalie 
-Ecoflock 90 (ton) 

2115 105 222 000 2 

Kvittblivning slam 780 1 570 1 224 000 13 

Personal (st) 900 000 4,5 4 050 000 43 

Underhåll   2 500 000 26 

Summa   9 476 000  

 

Tabell 17 Driftkostnaden för alternativ två och tre - gemensamt reningsverk 

Kostnadspost á pris 
(kr/år) Mängd Summa 

(kr/år) 
% av 

totalsumma 

Etanol (ton) 9000 15 135 000 1 

El (kWh) 1 972 000 972 000 9 

Fällningskemikalie 
-Ecoflock 90 (ton) 

2115 155 328 000 3 

Kvittblivning slam 780 2 311 1 803 000 9 

Personal (st) 900 000 5 4 500 000 46 

Underhåll   3 000 000 28 

Summa   10 738 000  

 

Driftläget i ovanstående tabeller avser kostnadsläget 2021. 

 

 Diskussion 
Syftet med denna utredning är att ta fram nödvändiga uppgifter för att kunna 
fatta ett beslut var den framtida avloppsvattenreningen skall placeras. Därmed 
är processförslagen som presenteras i denna rapport endast exempel på 
fungerande processlösningar. När man har valt inriktning så kommer det finnas 
ytterligare utredningspunkter som kommer behöva utredas i detalj såsom behov 
och teknik för luktrening, markförhållanden på platsen, byggbarhet framför allt 
på Omholmen. En utredningspunk kommer förmodligen även vara en fördjupad 
processutredning där andra processlösningar utreds. Valda processlösningar 
bör även bekräftas med dynamisk simulering. De stora variationerna över året 
både med avseende på belastning och flöde är svårt att fånga upp i en statisk 
beräkning (som är genomförd).  
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7.1 Förändrade förutsättningar 
Alla förslag i denna utredning uppfyller de i utredningen ställda kraven på 
reningsverken. Men förslagen är olika bra på att fånga upp förändrade 
förutsättningar och oförutsedda händelser. Bäst på att fånga upp förändringar i 
förutsättningar är ett nytt reningsverk på en ny plats. Därefter kommer ett nytt 
reningsverk i Hunnebostrand sämst på att fånga upp förändrade förutsättningar 
är att behålla reningsverken på befintlig plats.  

Exempel på förändrade förutsättningar är: 

• Skärpta utsläppskrav. 

• Ökad belastning. 

• Krav på rötning. 

• Krav på läkemedelsrening. 

• Stränga krav på luktreducering. 

• Krav på torkning av slammet 

Många av de ovanstående kraven blir svåra att uppfylla på den befintliga 
tomten på Omholmen på grund av den begränsade tomtytan. Dessutom gör 
läget inne i Smögen att det är stor risk för konflikter med närboende och att det 
komma ytterligare krav för att minska störningarna till omgivningen. Till detta 
kommer riskerna med att förändrade förutsättningar riskerar medföra att 
åtgärder behöver genomföras på två reningsverk. Den stora risken med 
förändringar med att stanna kvar på befintliga reningsverk är att en liten 
förändring i förutsättningarna gör att hela reningsverket måste flyttas. 

Ett liknande resonemang gäller för ett nytt reningsverk i Hunnebostrand. 
Eftersom mycket av den tillgängliga byggbara ytan tas i anspråk. Därmed kan 
man i framtiden hamna i en situation att man behöver expropriera en 
intilliggande verksamhet för att få mer byggbar tomtyta.  

Även för ett helt nytt reningsverk kan förändringar i förutsättningar medföra 
extra kostnader. Bedömningen är att om man bygger ett nytt reningsverk på en 
ny tomt så förberedes reningsverket så att en förändring kan genomföras så 
billigt som möjligt.  

7.2 Fördelar och nackdelar med att behålla dagens 
reningsverk 

Den stora fördelen med att behålla dagens reningsverk är framförallt att det går 
att undvika investeringskostnaderna för överföringsledningar och 
pumpstationer. I övrigt är det tekniska fördelar att behålla reningsverken på 
befintliga platser små.  

Läget med närhet till grannar som gäller både Hunnebostrand och Omholmen 
gör dessutom att extra krav för att minska störningen till omkringboende kan 
tillkomma.  

Hela resonemanget om att behålla reningsverken på befintlig plats bygger på 
att det går att få två nya miljötillstånd på Omholmen respektive i 
Hunnebostrand. Det är inte säkert att det går, troligtvis går det (efter det att 
Länsstyrelsen krav är uppfyllda) att få två nya miljötillstånd. Men troligtvis 
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kommer det inte gå att få ytterligare ett miljötillstånd när det krävs 
miljötillstånden behöver förnyas (det antas här att ett miljötillstånd behöver 
förnyas efter 20-30 år). Det är inte troligt att kraven på vattenrening kommer 
minska i framtiden (i dagsläget tyder allt på att kraven kommer skärpas), det är 
inte heller troligt att omkringboende kommer vara mer mindre störningskänsliga 
i framtiden. Därför får man förutsätta att om man ligger kvar med reningsverken 
på befintlig plats så kommer man behöva flytta reningsverken om ca 30 år.  

7.3 Fördelar och nackdelar med nytt reningsverk i 
Hunnebostrand 

Fördelen med att placera ett nytt reningsverk i Hunnebostrand är att 
ledningsnätet från Hunnebostrand kan behållas. Även dragningen av 
utloppsledningen blir relativt kort. Ett nytt reningsverk löser även vattenreningen 
i Sotenäs en relativt lång tid.  

Den stora nackdelen med att placeringen är kopplad till närheten till grannar 
och den begränsade tomtytan. Båda dessa parametrar gör platsen mindre 
lämplig för ett nytt gemensamt reningsverk. Man skall i en tillståndsprövning 
motivera placeringen av reningsverket och särskilt när man bygger ett nytt 
reningsverk så skall man välja den bästa platsen för reningsverket. Det kommer 
vara svårt att motivera i tillståndsprövningen att Hunnebostrand är bästa 
tillgängliga placering för ett gemensamt reningsverk när det är så nära till 
omkringboende.   

7.4 Fördelar och nackdelar med ett nytt reningsverk på 
ny plats 

Med ett nytt reningsverk på en tomt ledig byggbar yta så får man dels ett 
reningsverk som löser vattenreningen i Sotenäs en lång tid för låga 
driftskostnader. Dessutom finns möjlighet att bygga ut reningsverket så att det 
går att möta framtidens krav.  

Den stora nackdelen med ett nytt reningsverk är investeringskostnaden för 
överföringsledningarna.  

 Slutsats 
Enligt givna förutsättningar är det möjligt att bygga reningsverk enligt samtliga 
förslag.  

Ett gemensamt reningsverk på en ny plats är den tekniskt bästa lösningen och 
kommer att lösa behovet av vattenrening i Sotenäs kommun för lång tid 
framöver och dessutom möjliggöra för anpassning till framtida krav. Men det 
nya reningsverket kräver långa överföringsledningar. 

Att behålla befintliga reningsverk är investeringsmässigt förenat med lägst 
kostnader. Men om väljer att behålla befintliga placeringar så är frågan hur 
länge man kan stanna kvar på befintliga platser och vart man i så fall skall flytta 
om man inte kan stanna kvar i framtiden. Väljer man att stanna på befintlig plats 
så är det stor risk att man behöver bygga ett nytt gemensamt verk inom en 
relativt kort framtid. Framförallt placeringen på Omholmen har många risker 
kopplat till förändrade förutsättningar. I princip all tillgänglig plats på Omholmen 
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tas i anspråk och förändrade förutsättningar (exempelvis ytterligare eller 
strängare reningskrav) medför att reningsverket behöver flytta.  

Att bygga ett nytt gemensamt verk i Hunnebostrand ses som dålig lösning. 
Eftersom det behövs relativt omfattande investeringar i överföringsledningar. 
Dessutom fås inte ett fullt ut ett framtidssäkrat reningsverk eftersom man 
bygger när bostäder på en begränsad tomtyta.  
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Sammanfattning 
På uppdrag av Västvatten AB/Sotenäs kommun har Sweco utfört en utredning avseende 
framtida avloppsvattenrening inom Sotenäs kommun. Utifrån en framtagen 
anslutningsprognos med sikte på år 2055 har en framtida total kapacitet för 
avloppsvattenreningen i Sotenäs kommun bedömts till ca 300 m3/h (Qdim). Verket skall då 
kunna klara av att ta emot 4 x Qdim (1 200 m3/h) med fullständig rening av 2 x Qdim och 
delvis rening av ytterligare 2 x Qdim. 

Med utgångspunkt från detta har Sweco utrett 3 st. överföringsalternativ för spillvatten 
avseende rening i ett avloppsreningsverk, då Omholmen på sikt kan bli svårt att behålla 
på grund av begränsade utbyggnadsmöjligheter. Vid de olika överföringsalternativen har 
det förutsatts att ca 60 – 65 % av belastningen kommer från 
Smögen/Kungshamnsområdet och ca 35 – 40 % från 
Hunnebostrand/Ulebergshamn/Bovallstrand, vilket återspeglar storleksordning 
beträffande nuvarande belastning. 

Alternativen som tagits fram och utretts i denna utredning är: 

1. Nytt avloppsreningsverk intill befintligt reningsverk i Hunnebostrand 

2. Nytt avloppsreningsverk i Hogenäs industriområde 

3. Nytt avloppsreningsverk i Ståleröd 

Av alternativen bedöms Hunnebostrand och Hogenäs vara lämpliga att utreda vidare. 
Alternativ Ståleröd kan vara svårt att få till på grund av bl.a. vattenskyddsområde, närhet 
till fornminnen och pumpning av renat utgående vatten. 

Alternativ Hogenäs bedöms som det bästa alternativet då det finns relativt gott om 
utrymme och bra avstånd till bostäder, samt goda möjligheter till självfallsavledning av 
renat utgående vatten. Nackdelen är att man behöver ha tillstånd för att passera genom 
ett naturvårdsområde. 

Vid alternativ Hunnebostrand måste man beakta översvämningsproblematik i verkets 
närhet, vilket kan innebära tillträdesproblem vid höga havsnivåer. 

Lämpliga utsläppspunkter för båda alternativen måste utredas vidare. 

Grova kostnadsuppskattningar har gjorts beträffande överföring av avloppsvatten till de 
olika verksplaceringarna enligt nedan: 

1. Om- och tillbyggnad av befintligt reningsverk i Hunnebostrand, ca 230 Mkr 

2. Nytt avloppsreningsverk i Hogenäs industriområde,  
ca 270 Mkr (västlig ledningssträckning) 250 Mkr (östlig ledningssträckning) 

3. Nytt avloppsreningsverk i Ståleröd, 270 Mkr 

 

.  
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1 Orientering 
På uppdrag av Sotenäs Vatten AB/Sotenäs kommun har Sweco utfört en utredning 
avseende framtida avloppsvattenrening inom Sotenäs kommun. Orsaken till att 
utredningen har utförts är att befintliga reningsverk inte kommer att klara reningskrav efter 
planerad anslutning av tillkommande framtida bostads- och verksamhetsområden, samt 
befintlig bebyggelse. Det kan också i framtiden tillkomma krav på ytterligare rening, t.ex. 
med avseende på läkemedel. Detta kan då behöva ta ytterligare plats i anspråk. 

Utredningen har utförts enligt tre huvudspår enligt nedan: 

1. Om- och tillbyggnad av befintliga avloppsreningsverk i Smögen (Omholmen)  
och Hunnebostrand 

2. Nybyggnad av ett verk intill befintligt avloppsreningsverk i Hunnebostrand och 
överföring av spillvatten från Smögen/Kungshamn, mm, till detta reningsverk 

3. Uppförande av ett helt nytt avloppsreningsverk i kommunen med utbyggnad av 
överföringsledningar från Smögen/Kungshamnsområdet och 
Hunnebostrandsområdet till det nya reningsverket. Två olika platser har 
översiktligt utretts för placering av det nya verket 

Denna rapport behandlar enbart förslag till ledningsutbyggnad av överföringsledningar 
och avloppspumpstationer enligt huvudspår 2 och 3. Detaljerade åtgärder beträffande 
avloppsreningsverken behandlas i en separat rapport. 

 
Figur 1 – Översiktskarta över Sotenäs kommun (© Eniro). 
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2 Förutsättningar 
I följande avsnitt beskrivs förutsättningarna för utredningen. 

2.1 Underlag 

Följande material har tillhandahållits som underlag för utredningen: 

• Primärkarta och VA-ledningar i digitalt format 

• Uppgifter om pågående detaljplaner och tillhörande utredningar 
i Sotenäs kommun 

• ÖP 2010 för Sotenäs kommun 

• Höjddata från Lantmäteriets nationella höjdmodell 

• Timvärden för inkommande flöden till Omholmen och Hunnebostrand  
för 2018 – 2020 (Västvatten) 

• Inkommande medelflöden till de båda avloppspumpstationerna Väjerns hamn och 
Kålhagen för 2019 

• Belastnings- och abonnentprognos 2020 – 2050 (Västvatten) 

• Naturvårdsverkets karta över olika typer av naturvärden 

• SGU:s jordartskarta 

2.2 VA-försörjning 
Följande riktlinjer har tagits hänsyn till i samband med utredningen: 

• P110 (Svenskt Vatten) har använts för beräkning av dimensionerande 
spillvattenflöde  
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2.3 Naturvärden 
I figurerna nedan framgår olika typer av skyddsområden beträffande naturvärden i 
anslutning till placering av nytt reningsverk och överföringsledningar. 

 
Figur 2. Klevekilens naturvårdsområde. 
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Figur 3. Ramsvikslandets naturreservat (grön) och Fågeldirektivet (Natura 2000) (blått). 
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Figur 4. Vattenskyddsområde för Lilla Dalevatten, ytvattentäkt för Sotenäs kommun. 

Av figurerna framgår att Klevekilens naturvårdsområde ligger i nära anslutning till 
föreslagna placeringar av ett nytt reningsverk vid Hogenäs eller Hovenäs gård. Placering 
av ett avloppsreningsverk i Ståleröd hamnar innanför Lilla Dalevattens skyddsområde. 
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3 Befintlig avloppshantering 

3.1 Avloppsreningsverk 
Inom Sotenäs kommun finns det idag 2 st. kommunala avloppsreningsverk.  
De är belägna på Omholmen vid Smögen och i den södra delen av Hunnebostrand.  
De har nedanstående dimensioneringsdata. För mer information se huvudrapportens 
Bilaga 1. 

Omholmen 

Dimensionering Storlek Kommentar 
Anslutning 1/7-10/8 30 000 pe  Enligt gällande tillstånd 
Anslutning 11/8-30/6 15 000 pe  Enligt gällande tillstånd 
Dim. belastning 1/7-10/8 (BOD7) 2 100 kg BOD7/d Enligt gällande tillstånd 
Dim. belastning 11/8-30/6 (BOD7) 1 050 kg BOD7/d Enligt gällande tillstånd 
Dim. flöde 1/7-10/8 (Q-dim)  320 m3/h Enligt gällande tillstånd 
Dim. flöde 11/8-30/6 (Q-dim) 220 m3/h Enligt gällande tillstånd 
Dim. flöde 1/7-10/8 (Q-dim)  7 680 m3/d Enligt gällande tillstånd 
Dim. flöde 11/8-30/6 (Q-dim) 5 280 m3/d Enligt gällande tillstånd 

 
Mekanisk rening via sil: 350 m3/h 

Biologisk rening; 600 m3/h 

Eftersedimentering: 550 m3/h (men idag bara ca 300 m3/h) 

Totalt emottagen avloppsmängd 2020: 1 454 536 m3 

Årsvis bräddning (vid inlopp ARV) 2020: 24 369 m3 

Maximalt uppmätt inflöde + bräddning 2020: 747 + 479 = 1 226 m3/h (340 l/s) 

Recipient: Västerhavet, ca 180 m sydväst om Klevudden på ön Kleven. 

Hunnebostrand 

Dimensionering Storlek Kommentar 
Anslutning 9 000 pe  Enligt gällande tillstånd 
Dim. belastning  630 kg BOD7/d Enligt gällande tillstånd 
Dim. flöde (Q-dim)  125 m3/h Enligt gällande tillstånd 
Dim. flöde (Q-dim)  3 000 m3/d Enligt gällande tillstånd 

 
Mekanisk rening: 700 m3/h 

Försedimentering: 500 m3/h 

Biologisk rening; 300 m3/h 
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Totalt emottagen avloppsmängd 2020: 654 611 m3 

Årsvis bräddning (vid inlopp ARV) 2020: 98 m3 

Maximalt uppmätt inflöde + bräddning 2020: 451 + 16 = 467 m3/h (130 l/s) 

Recipient: Västerhavet, ca 110 m norr om Öudden på Ödby ö. 

Det finns också ett mindre reningsverk i södra Todderöd, som tar emot och renar 
spillvatten från ett 20-tal fastigheter i Askum och Todderöd. Recipient för detta 
reningsverk är en bäck, som har sitt utlopp i Örnekilen, nordost om Vansvik. 

3.2 Huvudledningssystem 
Huvudledningssystem för spillvattenavledning 2021 till de båda reningsverken beskrivs 
översiktligt nedan och framgår också översiktligt av Bilaga 1. 

3.2.1 Omholmen ARV 

Omholmen ARV är beläget på Omholmen, belägen intill den östra sidan av Smögen. 
Avloppsreningsverket tar emot spillvatten från bl.a. Smögen, Kungshamn, Förålarna, 
Väjern, Hovenäset, Malmön och Vansvik/Knutsvik. Detta sker enligt nedan: 

Smögen/Hasselösund 

Bebyggelsen på Smögenön, Hasselön och Kleven avleds via ett system av seriekopplade 
pumpstationer till reningsverket på Omholmen. På dessa öar finns det ca 13 st. 
avloppspumpstationer. De största är belägna vid Fiskhamnen och Bernsegången, som 
pumpar spillvatten i serie från södra Smögen och Kleven direkt in till verket via en ca 440 
m lång SEGJ 250/PVC 280 mm ledning och vid Hamngatan, som pumpar spillvatten från 
norra Smögen och Hasselön via en ca 400 m lång SEGJ 250/PVC 280 mm ledning direkt 
in till verket. 

Malmön/Tullboden/Fisketången 

Bebyggelsen på Malmön, i Tullboden/Heden och i Fisketången (sydöstra Kungshamn) 
avleds via 3 st. seriekopplade huvudpumpstationer direkt till reningsverket på Omholmen 
via ca 8,5 km sjöledningar söder om Kungshamn med dimensionerna PE 180 mm och  
PE 225 mm. 

Hovenäset/Norra Kungshamn/Gravarne/Väjern, mm 

Bebyggelsen i Vansvik, Knutsvik, Hovenäset, Vägga, östra Kungshamn och avleds via ett 
flertal avloppspumpstationer, som delvis är seriekopplade, i västlig riktning till ett 
självfallssystem i västra Kungshamn. Till detta system ansluter också spillvattenledningar 
från de nordvästra delarna av Kungshamnsområdet; Väjern, Förålarna och Ödegården, 
mm, via en serie avloppspumpstationer. I den västra delen av Kungshamn sker sedan 
pumpning av spillvatten från alla dessa områden direkt in till Omholmen via en 
huvudavloppspumpstation vid den västra delen av småbåtshamnen vid Sandbogengatan. 
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3.2.2 Hunnebostrand ARV 

Hunnebostrand ARV är beläget vid Lökholmen i den sydvästra delen av Hunnebostrand. 
Avloppsreningsverket tar emot spillvatten från bl.a. Bovallstrand, Ulebergshamn, 
Hunnebostrand, Heddalen, Robackarna, Ramsvik och Ödby ö. Detta sker enligt nedan: 

Bovallstrand 

Spillvatten från Bovallstrand pumpas via en huvudledning och 2 st. 
huvudavloppspumpstationer i serie mot självfallssystemet i den östra delen av 
Hunnebostrand. 

Ulebergshamn 

Spillvatten från Ulebergshamn pumpas via en huvudavloppspumpstation och en 
sjöförlagd huvudledning direkt in till Hunnebostrand avloppsreningsverk. 

Hunnebostrand, Heddalen och Robackarna 

Spillvatten från Hunnebostrand, Heddalen och Robackarna, samt pumpat flöde från 
Bovallstrand, pumpas via en huvudavloppspumpstation vid Rävbergsvägen i södra 
Hunnebostrand direkt in till Hunnebostrand avloppsreningsverk. 

Ödby ö 

Spillvatten från Ödby ö pumpas via en huvudavloppspumpstation och en sjöförlagd 
huvudledning direkt in till Hunnebostrand avloppsreningsverk. 

  



  

   

 
 

9(26) 
 

RAPPORT 
2022-01-25 
SLUTGILTLIG 
 

 

 

KA p:\21861\13012833_sotenäs_kommun_-_utredning_om_avloppsreningsverkens_framtid\000\10 arbetsmatrl.dok\sotenäs kommun nytt avloppsreningsverk 
- överföringsledningar - 211121.docx 
 
 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

4 Planerad utbyggnad av bostäder och verksamheter, samt 
folkmängdsprognos 
Sotenäs kommun har idag cirka 7 800 bostäder som är kopplade till reningsverken 
Omholmen (Smögen) och Hunnebostrand. Över hälften av dessa är fritidsboende, vilket 
medför att Sotenäs kommun har en stor variation i spillvattenbelastning sommar- och 
vintertid. I framtiden förväntas att Sotenäs kommun ökar i invånarantal, för både 
permanentboende och sommarboende. 

I utredningen kring avloppsreningsverkens framtid har år 2055 valts som horisontår för 
framtida utbyggnad. Kommunens befolkningsprognos beror delvis på om en större 
industrietablering blir av. Variation i belastning och framtida förutsättningar beskrivs 
vidare i huvudrapportens Bilaga 1 – Dimensionering av avloppsreningsanläggningar. 
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5 Föreslagen framtida avloppsvattenhantering 

5.1 Förutsättningar 
Det har som tidigare nämnts tagits fram olika alternativ för hantering av framtida 
avloppsvattenmängder i kommunen enligt nedan: 

1. Om- och tillbyggnad av befintliga avloppsreningsverk i Smögen (Omholmen)  
och Hunnebostrand 

2. Om- och tillbyggnad av befintligt avloppsreningsverk i Hunnebostrand och 
överföring av spillvatten från Smögen/Kungshamn, mm, till detta reningsverk 

3. Uppförande av ett helt nytt avloppsreningsverk i kommunen med utbyggnad 
av överföringsledningar från Smögen/Kungshamnsområdet och 
Hunnebostrandsområdet till det nya reningsverket. Två olika platser har 
översiktligt utretts för placering av det nya verket 

I denna utredning behandlas endast Alternativ 2 och 3. För utredning av Alternativ 1 
beträffande erforderliga ledningsutbyggnader vid bibehållande av befintliga reningsverk 
krävs det en genomgång av en stor andel driftdata kompletterat med flödesmätningar. 
Detta har inte varit aktuellt för tillfället. 

Utifrån den framtagna folkmängdsprognosen och nuvarande belastning har det tagits 
fram förslag på reningskapacitet för ett nytt eller ombyggt reningsverk i Hunnebostrand 
eller ett helt nytt reningsverk med ny lokalisering i kommunen. Ingen hänsyn har dock 
tagits till den större eventuella industrietableringen i Svenneby, vilken i viss omfattning 
kan påverka de olika alternativen. 

Preliminärt föreslagen kapacitet är: 

Qdim = 300 m3/h (ca 84 l/s). 

Reningsverket skall då maximalt kunna ta emot 4 x Qdim (ca 335 l/s), varav 2 x Qdim skall 
kunna erhålla fullständig rening och överskjutande mängder erhåller partiell rening. 

2020 uppmättes som mest ca 340 l/s i inflöde till Omholmen och ca 120 l/s till 
Hunnebostrand. Det förekommer då också sannolikt också en hel del bräddning ute på 
ledningsnätet. Inflödena till verken utgörs till största delen av pumpflöden, där 
pumpstationernas kapacitet bestämmer vad som belastar verken. 

Den stora tillskottsvattenpåverkan som belastar nuvarande reningsverk, ledningsnät och 
pumpstationer orsakas till stora delar av inläckage från havet, men också av påkopplade 
takytor och husgrundsdräneringar, samt övrigt inläckage. Denna belastning måste 
minskas oavsett vilket alternativ som väljs för reningsverken. Om bassänger kan behållas 
vid Omholmen och Hunnebostrands avloppsreningsverk för utjämningsändamål kan 
risken för bräddningar minskas betydligt vid dessa platser. 
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5.2 Föreslagen huvuddimensionering 
Sweco föreslår preliminärt att man siktar på att leda in totalt 335 l/s till ett ombyggt verk i 
Hunnebostrand eller ett nytt reningsverk i alternativa lägen i syfte att uppnå optimalt 
utnyttjande av verkets maximala kapacitet. 

Överskjutande mängder kommer då, att liksom idag, bräddas ute i ledningsnät och 
avloppspumpstationer. 

Det kan dock i dessa sammanhang också finnas möjligheter till att utnyttja 
bassängvolymer i Omholmen och beroende av alternativ också i Hunnebostrand ARV i 
syfte att ytterligare minska bräddningarna. Detta föreslås att utredas vidare i senare 
skede. 

Det måste dock tas fram planer för arbete med att minska tillskottsvattenpåverkan i både 
Hunnebostrand/Ulebergshamn/Bovallstrand och Smögen/Kungshamn. Arbetena kan t.ex. 
omfatta flödes- och nivåmätningar, salinitetsmätningar och hydrauliska beräkningar för att 
lokalisera problemområden. Därefter kan dessa undersökas ytterligare med TV-
inspektioner och anslutningskontroller. 

Utifrån dagens inkommande flöden till Omholmen och Hunnebostrand föreslås en 
fördelning av ett nytt verks mottagningskapacitet till ca 60 – 65 % från 
Smögen/Kungshamns-området och ca 35 – 40 % från Hunnebostrand/ 
Ulebergshamn/Bovallstrandsområdet. 

Omholmen föreslås göras om till en huvudpumpstation och detsamma gäller för 
Hunnebostrand (om inte Hunnebostrandalternativet väljs). Föreslagen dimensionering 
redovisas under kapitel 5.3. 

5.3 Föreslagen spillvattenavledning, Alternativ 2 
Förslaget framgår av översiktsplan i Bilaga 2. 

Alternativ 2 innebär att allt spillvatten skall avledas till Hunnebostrands 
avloppsreningsverk, som byggs om för ett maximalt emottagande av ca 335 l/s.  
Av detta maximala inflöde bedöms då att ca 125 l/s tas emot från 
Hunnebostrandsområdet (inkl. Ulebergshamn, Bovallstrand, mm). Resterande ca 210 l/s 
skall överföras från Kungshamn/Smögen, varav huvuddelen från Omholmen. 
Fördelningen kan givetvis bli en annan med mer inflöde från Hunnebostrand om flödet 
från Smögen/Kungshamn är lägre. 

Generellt gäller att bräddförhållanden, översvämningsrisker och blockeringar, samt ev. 
AI-kommunikation, behöver utredas vidare för föreslagna pumpstationer. 

Nedan följer en beskrivning av föreslagen överföringslösning: 

1 - Omholmen - Berghem 
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Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Omholmen ARV. Det mesta av det 
spillvatten som idag avleds till Omholmen pumpas fortsatt dit, då det kan finnas 
möjligheter till utjämning i befintliga bassänger vid hög belastning. Stationen föreslås få 
en maximal kapacitet om ca 180 l/s. Lägsta pumpflöde bör vara minst 50 l/s. Stationen 
föreslås utformas varvtalsstyrd. Idag är lägsta timmedelinflöde under torrperiod ca 7 l/s. 

Omholmen föreslås pumpa norrut via en huvudsakligen sjöförlagd PE 400/327,4 mm 
ledning mot Sandbogen/Bäckevik och sedan vidare mot Berghem.  
Vid Karlsro övergår ledningen i PP 450 mm självfallsledning. Sjöförlagd tryckledning ca 
1 450 m och landförlagd tryckledning ca 530 m. Självfallssträcka ca 1 030 m. 

Man skulle alternativt kunna förlägga en ny huvudpumpstation vid Bäckevikstorget och då 
ersätta befintlig huvudpumpstation som pumpar in till Omholmen. Pumpriktning för 
befintliga tryckledningar (2 x PEH 280 mm) vänds då. En nackdel är då att man tappar 
möjligheten till att utjämna flödestoppar från Kungshamn/Vägga/Hovenäset i befintliga 
bassänger på Omholmen. Även luktproblem kan uppstå då spillvattnet vid detta alternativ 
blir ”äldre” än vad det är idag. Om man vill använda detta alternativ bör detta utredas 
noggrant med analyser av befintlig flödesmätning kompletterat med ytterligare 
flödesmätningar och modellering för jämförelse av bräddning för olika alternativ. 

2 – Berghem - Hälsingeberg 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Berghem, varvid befintlig 
pumpstation utgår och dess tillrinningsområde ansluts till ny station och en befintlig 
station kan utgå. 
Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 200 l/s. Lägsta pumpflöde bör vara 
minst 65 l/s. Stationen föreslås utformas varvtalsstyrd. Läget för stationen är dock inte 
helt optimalt avseende närhet till befintlig bebyggelse och ett alternativt läge skulle kunna 
vara i den norra delen av Ödegården industriområde. 

Berghem föreslås pumpa norrut via en huvudsakligen sjöförlagd PE 450/368,2 mm 
ledning mot Hälsingeberg. Sjöförlagd tryckledning ca 900 m och landförlagd tryckledning 
ca 100 m. 

3 – Hälsingeberg - Långevik 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Hälsingeberg. Ett föreslaget större 
planområde i södra Långevik, nordost om stationen, kan anslutas till stationen.  
Man skulle ev. också kunna ansluta pumpstationen för Väjern till den nya stationen via en 
ny sjöledning. Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 210 l/s. Lägsta 
pumpflöde bör vara minst 65 l/s. Stationen föreslås utformas varvtalsstyrd. 

Hälsingeberg föreslås pumpa norrut via en PE 450/368,2 mm ledning mot norra 
Långevik. Landförlagd tryckledning ca 720 m. 

4 – Långevik - Västergård 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid norra Långevik. Ett föreslaget 
planområde i norra Långevik kan anslutas till stationen liksom befintlig campingplats och 
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ett 25-tal befintliga fastigheter i närliggande område. 
Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 210 l/s. Lägsta pumpflöde bör vara 
minst 65 l/s. Stationen föreslås utformas varvtalsstyrd 

Långevik föreslås pumpa norrut via en PE 450/368,2 mm ledning mot Västergård. 
Landförlagd tryckledning ca 1 040 m och efterföljande PP 450 mm självfallsledning, ca 
565 m. 

Ev. skulle denna station kunna utgå och ersättas av en lokal mindre station för anslutning 
av den nämnda bebyggelsen ovan. Denna station får då pumpa på samma ledning som 
Hälsingeberg. 

5 – Västergård - Stycket 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Västergård. Ca 60 st. befintliga 
fastigheter i närliggande områden (Västergård, Haby och Rörvik Västergård) bedöms på 
sikt kunna anslutas till stationen. 
Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 210 l/s. Lägsta pumpflöde bör vara 
minst 65 l/s. Stationen föreslås utformas varvtalsstyrd 

Västergård föreslås pumpa norrut via en PE 450/368,2 mm ledning mot Stycket. 
Landförlagd tryckledning ca 1 030 m och efterföljande PP 450 mm självfallsledning, ca 
1 040 m. 

6 – Stycket – Solliden – Hunnebostrand ARV 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Stycket. Här kan det finnas möjlighet 
att ansluta ev. större industrietablering i Svenneby. Dimensioneringen av uppströms 
system behöver i så fall ses över och justeras. Ett 10-tal befintliga fastigheter vid Stycket 
kan anslutas till stationen. 

Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 210 l/s (ej hänsyn taget till 
industrietablering). Lägsta pumpflöde bör vara minst 65 l/s. Stationen föreslås utformas 
varvtalsstyrd. 

Stycket föreslås pumpa norrut via en PE 450/368,2 mm ledning mot Solliden och vidare 
mot Robackarna. Landförlagd tryckledning ca 930 m och efterföljande PP 450 mm 
självfallsledning, ca 580 m. Befintlig pumpstation vid Rävbergsvägen föreslås slopas och 
ersättas med 2 st. borrade självfallsledningar genom berg direkt in till det ombyggda 
reningsverkets inloppspumpstation, 2 x PE 450/368,2 mm självfallsledning, ca 150 m. 

Alternativt skulle pumpning möjligen kunna ske via en sjöförlagd ledning genom Hunnebo 
kile direkt in till Hunnebostrand ARV. Detta alternativ kräver dock en hel del 
undersökningar då sträckan sannolikt behöver borras på grund av litet vattendjup  
(ca 0,2 – 1,0 m). 

8 – Hunnebostrand ARV 

Uppförande av en ny inloppspumpstation vid Hunnebostrand ARV. 
Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 335 l/s, vilket då möjliggör emottagande 
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av pumpade flöden om ca 210 l/s från Omholmenområdet, samt ca 125 l/s från 
Ulebergshamn, Bovallstrand och Hunnebostrand. Stationen föreslås utformas 
varvtalsstyrd. 

Ny utloppsledning för Hunnebostrand ARV (äldre PEH 315 mm utgår eller kanske kan 
utnyttjas som pumpbräddledning för inloppspumpstationen). Utgående flöde från verket 
skall utföras på en sådan nivå att självfall skall kunna erhållas. 

PE 680/515,6 mm, som landförläggs ca 180 m och sedan sjöförläggs ca 2 500 m med 
utlopp i Södra Grötösundet norr om Tångevik på ett djup om ca 15 - 16 m. Lämplig 
utloppspunkt behöver dock utredas vidare. 

5.4 Föreslagen spillvattenavledning, Alternativ 3A 

Förslaget framgår av översiktsplan i Bilaga 3. 

Alternativ 3A innebär att allt spillvatten skall avledas till ett nytt avloppsreningsverk, som 
placeras i Hogenäs industriområde för ett maximalt emottagande av ca 335 l/s. Även en 
närliggande lokalisering på en ängsmark vid Hovenäs gård skulle ev. kunna bli aktuell 
men har bedömts kräva fler pumpstationer, varför endast placering i Hogenäs 
industriområde utretts vidare. 

Avledning till reningsverket i detta alternativ förutsätts ske genom den västra delen av 
kommunen. 
Av detta maximala inflöde bedöms då att ca 125 l/s tas emot från 
Hunnebostrandsområdet (inkl. Ulebergshamn, Bovallstrand, mm). Resterande ca 210 l/s 
skall överföras från Kungshamn/Smögen, mm, varav huvuddelen från Omholmen. 
Fördelningen kan givetvis bli en annan med mer inflöde från Smögen/Kungshamn om 
flödet från Hunnebostrand är lägre. 

Generellt gäller att bräddförhållanden, översvämningsrisker och blockeringar, samt ev. 
AI-kommunikation, behöver utredas vidare för föreslagna pumpstationer. 

Nedan följer en beskrivning av föreslagen överföringslösning: 

1 - Omholmen - Berghem 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Omholmen ARV. Det mesta av det 
spillvatten som idag avleds till Omholmen pumpas fortsatt dit, då det kan finnas 
möjligheter till utjämning i befintliga bassänger vid hög belastning. Stationen föreslås få 
en maximal kapacitet om ca 180 l/s. Lägsta pumpflöde bör vara minst 50 l/s. Stationen 
föreslås utformas varvtalsstyrd. Idag är lägsta timmedelinflöde under torrperiod ca 7 l/s. 

Omholmen föreslås pumpa norrut via en huvudsakligen sjöförlagd PE 400/327,4 mm 
ledning mot Sandbogen/Bäckevik och sedan vidare mot Berghem.  
Vid Karlsro övergår ledningen i PP 450 mm självfallsledning. Sjöförlagd tryckledning ca 
1 450 m och landförlagd tryckledning ca 530 m. Självfallssträcka ca 1 030 m. 

Man skulle alternativt kunna förlägga en ny huvudpumpstation vid Bäckevikstorget och då 
ersätta befintlig huvudpumpstation som pumpar in till Omholmen. Pumpriktning för 
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befintliga tryckledningar (2 x PEH 280 mm) vänds då. En nackdel är då att man tappar 
möjligheten till att utjämna flödestoppar från Kungshamn/Vägga/Hovenäset i befintliga 
bassänger på Omholmen. Även luktproblem kan uppstå då spillvattnet vid detta alternativ 
blir ”äldre” än vad det är idag. Om man vill använda detta alternativ bör detta utredas 
noggrant med analyser av befintlig flödesmätning kompletterat med ytterligare 
flödesmätningar och modellering för jämförelse av bräddning för olika alternativ. 

2 – Berghem - Hälsingeberg 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Berghem, varvid befintlig 
pumpstation utgår och dess tillrinningsområde ansluts till ny station och en befintlig 
station kan utgå. Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 200 l/s. Lägsta 
pumpflöde bör vara minst 65 l/s. 

Stationen föreslås utformas varvtalsstyrd. Läget för stationen är dock inte helt optimalt 
avseende närhet till befintlig bebyggelse och ett alternativt läge skulle kunna vara i den 
norra delen av Ödegården industriområde. 

Berghem föreslås pumpa norrut via en huvudsakligen sjöförlagd PE 450/368,2 mm 
ledning mot Hälsingeberg. Sjöförlagd tryckledning ca 900 m och landförlagd tryckledning 
ca 100 m. 

3 – Hunnebostrand ARV - Solliden 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Hunnebostrand ARV. Det mesta av 
det spillvatten som idag avleds till Hunnebostrand pumpas fortsatt dit, då det kan finnas 
möjligheter till utjämning i befintliga bassänger vid hög belastning. Även förslag med 
nedläggning av befintlig pumpstation vid Rävbergsgatan utförs och istället avledning med 
självfall via 2 st. borrade självfallsledningar genom berg direkt in till den nya 
huvudavloppspumpstationen vid det gamla verket, 2 x PE 450/368,2 mm självfallsledning, 
ca 150 m. 

Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 125 l/s. Lägsta pumpflöde bör vara 
minst 40 l/s. Stationen föreslås utformas varvtalsstyrd. Idag är lägsta timmedelinflöde 
under torrperiod ca 3 l/s. 

Hunnebostrand huvudavloppspumpstation föreslås pumpa söderut via en PE 355/290,6 
mm ledning mot Solliden. Landförlagd tryckledning ca 800 m och efterföljande PP 450 
mm självfallsledning, ca 300 m. 

Alternativt skulle pumpning möjligen kunna ske via en sjöförlagd ledning genom Hunnebo 
kile direkt mot Västergård. Detta alternativ kräver dock en hel del undersökningar då 
sträckan behöver borras på grund av litet vattendjup (ca 0,2 – 1,0 m). Sträckan blir också 
mycket lång, ca 2 900 m, vilket skulle kunna leda till omsättningsproblem och 
svavelvätebildning vid längre torrperioder. 

4 – Solliden - Västergård 
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Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Solliden. Stationen föreslås få en 
maximal kapacitet om ca 125 l/s. Lägsta pumpflöde bör vara minst 40 l/s. Stationen 
föreslås utformas varvtalsstyrd. 

Solliden föreslås pumpa söderut via en PE 355/290,6 mm ledning mot Västergård. 
Landförlagd tryckledning ca 2 100 m och efterföljande PP 450 mm självfallsledning,  
ca 1 180 m. Bebyggelsen i Stycket, ett 10-tal fastigheter, föreslås anslutas via en lokal 
mindre pumpstation, som får pumpa på den större överföringsledningen. 

5 – Västergård - Hälsingeberg 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Västergård. Stationen föreslås få en 
maximal kapacitet om ca 125 l/s. Lägsta pumpflöde bör vara minst 40 l/s. Stationen 
föreslås utformas varvtalsstyrd. Ett 60-tal befintliga fastigheter (i Västergård, Haby och 
Rörvik Västergård) kan på sikt anslutas till stationen. 

Västergård föreslås pumpa söderut via en PE 355/290,6 mm ledning mot Hälsingeberg. 
Landförlagd tryckledning ca 570 m och efterföljande PP 450 mm självfallsledning,  
ca 1 780 m. 

Ett föreslaget planområde i norra Långevik kan anslutas till självfallsledningen liksom 
befintlig campingplats och ett 25-tal befintliga fastigheter i närliggande område. 

6 – Hälsingeberg - Dyrstolen 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Hälsingeberg. Ett föreslaget större 
planområde i södra Långevik, nordost om stationen, kan anslutas till stationen.  
Man skulle ev. också kunna ansluta pumpstationen för Väjern till den nya stationen via en 
ny sjöledning. Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 335 l/s. Lägsta 
pumpflöde bör vara minst 95 l/s. Stationen föreslås utformas varvtalsstyrd. 

Hälsingeberg föreslås pumpa österut via en PE 560/458,4 mm ledning mot Dyrstolen. 
Landförlagd tryckledning ca 800 m och efterföljande PP 560 mm självfallsledning,  
ca 380 m. Ev. kan ledningen förläggas i en planerad GC-väg. 

7 – Dyrstolen – Hogenäs ARV 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Dyrstolen. Stationen föreslås få en 
maximal kapacitet om ca 335 l/s. Lägsta pumpflöde bör vara minst 95 l/s. Stationen 
föreslås utformas varvtalsstyrd. 

Dyrstolen föreslås pumpa österut via en PE 560/458,4 mm ledning mot Hogenäs ARV. 
Landförlagd tryckledning ca 600 m och ca 520 m borrad tryckledning under Klevkilen. 

En svårighet med detta förslag är att man måste dra ledning och placera en 
avloppspumpstation i ett naturvårdsområde, vilket i princip är att betrakta som ett 
naturreservat. Det kommer dock inte att vara något anslutet till stationen med självfall, 
varför bräddrisken är extremt liten efter inrättande av blockeringsskydd. 

8 – Hogenäs ARV utloppsledning 
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En utloppsledning från det nya reningsverket har föreslagits i sydostlig riktning i 
Örnefjorden med ett utlopp sydväst om ön Smörstacken på ett vattendjup om ca 19 m. 
Ledningen blir då en självfallsledning med dimension PE 630/515,6 mm. 

Ca 630 m av ledningen blir landförlagd och ca 3 900 m sjöförlagd. Lämplig utsläppspunkt 
behöver utredas vidare. 

Ett alternativ med avledning i västlig riktning, längs med inloppsledningen från 
Hälsingeberg, kan inte utföras med självfall, utan kräver då pumpning i två steg då 
markprofilen längs sträckan är krånglig. 
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8 – Övrigt 

Befintliga mindre pumpstationer i Hogenäsområdet, t.ex. Vansvik, Orrvik, Knutsvik och 
Kärrshåla, samt Vattenverket, skulle kunna få pumpa direkt in till nytt reningsverk genom 
justeringar/ombyggnader av ledningsnätet. Viss nedjustering av flöden från Omholmen 
och Hunnebostrand kan då bli aktuellt. 

9 – Alternativ med sjöledning mellan Omholmen och Hogenäs 

Som ett alternativ till föreslagen sträckning mellan Omholmen – Hälsingeberg – Hogenäs 
ARV har också ett alternativ med sjöledning mellan Omholmen – Fisketången – 
Örnefjorden – Orrvik – Hogenäs utretts. Detta förslag bedöms dock bli svårt och kostsamt 
att utföra. Det har inte utretts vidare. 

Ledningen blir stor (PE 500/409,2 mm) och mycket lång, ca 7,3 km mellan Fisketången 
och reningsverket. Detta kan leda till problem med svavelvätebildning på grund av mycket 
långa uppehållstider vid torr väderlek och lågsäsong. Situationen skulle dock kunna 
förbättras något genom anläggande av ytterligare en huvudpumpstation längs sträckan, 
t.ex. vid Hovenäset. 

Vissa samordningsvinster kan dock erhållas om nuvarande ledningsrätt för del av 
sjöledningssträckan (Omholmen – Smörstacken) kan utnyttjas även för en 
kompletterande ledning. Samordningsvinst finns även för arbets- och etableringskostnad 
för parallell utloppsledning från reningsverket. 

5.5 Föreslagen spillvattenavledning, Alternativ 3B 
Förslaget framgår av översiktsplan i Bilaga 4. 

Alternativ 3B innebär att allt spillvatten skall avledas till ett nytt avloppsreningsverk, som 
placeras i Hogenäs industriområde för ett maximalt emottagande av ca 335 l/s. Avledning 
till reningsverket från Hunnebostrand i detta alternativ förutsätts ske genom den östra 
delen av kommun. 
Av detta maximala inflöde bedöms då att ca 125 l/s tas emot från 
Hunnebostrandsområdet (inkl. Ulebergshamn, Bovallstrand, mm). Resterande ca 210 l/s 
skall överföras från Kungshamn/Smögen, mm, varav huvuddelen från Omholmen. 
Fördelningen kan givetvis bli en annan med mer inflöde från Smögen/Kungshamn om 
flödet från Hunnebostrand är lägre. 

Generellt gäller att bräddförhållanden, översvämningsrisker och blockeringar, samt ev. 
AI-kommunikation, behöver utredas vidare för föreslagna pumpstationer. 

Nedan följer en beskrivning av föreslagen överföringslösning: 

1 - Omholmen - Berghem 

Ingen skillnad jämfört med Alternativ 3A. 

2 – Berghem - Hälsingeberg 

Ingen skillnad jämfört med Alternativ 3A. 
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3 – Hälsingeberg - Dyrstolen 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Hälsingeberg. Ett föreslaget större 
planområde i södra Långevik, nordost om stationen, kan anslutas till stationen.  
Man skulle ev. också kunna ansluta pumpstationen för Väjern till den nya stationen via en 
ny sjöledning. Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 210 l/s. Lägsta 
pumpflöde bör vara minst 65 l/s. Stationen föreslås utformas varvtalsstyrd. 

Hälsingeberg föreslås pumpa österut via en PE 450/368,2 mm ledning mot Dyrstolen. 
Landförlagd tryckledning ca 800 m och efterföljande PP 450 mm självfallsledning,  
ca 380 m. Ev. kan ledningen förläggas i en planerad GC-väg. 

4 – Dyrstolen – Hogenäs ARV 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Dyrstolen. Stationen föreslås få en 
maximal kapacitet om ca 210 l/s. Lägsta pumpflöde bör vara minst 65 l/s. Stationen 
föreslås utformas varvtalsstyrd. 

Dyrstolen föreslås pumpa österut via en PE 450/368,2 mm ledning mot Hogenäs ARV. 
Landförlagd tryckledning ca 600 m och ca 520 m borrad tryckledning under Klevkilen. 

En svårighet med detta förslag är att man måste dra ledning och placera en 
avloppspumpstation i ett naturvårdsområde, vilket i princip är att betrakta som ett 
naturreservat. Det kommer dock inte att vara något anslutet till stationen med självfall, 
varför bräddrisken är extremt liten efter inrättande av blockeringsskydd. 

5 – Hunnebostrand ARV - Solliden 

Ingen skillnad jämfört med Alternativ 3A. 

6 – Solliden - Ståleröd 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Solliden. Stationen föreslås få en 
maximal kapacitet om ca 125 l/s. Lägsta pumpflöde bör vara minst 40 l/s. Stationen 
föreslås utformas varvtalsstyrd. 

Ståleröd föreslås pumpa i sydlig riktning via en PE 355/290,6 mm ledning mot Ståleröd. 
Landförlagd tryckledning ca 640 m och efterföljande PP 450 mm självfallsledning, ca 270 
m. 

7 – Ståleröd - Vattenverket 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Ståleröd. Stationen föreslås få en 
maximal kapacitet om ca 125 l/s. Lägsta pumpflöde bör vara minst 40 l/s. Stationen 
föreslås utformas varvtalsstyrd. 

Ståleröd föreslås pumpa i sydostlig riktning via en PE 355/290,6 mm ledning mot 
vattenverket vid Lilla Dalevatten. Landförlagd tryckledning ca 530 m och efterföljande  
PP 450 mm självfallsledning, ca 850 m. 
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8 – Vattenverket - Kärrshåla 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid vattenverket, som ersätter befintlig 
station. Kan kräva viss utjämning av spolvatten i verket. Stationen föreslås få en maximal 
kapacitet om ca 125 l/s. Lägsta pumpflöde bör vara minst 40 l/s. Stationen föreslås 
utformas varvtalsstyrd. 

Vattenverkets pumpstation föreslås pumpa i sydlig riktning via en PE 355/290,6 mm 
ledning mot Kärrshåla. Landförlagd tryckledning ca 1 080 m och efterföljande PP 450 mm 
självfallsledning, ca 920 m. 

En svårighet med detta förslag är att man måste dra ledning, samt placera Ståleröds och 
vattenverkets avloppspumpstationer i ett vattenskyddsområde. Det kommer dock inte att 
anslutas någon lokal bebyggelse, förutom vattenverket, till stationerna med självfall, 
varför bräddrisken är extremt liten efter inrättande av blockeringsskydd. 

9 – Kärrshåla – Hogenäs ARV 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Kärrshåla, som ersätter befintlig 
mindre station. Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 125 l/s. Lägsta 
pumpflöde bör vara minst 40 l/s. Stationen föreslås utformas varvtalsstyrd. 

Kärrshåla pumpstation föreslås pumpa i sydlig riktning via en PE 355/290,6 mm ledning 
direkt in till Hogenäs ARV. Landförlagd tryckledning ca 1 250 m. 

10 – Hogenäs ARV utloppsledning 

Ingen skillnad jämfört med Alternativ 3A. 

11 – Övrigt 

Ingen skillnad jämfört med Alternativ 3A. 

12 – Alternativ med sjöledning mellan Omholmen och Hogenäs 

Ingen skillnad jämfört med Alternativ 3A. 

5.6 Föreslagen spillvattenavledning, Alternativ 3C 
Förslaget framgår av översiktsplan i Bilaga 5. 

Alternativ 3C innebär att allt spillvatten skall avledas till ett nytt avloppsreningsverk, som 
placeras på ängsmark i Ståleröd för ett maximalt emottagande av ca 335 l/s.  
Av detta maximala inflöde bedöms då att ca 125 l/s tas emot från 
Hunnebostrandsområdet (inkl. Ulebergshamn, Bovallstrand, mm). Resterande ca 210 l/s 
skall överföras från Kungshamn/Smögen, mm, varav huvuddelen från Omholmen. 
Fördelningen kan givetvis bli en annan med mer inflöde från Smögen/Kungshamn om 
flödet från Hunnebostrand är lägre. 

Generellt gäller att bräddförhållanden, översvämningsrisker och blockeringar, samt ev. 
AI-kommunikation, behöver utredas vidare för föreslagna pumpstationer. 

Nedan följer en beskrivning av föreslagen överföringslösning: 
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1 - Omholmen - Berghem 

Ingen skillnad jämfört med Alternativ 3A. 

2 – Berghem - Hälsingeberg 

Ingen skillnad jämfört med Alternativ 3A. 

3 – Hälsingeberg - Långevik 

Ingen skillnad jämfört med Alternativ 3A. 

4 – Långevik - Västergård 

Ingen skillnad jämfört med Alternativ 3A. 

5 – Västergård - Stycket 

Ingen skillnad jämfört med Alternativ 3A. 

6 – Stycket – Björneröd – Ståleröd ARV 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Stycket. Stationen föreslås få en 
maximal kapacitet om ca 210 l/s. Lägsta pumpflöde bör vara minst 65 l/s. Stationen 
föreslås utformas varvtalsstyrd. 

Stycket pumpstation föreslås pumpa i sydostlig riktning via en PE 450/368,2 mm ledning 
direkt in till Ståleröd ARV. Landförlagd tryckledning ca 1 500 m och efterföljande PP 450 
mm självfallsledning, ca 180 m. Det finns här också möjlighet att anlägga en 
hundpumpstation på ledningen i Björneröd för anslutning av ev. större industrietablering i 
Svenneby, samt Todderöd ARV. 

7 – Hunnebostrand ARV - Ståleröd 

Uppförande av en ny huvudavloppspumpstation vid Hunnebostrand ARV. Det mesta av 
det spillvatten som idag avleds till Hunnebostrand pumpas fortsatt dit, då det kan finnas 
möjligheter till utjämning i befintliga bassänger vid hög belastning. 

Även förslag med nedläggning av befintlig pumpstation vid Rävbergsgatan utförs och 
istället avledning med självfall via 2 st. borrade självfallsledningar genom berg direkt in till 
den nya huvudavloppspumpstationen vid det gamla verket, 2 x PE 450/368,2 mm 
självfallsledning, ca 150 m. 

Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 125 l/s. Lägsta pumpflöde bör vara 
minst 40 l/s. Stationen föreslås utformas varvtalsstyrd. Idag är lägsta timmedelinflöde 
under torrperiod ca 3 l/s. 

Ett 20-tal befintliga fastigheter bedöms kunna anslutas nära avloppsreningsverket. 

Hunnebostrand huvudavloppspumpstation föreslås pumpa i sydostlig riktning genom 
Robackarna till Ståleröd ARV via en PE 355/290,6 mm ledning. Landförlagd tryckledning 
ca 1 040 m och efterföljande PP 450 mm självfallsledning, ca 1 180 m. 
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10 – Ståleröd ARV utloppsledning 

Vid detta alternativ krävs det pumpning av utgående renat spillvatten från reningsverket i 
samma sträckning som inkommande överföringsledningar från Hunnebostrand. Kapacitet 
för utloppspumpstation förutsätts vara samma som den totala reningskapaciteten, ca 335 
l/s. Avledning föreslås då ske via en ca 1 150 m lång PE 500/458,2 mm landförlagd 
tryckledning, 920 m lång landförlagd PE 630/515,6 mm självfallsledning och ca 2 600 m 
lång sjöförlagd PE 630/515,6 mm ledning med utlopp utanför nordöstra Ödby ö på ett 
djup om ca 10 m. 

5.7 Framtida verksamhetsområde i Svenneby 
Det har planerats för en större industrietablering i Svenneby, beläget i mitten av 
kommunen. Det är dock för tillfället högst osäkert om detta projekt blir av. 

Det är svårt att bedöma hur stora spillvattenflöden detta projekt kan komma att generera, 
men en siffra på ca 2 000 anställda med dygnetruntverksamhet har nämnts. Dessa skulle 
i så fall kanske kunna generera ca 60 l/anställd och dygn, vilket skulle innebära en 
medelspillvattenavrinning om ca 1,4 l/s. Det kan givetvis också bli så att större delen 
produceras under dagtid. Verksamheten borde dock inte producera mer än maximalt 10 
l/s spillvatten om det inte tillkommer någon form av processvatten. Man bör dock ta höjd 
för ett visst framtida inläckage, men detta kan bedömas först efter det att områdets 
bebyggelse och interna ledningssystem kan beskrivas. 

Verksamheten borde då inte påverka de föreslagna överföringssystemlösningarna i 
någon större utsträckning. Det blir i så fall något mindre pumpflöden längs de olika 
pumpkedjealternativen. Detta bör emellertid utredas vidare om och när en 
industrietablering kan bli aktuell. 

Om verksamhetsområdet byggs ut kan det också bli aktuellt att lägga ner Todderöd 
avloppsreningsverk och istället överföra detta spillvatten till verksamhetsområdet i 
Svenneby för vidare transport mot framtida avloppsreningsverkslösning. Idag är ett 20-tal 
fastigheter anslutna till reningsverket, men det kan bli aktuellt med en viss exploatering i 
närområdet vid anslutning till kommunalt VA-system. 

Även här blir det fråga om ganska små spillvattenmängder, med en framtida utbyggnad 
till ca 50 fastigheter bedöms det genereras maximalt ca 1,0 l/s inom området. 

Nedan beskrivs översiktligt förslag till avledning från ett eventuellt framtida 
verksamhetsområde mot ett avloppsreningsverk för de olika alternativen. Lämpliga 
spillvattensystem inom verksamhetsområdet har ej beaktats. 

Alternativ 2, Hunnebostrand ARV 

Spillvatten kan sannolikt avledas med självfall från Svenneby i nordvästlig riktning längs 
med väg 171. På grund av att den västra delen av området är kuperat krävs det sannolikt 
2 st. pumpstationer längs med sträckan. Grovt föreslagna dimensioner är PP 250 eller 
315 mm självfallsledningar, totalt ca 1 750 m och ca 300 m tryckavloppsledningar med 
dimension PE 160 mm. Pumpkapaciteter ca 10 – 15 l/s. 
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Todderöd föreslås anslutas till Svenneby via en pumpstation och en ca 1 350 m lång 
tryckavloppsledning med dimension PE 110 mm. En maximal pumpkapacitet om ca 3,0 
l/s borde vara tillräcklig. Man bör dock utreda ev. tillskottsvattenpåverkan inom området 
och åtgärda detta innan anslutning sker till det nya huvudsystemet. 

Föreslaget system framgår av nedanstående skiss. 

 
Figur 5. Föreslagen anslutning av ev. industrietablering i Svenneby och av Todderöd  
vid Alternativ 2, nytt reningsverk i Hunnebostrand. 

Alternativ 3A och 3B, Hogenäs industriområde 

Spillvatten kan sannolikt avledas med självfall från Svenneby i sydvästlig riktning mot 
lokalväg i Kärrshåla. Befintlig mindre pumpstation ersätts då med en större i Alternativ 3A 
om det finns behov av detta. I Alternativ 3B ersätts befintlig station av en större då den 
ingår i överföringssystemet. Från pumpstationen pumpas sedan spillvattnet direkt in till 
föreslaget reningsverk i Hogenäs industriområde via en ca 1 260 m lång 
tryckavloppsledning. Grovt föreslagna dimensioner är PP 250 eller 315 mm 
självfallsledning, totalt ca 250 m och ca 1 260 m tryckavloppsledning med dimension  
PE 160 mm i Alternativ 3A och PE 355 mm. Pumpkapacitet ca 10 – 15 l/s i Alternativ 3A 
och ca 125 – 135 l/s i Alternativ 3B. 

Todderöd föreslås anslutas till norra Svenneby via en pumpstation och en ca 1 350 m 
lång tryckavloppsledning med dimension PE 110 mm. En maximal pumpkapacitet om ca 
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3,0 l/s borde vara tillräcklig. Man bör dock utreda ev. tillskottsvattenpåverkan inom 
området och åtgärda detta innan anslutning sker till det nya huvudsystemet. 

Föreslaget system framgår av nedanstående skiss. 

 
Figur 6. Föreslagen anslutning av ev. industrietablering i Svenneby 
vid Alternativ 3A och 3B, nytt reningsverk i Hogenäs industriområde. 

Alternativ 3C, Ståleröd 

Spillvatten kan sannolikt avledas med självfall från Svenneby i nordvästlig riktning längs 
med väg 171 till Björneröd där en mindre pumpstation anläggs. Denna station får då 
pumpa in på föreslagen tryckledning för överföringssystemet, PE 450/368,2 m mot 
reningsverket i Ståleröd, pumpkapacitet ca 10 – 15 l/s. 

Todderöd föreslås anslutas till Svenneby via en pumpstation och en ca 1 350 m lång 
tryckavloppsledning med dimension PE 110 mm. En maximal pumpkapacitet om ca 3,0 
l/s borde vara tillräcklig. Man bör dock utreda ev. tillskottsvattenpåverkan inom området 
och åtgärda detta innan anslutning sker till det nya huvudsystemet. 

Föreslaget system framgår av nedanstående skiss. 
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Figur 7. Föreslagen anslutning av ev. industrietablering i Svenneby 
vid Alternativ 3C, nytt reningsverk i Ståleröd. 
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6 Översiktlig kostnadsuppskattning 
En översiktlig kostnadsuppskattning har gjorts beträffande utbyggnad av de olika 
alternativen beträffande överföringsledningar. I kostnaderna ingår material och 
anläggningskostnader. Ett påslag har gjorts för alla ledningsstråk för att ta hänsyn för en 
ökad risk för bergschakt. Kostnadsuppskattningen innehåller inget påslag för 
byggherrekostnader.  

Kostnadsuppskattningen för ledningsstråken har gjorts utifrån erfarenheter från liknande 
projekt med överföringsledningar och pumpstationer. I detta skede är det inte möjligt att 
ta hänsyn till lokala förutsättningar eller marknadsförhållanden. Bedömningens syfte är 
främst att ge ett underlag till jämförelse mellan de olika alternativen 

Resultat av kostnadsuppskattningen gav: 

Alternativ 2:  230 Mkr 

Alternativ 3A:  270 Mkr 

Alternativ 3B:  250 Mkr 

Alternativ 3C:  270 Mkr 

De bedömda kostnaderna skall inte ses som en absolut kostnad för ledningar och 
pumpstationer, utan mer som en jämförelse av kostnadsbilden för de olika alternativen. 
De redovisade kostnaderna kan inte användas för exempelvis budgetarbete. 

Av de bedömda kostnaderna framgår att Alternativ 2, med ett nytt avloppsreningsverk i 
Hunnebostrand är det billigaste alternativet. 
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2 - Alternativ Hunnebostrand ARV
Nedläggning av Omholmen ARV och överföringsledningar mellan Omholmen och Hunnebostrand ARV
Kapacitet ombyggt ARV i Hunnebostrand. Qdim=83,3 l/s, 4 x Qdim=333 l/s
Förutsättning om ny GC-väg mellan Hunnebostrand och Smögen

Sträcka/anläggning Längd Dimension Kapacitet Pris/st Kostnadsuppskattning Kommentar
(m) (mm) (l/s) kr (Mkr)

Omholmen ARV ny huvudpstn max/min 1 180/50 15000000 15000000

Avlastning av nuvarande belastning genom 
omkoppling av 2 st. pumpstationer i 
Väjern och Ödegården. Möjligheter till 
utjämning/bräddrening i bef. ARV

ÖFL Omholmen ARV - Berghem
- Sjöförlagd TA-ledning 1450 PE 400/327,4 4500 6525000
- Landförlagd TA-ledning 530 PE 400/327,4 8200 4346000
- Självfallsledning 1030 PP 450 7000 7210000

Berghem ny huvudpstn 1 200/65 16000000 16000000 Befintlig pumpstation utgår

ÖFL Berghem - Hälsingeberg
- Sjöförlagd TA-ledning 900 PE 450/368,2 6000 5400000
- Landförlagd TA-ledning 100 PE 450/368,2 9300 930000

Hälsingeberg ny huvudpstn 1 210/65 16000000 16000000 Möjlig anslutning av exploateringsområde

ÖFL Hälsingeberg - Långevik
- Landförlagd TA-ledning 720 PE 450/368,2 9300 6696000

Långevik ny huvudpstn 1 210/65 16000000 16000000
Möjlig anslutning av exploateringsområde 
+ camping + 25 bef. fastigheter

ÖFL Långevik - Västergård
- Landförlagd TA-ledning 1040 PE 450/368,2 9300 9672000
- Självfallsledning 565 PP 450 7000 3955000

Västergård ny huvudpstn 1 210/65 16000000 16000000 Möjlig anslutning av 60 bef. fastigheter

ÖFL Västergård - Stycket
- Landförlagd TA-ledning 1030 PE 450/368,2 9300 9579000
- Självfallsledning 1040 PP 450 7000 7280000

Stycket ny huvudpstn 1 210/65 16000000 16000000

Möjlig anslutning av 
industriexploateringsområde + 
Askum/Todderöd ARV kan påverka 
kapacitet o dimensioner + ett 10-tal 
fastigheter nära stationen

ÖFL Stycket - Hunnebostrand ARV
- Landförlagd TA-ledning 930 PE 450/368,2 9300 8649000
- Självfallsledning 580 PP 450 7000 4060000
- Självfallsledning (borrning genom berg) 150 PP 560 35000 5250000 Bef. pstn vid Rävbergsvägen utgår

Hunnebostrand ARV ny inloppspstn 1 335 25000000 25000000
Ulebergshamn kanske kan pumpas in 
direkt via de pumparna till det nya verket?

Hunnebostrand ARV, ny utloppsledning

- Landförlagd självfallsledning 180 PE 630/515,6 14600 2628000
Pumpning av renat vatten och ev. 
bräddvatten?

- Sjöförlagd självfallsledning 2500 PE 630/515,6 11000 27500000

Bilaga 6 - Kostnadsbedömning överföringsledningar



3A - Alternativ Hogenäs nytt ARV, väster
Nedläggning av Omholmen och Hunnebostrand ARV, överföringsledningar mellan Omholmen/Hunnebostrand ARV och nytt ARV vid Hogenäs industriområde
Kapacitet nytt ARV i Hogenäs industriområde (eller vid Hovenäs gård). Qdim=83,3 l/s, 4 x Qdim=333 l/s
Förutsättning om ny GC-väg mellan Hunnebostrand och Smögen, samt Hälsingeberg - Hovenäs gård

Sträcka/anläggning Längd Dimension Kapacitet Pris/st Kostnadsuppskattning Kommentar
(m) (mm) (l/s) kr (Mkr)

Hunnebostrand ARV - Hälsingeberg

Hunnebostrand ARV ny huvudpstn 1 125/40 11000000 11000000

ÖFL Hunnebostrand ARV - Solliden
- Landförlagd TA-ledning 800 PE 355/290,6 7200 5760000
- Självfallsledning 300 PP 450 7000 2100000
- Självfallsledning Rävebergsgatan - ARV 120 PP 450 7000 840000
- Självfallsledning (borrning genom berg) 150 PP 450 22500 3375000 Bef. pstn vid Rävbergsvägen utgår

Solliden ny huvudpstn 1 125/40 11000000 11000000
Möjlig anslutning av 10 - 15 bef. 
fastigheter

ÖFL Solliden - Västergård
- Landförlagd TA-ledning 2100 PE 355/290,6 7200 15120000
- Självfallsledning 1180 PP 450 7000 8260000

Västergård ny huvudpstn 1 125/40 11000000 11000000 Möjlig anslutning av 60 bef. 

ÖFL Västergård - Hälsingeberg
- Landförlagd TA-ledning 570 PE 355/290,6 7200 4104000
- Självfallsledning 1780 PP 450 7000 12460000

Hälsingeberg ny huvudpstn 1 335 25000000 25000000
Möjlig anslutning av 
exploateringsområde

Omholmen ARV - Hälsingeberg

Omholmen ny huvudpstn 1 180/50 15000000 15000000

Avlastning av nuvarande belastning 
genom omkoppling av 2 st. 
pumpstationer i Väjern och 
Ödegården

ÖFL Omholmen - Berghem
- Sjöförlagd TA-ledning 1450 PE 400/327,4 8200 11890000
- Landförlagd TA-ledning 530 PE 400/327,4 8200 4346000
- Självfallsledning 1030 PP 450 7000 7210000

Berghem ny huvudpstn 1 200/65 16000000 16000000 Befintlig pumpstation utgår

ÖFL Berghem - Hälsingeberg
- Sjöförlagd TA-ledning 900 PE 450/368,2 6000 5400000
- Landförlagd TA-ledning 100 PE 450/368,2 9300 930000

Hälsingeberg - nytt ARV Hogenäs industriområde

ÖFL Hälsingeberg - Dyrstolen
- Landförlagd TA-ledning 800 PE 560/458,4 12400 9920000
- Självfallsledning 380 PP 560 8500 3230000

Dyrstolen ny huvudpstn 1 335/95 25000000 25000000

ÖFL Dyrstolen - Hogenäs ARV
- Landförlagd TA-ledning 600 PE 560/458,4 12400 7440000
- Sjöförlagd TA-ledning 520 PE 560/458,4 12400 6448000

Utloppsledning Hogenäs ARV
- Landförlagd självfallsledning 630 PE 630/515,6 14600 9198000
- Sjöförlagd självfallsledning 3900 PE 630/515,6 11000 42900000

ALTERNATIV SJÖLEDNING
Omholmen  ARV - nytt ARV Hogenäs industriområde



Omholmen ARV  ny huvudpstn 1 150/50 12000000 12000000

ÖFL Omholmen ARV - Fisketången
- Landförlagd TA-ledning 80 PE 400/327,4 8200 656000
- Sjöförlagd TA-ledning 1960 PE 400/327,4 4500 8820000

Fisketången ny huvudpstn 1 200/80 16000000 16000000

ÖFL Fisketången - Hogenäs ARV
Möjligheter att vända pstn i Knutvik 
och Orrvik mot nytt ARV

- Landförlagd TA-ledning 680 PE 500/409,2 10700 7276000
- Sjöförlagd TA-ledning 6600 PE 500/409,2 7000 46200000

Hunnebostrand ARV - Hälsingeberg

Hunnebostrand ARV ny huvudpstn 1 125/40 11000000 11000000

ÖFL Hunnebostrand ARV - Solliden
- Landförlagd TA-ledning 800 PE 355/290,6 7200 5760000
- Självfallsledning 300 PP 450 7000 2100000
- Självfallsledning Rävebergsgatan - ARV 120 PP 450 7000 840000
- Självfallsledning (borrning genom berg) 150 PP 450 7000 1050000 Bef. pstn vid Rävbergsvägen utgår

Solliden ny huvudpstn 1 125/40 11000000 11000000 Möjlig anslutning av 10 bef. 

ÖFL Solliden - Västergård
- Landförlagd TA-ledning 2100 PE 355/290,6 7200 15120000
- Självfallsledning 1180 PP 450 7000 8260000

Västergård ny huvudpstn 1 125/40 11000000 11000000 Möjlig anslutning av 60 bef. 

ÖFL Västergård - Långevik
- Landförlagd TA-ledning 570 PE 355/290,6 7200 4104000
- Självfallsledning 1040 PP 450 7000 7280000

Långevik ny huvudpstn 1 125/40 11000000 11000000

Möjlig anslutning av 
exploateringsområde + camping + 25 
bef. fastigheter

ÖFL  Långevik - Hälsingeberg
- Landförlagd TA-ledning 720 PE 355/290,6 7200 5184000

Hälsingeberg ny huvudpstn 1 135/40 11000000 11000000
Möjlig anslutning av 
exploateringsområde

ÖFL Hälsingeberg - Dyrstolen
- Landförlagd TA-ledning 800 PE 355/290,6 7200 5760000
- Självfallsledning 380 PP 450 7000 2660000

Dyrstolen ny huvudpstn 1 135/40 11000000 11000000

ÖFL Dyrstolen - Hogenäs ARV
- Landförlagd TA-ledning 600 PE 355/290,6 7200 4320000
- Sjöförlagd TA-ledning 520 PE 355/290,6 3500 1820000



3B - Alternativ Hovenäs, öster
Nedläggning av Omholmen och Hunnebostrand ARV, överföringsledningar mellan Omholmen/Hunnebostrand ARV och nytt ARV vid Hovenäs gård
Kapacitet nytt ARV i Hogenäs industriområde (eller vid Hovenäs gård). Qdim=83,3 l/s, 4 x Qdim=333 l/s
Förutsättning om ny GC-väg mellan Hunnebostrand och Smögen, samt Hälsingeberg - Hovenäs gård

Sträcka/anläggning Längd Dimension Kapacitet Pris/st Kostnadsuppskattning Kommentar
(m) (mm) (l/s) kr (Mkr)

Hunnebostrand ARV - nytt ARV Hogenäs industionmråde

Hunnebostrand ARV ny huvudpstn 1 125/40 11000000 11000000

ÖFL Hunnebostrand ARV - Solliden
- Landförlagd TA-ledning 800 PE 355/290,6 7200 5760000
- Självfallsledning 300 PP 450 7000 2100000
- Självfallsledning Rävebergsgatan - ARV 120 PP 450 7000 840000
- Självfallsledning (borrning genom berg) 150 PP 450 7000 1050000 Bef. pstn vid Rävbergsvägen utgår

Solliden ny huvudpstn 1 125/40 11000000 11000000 Möjlig anslutning av 10 bef. fastigheter

ÖFL Solliden - Ståleröd
- Landförlagd TA-ledning 640 PE 355/290,6 7200 4608000
- Självfallsledning 270 PP 450 7000 1890000

Ståleröd ny huvudpstn 1 125/40 11000000 11000000 Genom vattenskyddsområde

ÖFL Ståleröd - Vattenverket
- Landförlagd TA-ledning 530 PE 355/290,6 7200 3816000
- Självfallsledning 850 PP 450 7000 5950000

Vattenverket ny huvudpstn 1 125/40 11000000 11000000 Genom vattenskyddsområde

ÖFL Vattenverket - Kärrshåla
- Landförlagd TA-ledning 1080 PE 355/290,6 7200 7776000
- Självfallsledning 920 PP 450 7000 6440000

Kärrshåla ny huvudpstn 1 125/40 11000000 11000000 Bef. pstn utgår

ÖFL Kärrshåla - Hogenäs ARV
- Landförlagd TA-ledning 1250 PE 355/290,6 7200 9000000

Omholmen ARV - Hälsingeberg

Omholmen ny huvudpstn 1 180/50 15000000 15000000
Avlastning av nuvarande belastning genom 
omkoppling av 2 st. pumpstationer i Väjern och 

ÖFL Omholmen - Berghem
- Sjöförlagd TA-ledning 1450 PE 400/327,4 4500 6525000
- Landförlagd TA-ledning 530 PE 400/327,4 8200 4346000
- Självfallsledning 1030 PP 450 7000 7210000

Berghem ny huvudpstn 1 200/65 16000000 16000000 Befintlig pumpstation utgår

ÖFL Berghem - Hälsingeberg
- Sjöförlagd TA-ledning 900 PE 450/368,2 6000 5400000
- Landförlagd TA-ledning 100 PE 450/368,2 9300 930000

Hälsingeberg - nytt ARV Hogenäs industriområde

ÖFL Hälsingeberg - Dyrstolen
- Landförlagd TA-ledning 800 PE 450/368,2 8200 6560000
- Självfallsledning 380 PE 450/368,2 8200 3116000

Dyrstolen ny huvudpstn 1 210/65 16000000 16000000

ÖFL Dyrstolen - Hogenäs ARV
- Landförlagd TA-ledning 600 PE 450/368,2 8200 4920000
- Sjöförlagd TA-ledning 520 PE 450/368,2 6000 3120000

Utloppsledning Hogenäs ARV
- Landförlagd självfallsledning 630 PE 630/515,6 14600 9198000
- Sjöförlagd självfallsledning 3900 PE 630/515,6 11000 42900000



ALTERNATIV SJÖLEDNING
Omholmen  ARV - nytt ARV Hogenäs industriområde

Omholmen ARV  ny huvudpstn 1 160/50 12000000 12000000

ÖFL Omholmen ARV - Fisketången
- Landförlagd TA-ledning 80 PE 400/327,4 8200 656000
- Sjöförlagd TA-ledning 1960 PE 400/327,4 4500 8820000

Fisketången ny huvudpstn 1 210/120 16000000 16000000

ÖFL Fisketången - Hogenäs ARV Möjligheter att vända pstn i Knutvik och Orrvik mot 
- Landförlagd TA-ledning 680 PE 630/515,6 14600 9928000
- Sjöförlagd TA-ledning 6600 PE 630/515,6 11000 72600000



3C - Alternativ Ståleröd nytt ARV
Nedläggning av Omholmen och Hunnebostrand ARV och överföringsledningar mellan Omholmen, Hunnebostrand ARV och Ståleröd ARV
Kapacitet nytt ARV i Hogenäs industriområde (eller vid Hovenäs gård). Qdim=83,3 l/s, 4 x Qdim=333 l/s
Förutsättning om ny GC-väg mellan Hunnebostrand och Smögen

Sträcka/anläggning Längd Dimension Kapacitet Pris/st Kostnadsuppskattning Kommentar
(m) (mm) (l/s) kr (Mkr)

Omholmen - Stycket

Omholmen ARV ny huvudpstn 1 180/50 15000000 15000000

Avlastning av nuvarande belastning 
genom omkoppling av 2 st. 
pumpstationer i Väjern och 
Ödegården. Möjligheter till 
utjämning/bräddrening i bef. ARV

ÖFL Omholmen ARV - Berghem
- Sjöförlagd TA-ledning 1450 PE 400/327,4 4500 6525000
- Landförlagd TA-ledning 530 PE 400/327,4 8200 4346000
- Självfallsledning 1030 PP 450 7000 7210000

Berghem ny huvudpstn 1 200/65 16000000 16000000 Befintlig pumpstation utgår

ÖFL Berghem - Hälsingeberg
- Sjöförlagd TA-ledning 900 PE 450/368,2 6000 5400000
- Landförlagd TA-ledning 100 PE 450/368,2 9300 930000

Hälsingeberg ny huvudpstn 1 210/65 16000000 16000000
Möjlig anslutning av 
exploateringsområde

ÖFL Hälsingeberg - Långevik
- Landförlagd TA-ledning 720 PE 450/368,2 9300 6696000

Långevik ny huvudpstn 1 210/65 16000000 16000000

Möjlig anslutning av 
exploateringsområde + camping + 
25 bef. fastigheter

ÖFL Långevik - Västergård
- Landförlagd TA-ledning 1040 PE 450/368,2 9300 9672000
- Självfallsledning 565 PP 450 7000 3955000

Västergård ny huvudpstn 1 210/65 16000000 16000000
Möjlig anslutning av 60 bef. 
fastigheter

ÖFL Västergård - Stycket
- Landförlagd TA-ledning 1030 PE 450/368,2 9300 9579000
- Självfallsledning 1040 PP 450 7000 7280000

Stycket ny huvudpstn 1 210/65 16000000 16000000

ÖFL Stycket - Björneröd - Ståleröd

- Landförlagd TA-ledning 1500 PE 450/368,2 9300 13950000

Möjlig anslutning av 
industriexploateringsområde + 
Askum/Todderöd ARV via lokal pstn 
i Björneröd

- Självfallsledning 180 PP 450 7000 1260000

Hunnebostrand ARV - Ståleröd ARV

Hunnebostrand ARV ny huvudpstn 1 125/40 11000000 11000000

ÖFL Hunnebostrand ARV - Ståleröd ARV
- Självfallsledning Rävebergsgatan - ARV 120 PP 450 7000 840000
- Självfallsledning (borrning genom berg) 150 PP 450 7000 1050000
- Landförlagd TA-ledning 1040 PE 355/290,6 7200 7488000

- Självfallsledning 1180 PP 450 7000 8260000
Möjlig anslutning av ett 20-tal 
befintliga fastigheter

Ståleröd ARV, ny utloppsledning
- Landförlagd tryckledning 1150 PE 500/458,4 10700 12305000
- Landförlagd självfallsledning 920 PE 630/515,6 4600 4232000
- Sjöförlagd självfallsledning 2600 PE 630/515,6 11000 28600000



Ståleröd utloppspumpstation 1 335/95 25000000 25000000
Renat vatten måste pumpas. 
Verket inom vattenskyddsområde
Möjlig anslutning av 
industriexploateringsområde + 
Askum/Todderöd ARV direkt till 
ARV
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Sammanfattning 

Sotenäs kommun förväntar sig att befolkningen i kommunen ökar i framtiden vilket medför att kapaciteten i 
befintliga avloppsreningsverk behöver ökas.  

Tre olika alternativ för spillvattenrening har utvärderats med syfte att om möjligt rekommendera det mest 
hållbara alternativet för den framtida spillvattenreningen i Sotenäs kommun.  

1. Reningsverken på Omholmen och i Hunnebostrand behåller dagens placering och byggs ut för att 
klara den framtida belastningen.  

2. Vattenreningen centraliseras till Hunnebostrand.  
3. Vattenreningen centraliseras till en ny lokalisering, som exempel i MKA:n har en placering vid 

Hogenäs använts. 
 

Utvärderingen har skett i nära samarbete med kommunen. En multikriterieanalys (MKA) har använts som 
metod för att jämföra alternativ och rekommendera det mest lämpliga alternativet.  

Syftet med MKA har varit att strukturerat analysera och jämföra de tre alternativen baserat på en uppsättning 
kriterier. Alternativen poängsätts därefter på hur väl de uppfyller de kriterier som valts, se Figur A nedan.  

 
Figur A. Kriterier som utvärderats för att jämföra de tre alternativen. 
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De kriterier som använts i utvärderingen kan viktas efter hur stor betydelse de bedöms ha för beslutet om 
den framtida spillvattenreningen. I Figur B redovisas den viktning som valts inom ramen för utvärderingen. 

Ekonomi har tilldelats högst vikt (50%), då de ekonomiska faktorerna bedöms vara av stor vikt för Sotenäs 
kommun. I övrigt har Teknik och kvalitet tilldelats 20% vikt, medan övriga huvudkriterier ansatts 10% vikt 
vardera i beslutsunderlaget. Teknik och kvalitet har viktats högre än övriga huvudkriterier dels på grund av 
det innefattar fler delkriterier, dels för att det innefattar viktiga aspekter för alternativens funktion och drift. 

 

 
 

Figur B. Viktning av kriterier. Viktningen motsvarar den betydelse som respektive kriterie har beslutet. 

Alternativens sammantagna nuvärde har beräknats och redovisas i Figur 6-8, givet ansatta avskrivningstider, 
2% låneränta, 50% reinvesteringsandel, 3,5% diskontering och 70 års tidshorisont. Skillnaderna mellan 
alternativen är relativt små. 

 
Figur C. Alternativens nuvärde beräknat över 70 år. 

Alternativens sammantagna poäng redovisas i Figur D, baserat på föreslagen viktning och underliggande 
poängbedömningar med hänsyn till det underlag som var tillgängligt vid analysens genomförande. 
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Figur D. Sammantagen poäng för utvärderade alternativ. 

 

Sammantaget bedöms Alternativ 3 (Nytt ARV vid Hogenäs) med en centralisering av spillvattenreningen på 
ny lokalisering vara det mest fördelaktiga och hållbara alternativet. 

Alternativ 3 förväntas medföra snabbare genomförandetid än Alternativ 1, lägst miljöpåverkan, minst sociala 
störningar och bäst utformning med hänsyn till tekniska och kvalitetsrelaterade kriterier, till en likvärdig 
nuvärdeskostnad som alternativ 1 och alternativ 2. 

Sotenäs kommun och Sotenäs Vatten rekommenderas fortsätta planering utifrån en ny lokalisering, 
exempelvis vid Hogenäs. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sweco har fått i uppdrag av Sotenäs kommun att utreda den framtida 
spillvattenreningen i kommunen. Sotenäs kommun förväntar sig att 
befolkningen i kommunen ökar i framtiden vilket medför att kapaciteten i 
befintliga avloppsreningsverk behöver ökas. Den huvudsakliga frågeställningen 
för uppdraget har varit om den nuvarande placeringen av reningsverken går att 
behålla eller om det långsiktigt är bättre att centralisera avloppsvattenreningen i 
en gemensam anläggning.  

I uppdraget har tre olika alternativ för spillvattenreningen utvärderats:  

1. Reningsverken på Omholmen och i Hunnebostrand behåller dagens 
placering och byggs ut för att klara den framtida belastningen.  

2. Vattenreningen centraliseras till Hunnebostrand.  
3. Vattenreningen centraliseras till en ny lokalisering, som exempel i 

MKA:n har en placering vid Hogenäs använts. 

1.2 Syfte 
Syftet har varit att utvärdera de tre alternativen och om möjligt rekommendera 
det mest hållbara alternativet för spillvattenrening i kommunen. 

1.3 Genomförande 
Arbetet har genomförts etappvis i en projektgrupp där medarbetare från Sweco 
och Västvatten deltagit, enligt följande: 

1. I dialog med Västvatten togs förslag på mål, skallkrav och kriterier fram 

2. Startmöte om förutsättningar, mål, skallkrav och kriterier som underlag 
för bedömning av alternativ  

3. Beskrivning av kriterier och mål som har valts för analysen 

4. Kostnadsuppskattning av alternativa handlingsalternativ  

5. Upprättande av beslutsmodell – Multikriterieanalys (MKA), förberedelse 
av workshop  

6. Workshop – gemensam bedömning av alternativa lösningar, viktning av 
kriterier och utvärdering av resultat 

7. Rekommendation av det mest lämpliga handlingsalternativet 

8. Sammanställning av rapport 

1.4 Avgränsning 
Utredningen har genomförts med det underlagsmaterial som varit tillgängligt vid 
analysens tidpunkt. Notera därför att jämförelsen av handlingsalternativen inte 
är utförd på en detaljprojekteringsnivå för alla alternativ, utan baseras på mer 
övergripande underlag. 
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2 Metodik 
Multikriterieanalys (MKA) har använts som metod för att jämföra alternativ, 
rekommendera det mest lämpliga alternativet, och skapa ett tydligt 
beslutsunderlag.  

Syftet med MKA är att strukturerat analysera och jämföra alternativ baserat på 
en uppsättning kriterier, där valda kriterier till exempel kan uttryckas som 
egenskaper eller mål som respektive handlingsalternativ ska uppfylla. 
Alternativen poängsätts därefter på hur väl de uppfyller de kriterier som valts.  

Kriterierna ska formuleras på ett sådant sätt att de kan analyseras mot 
respektive alternativ och då värderas mot om alternativet ger en god eller dålig 
måluppfyllnad. I denna analys används en skala från 0 till 10 poäng för att 
bedöma hur väl alternativen presterar med avseende på ingående kriterier. Noll 
(0) innebär att kriteriet inte uppfylls i något avseende, medan tio (10) innebär att 
kriteriet har uppnåtts fullt ut. 

De givna poängen används sedan för att beräkna en totalpoäng för respektive 
handlingsalternativ. Det är möjligt att ge olika betydelse (vikt) till de ingående 
kriterierna. Viktningen ska avspegla kriteriernas relativa betydelse med hänsyn 
till det övergripande syftet med åtgärderna. Vilken viktning som förespråkas kan 
skilja sig mellan berörda parter. Möjligheten att vikta kriterier tillåter 
beslutsfattare att pröva resultatets känslighet med avseende på vad berörda 
intressenter kan betrakta som betydelsefullt. 

Viktiga steg i en multikriterieanalys är följande: 

a) Beskrivning av förutsättningar för anläggningarna. 

b) Identifiering av de alternativ som ska analyseras 

c) Identifiering och beskrivning av övergripande skallkrav och mål (om 
det finns). 

d) Identifiera och beskriva lämpliga kriterier som ska ingå i bedömningen 
av handlingsalternativen. 

e) Utvärdera alternativen med avseende på respektive kriterium (där 
vissa kan utgöra skallkrav). 

f) Jämföra och prioritera kriterierna för att beskriva deras relativa 
betydelse för beslutsmålet. 

g) Sammanställa resultaten för att analysera och jämföra alternativen. 

h) Rekommendera ett handlingsalternativ utifrån resultaten. 
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3 Handlingsalternativ 

3.1 Alternativ 1, behåll befintlig placering av 
avloppsreningsverken.  

Fördelen med att behålla reningsverken på befintlig plats är att det inte behöver 
byggas några överföringsledningar. 

Den stora nackdelen med att behålla reningsverken på befintlig plats är att det 
är begränsade avstånd till grannar eller andra verksamheter, begränsad tomtyta 
på Omholmen och att framförallt Omholmen har en tillfartsväg som är 
problematisk, särskilt sommartid. 

Det finns ett flertal risker med att behålla reningsverken på befintlig plats. Den 
största risken är att något reningsverk av någon anledning inte kan vara kvar på 
befintlig plats innan dess att reningsverket är avskrivet eller uttjänt och att man 
vid det tillfället behöver ta en stor investering på ett nytt reningsverk och en 
avskrivning på ett gammalt verk. 

3.1.1 Omholmen 
För att rena kunna rena avloppsvattnet efter en befolkningsökning till skärpta 
utsläppskrav behöver Omholmens avloppsreningsverk genomgå en relativt stor 
ombyggnad och kapacitetsökning (Figur 3-1). Det är tekniskt möjligt att få plats 
med de nödvändiga processvolymerna på befintlig tomt men de byggnader som 
används av andra delar av Sotenäs kommun måste tas i anspråk för 
reningsverkets behov. Valfriheten i processlösning blir även begränsad till de 
mest kompakta processerna. I stort sett all tillgänglig tomtyta kommer tas i 
anspråk för vattenreningen och det finns ingen tomtyta tillgänglig för framtida 
utbyggnader. Det finns inte heller någon möjlighet att ha slamrötning på tomten. 

Om någon av nedanstående förändringar blir aktuell är det stor risk att 
reningsverket måste flyttas till en ny plats: 

• Skärpta utsläppskrav. 

• Ökad belastning. 

• Krav på rötning. 

• Krav på läkemedelsrening. 

• Stränga krav på luktreducering. 

• Krav på torkning av slammet. 
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Figur 3-1 Exempel på utbyggnad av Omholmens ARV. 

3.1.2 Hunnebostrand 
Hunnebostrand byggs i detta förslag om som ett kvävereningsverk med 
aktivslamteknik. Eftersom aktivslamtekniken är utrymmeskrävande så finns det 
tillgänglig yta om man vill välja en annan processlösning i senare skede (Figur 
3-2). Det går att återanvända en stor del av de befintliga processvolymerna men 
ökningen i belastning samt behovet av kväverening kommer medföra att nya 
processvolymer behövs oavsett vald teknik. I detta förslag blir slamhanteringen 
likt dagens slamhantering med avvattning och borttransport från verket.  

 
Figur 3-2. Skiss över nytt reningsverk med kvävering i Hunnebostrand. 
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3.2 Alternativ 2, gemensamt reningsverk i 
Hunnebostrand 

Detta alternativ är likt alternativet nytt reningsverk på ny plats. 

Reningsverket konstrueras som aktivslamteknik med rötning, det vill säga 
utrymmeskrävande processer. För att få plats med reningsverket kommer mer 
tomtyta runt reningsverket behöva tas i anspråk (Figur 3-3). I Swecos indikativa 
förslag har ytan mellan vägen och stranden använts för vattenbehandlingsdelen 
av reningsverket.  

Lokaliseringen medför vissa nackdelar för reningsverket framförallt är det 
närheten till befintliga fastigheter som riskerar kostsamma åtgärder samt den 
begränsade tomtytan. Det är inte heller självklart att man får miljötillstånd för ett 
nytt reningsverk med tanke på det korta avståndet till närmsta granne.     

 
Figur 3-3. Exempel på nytt reningsverk placerat i Hunnebostrand. 

3.3 Alternativ nytt reningsverk på ny plats 
För processdesignen spelar den fysiska placeringen av det nya reningsverket 
liten betydelse. Det förutsätts i detta skede av utredningen att ny plats är så 
pass bra lokaliserad att inga fördyrande krav ställs på exempelvis luktrening 
eller arkitektonisk utformning. För att få en uppfattning om platsåtgång har 
samma dimensionering som använts för ett gemensamt verk i Hunnebostrand 
använts. Det förutsätts även att reningsverket konstrueras med slamrötning 
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vilket i nuläget är den mest rimliga slambehandlingsprocessen. I Figur 3-4 
redovisas ett exempel på ett nytt reningsverk i Hogenäs. I figuren är ytan 
dubblerad jämfört med alternativet Hunnebostrand, detta för att redovisa tänkta 
reservutrymmen för eventuella framtida utbyggnader. 

En ny reningsverkstomt kommer ge en stor frihet att dels välja den 
processlösningen som man önskar, dessutom tillgodoses utrymmesbehovet för 
framtida förändrade förutsättningar.  

I denna utredning har en placering i Hogenäs använt som ett exempel på en ny 
placering. Den exakta placeringen av nytt reningsverk kommer att behöva 
utredas i detalj om Sotenäs kommun väljer att gå vidare med detta alternativ. 

 
Figur 3-4. Exempel på nytt reningsverk placerat i Hogenäs.  
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4 Kostnadsuppskattningar 
Genomförda kalkyler är översiktliga och syftar till att i ett tidigt skede ge en 
indikation på hur respektive handlingsalternativ förhåller sig till varandra 
kostnadsmässigt. I ett senare skede får en mer detaljerad kalkyl tas fram för det 
alternativ som bedöms vara mest fördelaktigt. 

4.1 Investeringskostnader 
I Tabell 1 redovisas kostnader för de analyserade alternativen. Kostnaderna är 
uppskattade genom erfarenhetsvärden och schabloner från andra projekt.  

Tabell 1. Investeringskostnad för de olika alternativen.  

Förslag Kostnad (MSEK) Kommentar 

Alternativ 1 befintliga reningsverk behålls 

Om- och tillbyggnad Hunnebostrand 125  

Om- och tillbyggnad Omholmen 275  

Förlängd utloppsledning Hunnebo 25  

TOTALT 425  

Alternativ 2 nytt gemensamt reningsverk i Hunnebostrand 

Nytt reningsverk för 35 000 pe 320 9 000 kr/pe 

Överförings- & utloppsledningar 120  

Pumpstationer 110  

TOTALT 550  

Alternativ 3 nytt gemensamt reningsverk – Hogenäs  

Nytt reningsverk för 35 000 pe 320 9 000 kr/pe 

Överförings- & utloppsledningar 150  

Pumpstationer 130  

TOTALT 600  

Kostnad för rötningsanläggning (Alternativ 1-3) 

Rötningsanläggning för 35 000 pe 80 2 500 kr/pe 

TOTALT 80  
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4.2 Driftkostnad 
Alternativens driftkostnader är sammanställda i Tabell 2 och är uppskattade 
utifrån erfarenhetsvärden och schabloner. De innefattar alternativens 
förväntade energi- (1 kr/kWh), kemikalie- (etanol och ecoflock 90), personal- 
och underhållskostnader, samt förväntad kostnad för kvittblivning av slam. 

Tabell 2. Avrundad årlig driftkostnad för de olika alternativen, driftkostnad specificeras i 
huvudrapport. I driftkostnaden är kostnad för rötning exkluderad.   

Förslag Kostnad (MSEK) Kommentar 

Alternativ 1 befintliga reningsverk behålls 

Driftkostnad Hunnebostrand 4,5  

Driftkostnad Omholmen 9,5  

TOTALT 14  

Alternativ 2 nytt gemensamt reningsverk i Hunnebostrand 

Driftkostnad nytt reningsverk 10,8  

Driftkostnad överföring 0,3  

TOTALT 11,1  

Alternativ 3 nytt gemensamt reningsverk – Hogenäs   

Driftkostnad nytt reningsverk 10,8  

Driftkostnad överföring 0,6  

TOTALT 11,4  
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5 Valda bedömningskriterier 
Analysens ingående kriterier har valts i samråd med Västvatten och delats in i 
fem huvudkategorier:  

i. Genomförandetid 

ii. Miljöpåverkan 

iii. Social 

iv. Teknik och kvalitet 

v. Ekonomi  

De fem huvudkategorierna har delats in i underliggande delkriterier illustrerade i 
Figur 5-1. Samtliga ingående kriterier är beskrivna nedan i avsnitt 5.1-5.4.  

 
Figur 5-1 Sammanställning av huvudkriterier (översta raden) och underliggande delkriterier som 
utvärderats i analysen. 
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5.1 Genomförandetid 
Kriteriet beskriver hur alternativens genomförandetid förhåller sig till varandra 
och avser att spegla tiden för hur snabbt ett handlingsalternativ förväntas kunna 
vara på plats från det att ett beslut fattats tills att det är i drift.  

Alternativens sammantagna genomförandetid är beskriven i bilaga 1 och 
innefattar bland annat projektering, tillståndsansökan och anläggningstid. 
Alternativens poäng har beräknats genom att dividera den kortaste 
genomförandetiden (𝑇𝑚𝑖𝑛) med respektive alternativs genomförandetid (𝑇𝐴𝑙𝑡.) 
och multiplicera med 10, enligt formeln nedan: 

𝑃𝑜ä𝑛𝑔 = 10 ×  
𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝐴𝑙𝑡.
 

Det alternativ som har kortast genomförandetid tilldelas således 10 poäng, 
medan övriga alternativ poängsätts utifrån deras förhållande till   alternativet 
med kortast genomförandetid. 

5.2 Miljöpåverkan 

5.2.1 Recipientpåverkan 
Beskriver hur omfattande påverkan som utsläpp av kvarstående näringsämnen 
och andra ekotoxiska ämnen kommer medföra för alternativets recipient. 

Recipientpåverkan är framförallt kopplad till risk med hänsyn till tillstånd och 
bedöms vara tekniskt möjlig för alla alternativ, men kan eventuellt medföra 
ökade anläggningskostnader för att förlänga alternativens utloppsledningar. 

Bedömningarna görs med följande vägledning: 

– Mål (10 p): Alternativets recipient är mycket tålig alternativt har mycket 
goda utspädningsmöjligheter och förväntas därmed inte påverkas 
negativt av reningsverkets utgående halter. Detta gäller både vid 
normaldrift som vid mer extrema händelser (ex. nödbräddning).  
… 

– 5p: Alternativets recipient är måttligt tålig och förväntas inte påverkas 
negativt av reningsverkets utgående halter vid normaldrift. 
… 

– 0 p: Alternativets recipient är mycket känslig och kan vid ogynnsamma 
förhållanden påverkas mycket negativt av reningsverkets utgående 
halter även vid normaldrift. 

5.2.2 Utökad slambehandling 
Beskriver alternativens möjlighet till att hantera det slam som bildas i 
reningsprocessen genom exempelvis hygienisering och rötning. 

Bedömningarna görs med följande vägledning: 

– Mål (10 p): Alternativet har mycket goda möjligheter att hantera 
slammet från reningsprocesser, både idag och med hänsyn till framtida 
hygieniseringskrav.  
… 
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– 5 p: Alternativet har möjlighet att hantera slammet från 
reningsprocesser idag och kan sannolikt anpassas för att uppfylla 
framtida hygieniseringskrav.  
… 

– 0 p: Alternativet bedöms inte ha möjlighet att hantera slammet från 
reningsprocesser idag eller i framtiden. 

5.2.3 Klimatpåverkan & resursförbrukning 
Kriteriet beskriver skillnader mellan alternativens förväntade klimatpåverkan och 
resursförbrukning över den analyserade tidshorisonten. 

Bedömningarna görs med följande vägledning: 

– Mål (10 p): Alternativet förväntas medföra mycket liten 
resursförbrukning i såväl byggskede som driftskede, i jämförelse med 
övriga alternativ. 
… 

– 5 p:  Alternativet förväntas medföra måttlig resursförbrukning över den 
analyserade tidshorisonten, i jämförelse med övriga alternativ. 
… 

– 0 p: Alternativet förväntas medföra mycket omfattande 
resursförbrukning i såväl byggskede som driftskede, i jämförelse med 
övriga alternativ. 

5.2.4 Naturmiljöpåverkan 
Beskriver hur omfattande naturmiljöpåverkan som respektive 
handlingsalternativ förväntas medföra på sin omgivning i byggskedet. Till 
exempel med hänsyn till känsliga naturområde (och vattenskyddsområden) eller 
påverkan på jungfrulig mark. 

Bedömningarna görs med följande vägledning: 

– Mål (10 p): Alternativet förväntas medföra en mycket begränsad negativ 
påverkan på naturvärden i byggskedet.  
… 

– 5 p: Alternativet innebär en viss negativ påverkan på naturvärden i 
byggskedet. 
… 

– 0 p: Alternativet förväntas medföra en mycket omfattande negativ 
påverkan på naturvärden i byggskedet. 

5.3 Social 

5.3.1 Motstående intressen 
Beskriver hur omfattande motstående intressen som respektive alternativ kan 
förväntas medföra för intilliggande verksamheter. Notera att motstående 
intressen kopplade till boende och besökande bedöms hanteras under 
omgivningspåverkan och störningar från tung trafik. 

Avloppsreningsverk, men även tillkommande överföringsledningar, medför 
begränsningar eller olägenheter i så väl byggskedet som i driftskedet, med 
avseende på t ex skyddsavstånd, vilket kan hindra anläggandet av nya 
fastigheter eller begränsa verksamheters utvecklingsområden. 
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Bedömningarna görs med följande vägledning: 

– Mål (10p): Det finns i nuläget inga identifierade verksamheter som 
förväntas påverkas av alternativets anläggande, varför alternativet inte 
förväntas medföra några motstående intressen   
… 

– 5p: Det finns verksamheter intill alternativet som eventuellt kan 
påverkas av alternativet, varför alternativet kan medföra vissa 
motstående intressen 
…  

– 0p: Det finns identifierade verksamheter som förväntas påverkas 
mycket av alternativets anläggande, varför alternativet sannolikt 
kommer medföra stora motstående intressen 

5.3.2 Omgivningspåverkan 
Beskriver hur omfattande omgivningspåverkan som respektive alternativs 
placering kan förväntas medföra för personer som bor eller vistas i området. 

Avloppsreningsverk, men även dess tillkommande överföringsledningar (och 
luftningsventiler), kan medföra negativ omgivningspåverkan med hänsyn till 
framförallt lukt och buller ocj i sällsynta fall även mikrobiologiska risker. 

Bedömningarna görs med följande vägledning: 

– Mål (10 p): Alternativet är fördelaktigt placerat, långt (> 1 km) ifrån 
bostadsområden och förväntas medföra mycket begränsad 
omgivningspåverkan.   

… 

– 5 p: Alternativet är placerat med ett avstånd till bostadsområden att viss 
omgivningspåverkan inte kan uteslutas.  

… 

– 0 p: Alternativet är placerat intill angränsande verksamhets- eller 
bostadsområden varför omfattande omgivningspåverkan inte kan 
uteslutas.  

5.3.3 Störningar från tung trafik 
Beskriver hur omfattande störningar från tung trafik som respektive alternativs 
placering kan förväntas medföra för personer som bor eller vistas i närområdet 

Avloppsreningsverk medför transporter med tunga fordon för såväl kemikalier 
som slamhantering, vilka kan medföra störningar för boende och personer som 
vistas utmed transportsträckan. 

Bedömningarna görs med följande vägledning: 

– Mål (10 p): Alternativet är fördelaktigt placerat varför inga tunga 
transporter förväntas behöva passera genom persontäta områden. 

… 

– 5 p: Alternativets placering medför att att tunga transporter kan 
förväntas behöva passera genom persontäta områden vid enstaka 
tillfällen (ex. omledning av trafik). 
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… 

– 0 p: Alternativets placering förväntas medföra mycket omfattande 
störningar från tunga transporter dagligen, för personer som bor eller 
vistas i området. 

5.3.4 Kulturmiljöpåverkan 
Kriteriet beskriver vilka utmaningar som alternativet kan medföra med hänsyn 
till påverkan på fornlämningar och andra kulturvärden. 

Kulturarvet är viktigt för samhällets kulturhistoria och även för kommande 
generationer, då det hjälper oss att förstå hur tidigare generationer har levt.  

Vid anläggningsarbete finns det alltid en risk för att okända fornminnen kan 
påträffas, men genom att undvika områden med högre sannolikhet för 
fornminnen kan man reducera risken för att kända objekt skall skadas eller 
påverka anläggningsarbetet. 

Bedömningarna görs med följande vägledning: 

– Mål (10p): Alternativets sträckning förväntas inte påverka några 
kulturvärden. 
Alternativet förväntas få tillstånd efter steg 1 (arkeologisk utredning) 

… 

– 5p: Alternativet är till stora delar markförlagt men passerar inte nära 
några kända kulturvärden. 
Alternativet förväntas få tillstånd efter steg 3 (arkeologisk undersökning) 

… 

– 0p: Sannolikheten för att alternativets sträckning ska påverka 
kulturvärden bedöms vara mycket stor. 
Alternativet förväntas inte få tillstånd efter steg 3 (arkeologisk 
undersökning) 

5.4 Teknik och kvalitet 

5.4.1 Komplexitet 
Beskriver alternativets tekniska komplexitet och i vilken omfattning som 
försvårande omständigheter kan förväntas påverka anläggningsarbetet, 
driftsättning eller drift. 

Bedömningarna görs med följande vägledning: 

– Mål (10 p): Alternativet bedöms vara utformat så att det kommer vara 
mycket enkelt att driva. Det finns i nuläget inga identifierade 
försvårande omständigheter som förväntas påverka alternativet. 

… 

– 5 p: Alternativet bedöms varken vara komplext eller enkelt, utan 
kommer till stora delar vara samma som idag. 

… 
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– 0 p: Alternativet bedöms vara utformat så att det kommer vara mycket 
komplicerat att driva. Det finns i nuläget flera identifierade försvårande 
omständigheter som förväntas påverka alternativet. 

5.4.2 Transportmöjligheter 
Kriteriet beskriver i vilken omfattning som transporter (av t.ex. slam och 
kemikalier) till och från reningsverket kommer att påverkas av alternativets 
utformning och placering. 

Bedömningarna görs med följande vägledning: 

– Mål (10 p): Alternativet förväntas medföra mycket gynnsamma 
transportmöjligheter.  
Reningsverket är placerat utanför tätort och nära transportväg, flera 
(alternativa) tillfartsvägar samt mycket goda av- och pålastningsytor vid 
reningsverket. 

… 

– 5 p:  Alternativets transportmöjligheter bedöms inte försvåras av 
alternativets utformning och placering 

… 

– 0 p: Alternativet förväntas medföra mycket ogynnsamma 
transportmöjligheter.  
Reningsverket är placerat inom tätort med trånga vägar, ingen 
alternativa tillfartsväg och med mycket trånga av- och pålastningsytor 
vid reningsverket. 

5.4.3 Kapacitet 
Kapacitet har utvärderats som ett skallkrav där samtliga alternativ har 
dimensionerats till samma kapacitet utifrån givna förutsättningar. 

5.4.4 Driftsäkerhet 
Kriteriet beskriver hur robust alternativet är samt hur redundant det är för att 
hantera händelser då något går fel vid alternativets system (rening och 
överföring av avloppsvatten) 

Bedömningarna görs med följande vägledning: 

– Mål (10 p): Alternativet bedöms vara mycket robust och hela systemet 
(ARV och överföringsledningar) är uppbyggt av parallella delar och 
oberoende delar. 

… 

– 5 p: Alternativet bedöms vara robust men är till stora delar uppbyggt 
som en linje. Det går att leda förbi enskilda steg i systemet för att utföra 
underhållsarbeten. 

… 

– 0 p: Alternativet bedöms vara mycket skört och är uppbyggt som en 
linje. Det går inte att leda förbi några steg i systemet för att utföra 
underhållsarbeten. 
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5.4.5 Utbyggnadsmöjligheter 
Kriteriet beskriver alternativets utbyggnadsmöjligheter för att hantera framtida 
ökade belastningar och eventuellt skarpare reningskrav, vilket kommer innebära 
att verket kommer behöva byggas ut. 

 

Om verket inte kan byggas ut kommer det att behöva omplaceras varpå 
samtliga investeringars restvärde går förlorat. 

Bedömningarna görs med följande vägledning: 

– Mål (10 p): Alternativet har mycket goda utbyggnadsmöjligheter för att 
anpassa dess reningsprocesser för framtida behov (och skarpare krav).  

… 

– 5 p: Alternativet har vissa utbyggnadsmöjligheter för att anpassa 
reningsprocesserna för framtida behov (och skarpare krav).  

… 

– 0 p: Alternativet saknar utbyggnadsmöjligheter för att anpassa 
reningsprocesserna för framtida behov (och skarpare krav).  

5.4.6 Anpassning till säsongsvariation 
Avser att beskriva hur väl alternativet är anpassat för att hantera skillnader i 
belastning på grund av säsongsvariationer. 

Bedömningarna görs med följande vägledning: 

– Mål (10 p): Alternativets är mycket välanpassat för att hantera skillnader 
i belastning och förväntas kunna ställas om utan att påverka 
reningsgrad vid omställningsperioder. 

… 

– 5 p:  Alternativet kan till stor del hantera skillnader i belastning och 
förväntas kunna ställa om utan att påverka reningsgrad vid 
omställningsperioder. 

… 

– 0 p: Alternativets är mycket dåligt anpassat för att hantera skillnader i 
belastning och förväntas inte kunna ställa om utan omfattande 
påverkan på reningsgrad vid omställningsperioder. 

5.4.7 Översvämningsrisk 
Kriteriet beskriver hur utsatt alternativet och dess underliggande infrastruktur är 
för framtida översvämningsrisker. 

Bedömningarna görs med följande vägledning: 

– Mål (10 p): ARV, ledningar och tillfartsvägar är placerat över +3,2 m.  

… 

– 5 p: ARV, ledningar och tillfartsvägar är placerat vid +2,7 m.  
Klimatanpassningsåtgärder kan behöva genomföras. 
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… 

– 0 p: ARV, ledningar och tillfartsvägar är placerat lägre än +2,2 m.  
Mycket omfattande klimatanpassningsåtgärder kommer behöva 
genomföras. 

5.5 Ekonomi 
Kriteriet beskriver hur alternativens anläggningskostnader förhåller sig till 
varandra. 

Vid en ekonomisk jämförelse av olika alternativ är det viktigt att inte bara se till 
skillnader i investeringskostnader eller driftkostnader var för sig utan även hur 
de två parametrarna förväntas påverka alternativens sammantagna kostnad 
över tid, samt vilka återinvesteringskostnader som alternativen kan förväntas 
medföra.  

Alternativens ekonomiska livslängd (avskrivningstider) är översiktligt 
uppskattade för deras ingående kostnadsposter i Tabell 1 (s. 13), enligt nedan: 

• Om- och tillbyggnad av befintliga reningsverk 30 år 

• Nytt gemensamt reningsverk  50 år 

• Överförings- & utloppsledningar  75 år 

• Pumpstationer   15 år 

Notera att investeringskostnaden för eventuella rötningsprocesser har 
exkluderats för att alternativen ska var jämförbara med varandra.  

Alternativens reinvesteringar (återinvesteringskostnader) är baserade på att 
halva investeringsbeloppet behöver återinvesteras efter att kostnadsposten har 
skrivits av. Med undantag för Alternativ 1 där reningsverket inte förväntas vara 
kvar på Omholmen efter att ”om- och tillbyggnaden av befintliga reningsverk” 
har skrivits av. Istället förväntas motsvarande investering för Alternativ 2 (hela 
beloppet; 550 Mkr exklusive rötning) tillkomma Alternativ 1 efter att ”om- och 
tillbyggnaden av befintliga reningsverk” har skrivits av. 

I denna analys har nuvärdesmetoden använts för att jämföra alternativens 
kostnader över tid genom att diskontera kostnader till nuvärden, i förhållande till 
när de inträffar i tid, och summera dessa över hela den analyserade 
tidshorisonten. 

Diskontering är ett vanligt begrepp inom samhällsekonomiska beräkningar. Det 
innebär en omräkning med hjälp av en räntesats för att ta hänsyn till att nyttor 
och kostnader inträffar vid skilda tidpunkter och därför inte kan jämföras direkt 
med varandra. En diskonteringsränta används därför för att räkna om alla 
kostnader till ett nuvärde. 

Allmänt gäller att desto högre diskonteringsränta och desto längre fram i tiden 
en kostnad inträffar desto lägre blir dess nuvärde. Om diskonteringsräntan 
däremot är noll värderas framtida kostnader lika högt som dagens kostnader.  

Diskontering är en omdebatterad metod, eftersom kostnaderna för exempelvis 
en infrastrukturanläggning i huvudsak utfaller tidigt i anläggningens livstid 
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medan nyttor från anläggningen är mera jämnt fördelade över hela 
anläggningens livstid.    

För samhällsekonomiska beräkningar av infrastruktur rekommenderar 
Trafikverket en räntesats på 3,5 % (Trafikverket, 2020), baserat på 
produktiviteten i samhället. I olika sammanhang där exempelvis hänsyn till 
rättvisa mellan generationer är en tungt vägande aspekt kan en lägre räntesats 
eller fallande räntesats över tid förordas (se exempelvis Johansson och 
Kriström (2016)). 

Alternativens nuvärdeskostnader är beräknade utifrån ovanstående 
avskrivningstider vid en antagen låneränta på 2% (Riksbankens långsiktiga 
ränta) och en årlig diskonteringsränta på 3,5% (ASEK 7.0) för en tidshorisont på 
70 år. 

Alternativens poäng har beräknats genom att dividera den lägsta 
anläggningskostnaden med respektive alternativs kostnad och multiplicera med 
10, enligt formeln nedan: 

𝑃𝑜ä𝑛𝑔 = 10 ×  
𝐾𝑚𝑖𝑛

𝐾𝐴𝑙𝑡.
 

Det minst kostsamma alternativet tilldelas således 10 poäng, medan övriga 
alternativ poängsätts utifrån deras förhållande alternativet med lägst kostnad. 
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6 Bedömning och resultat 
Kapitlet presenterar de bedömningar som gjorts med avseende på hur väl 
handlingsalternativen uppfyller de analyserade kriterierna och deras 
sammantagna resultat. I avsnitt 6.5 presenteras alternativens sammantagna 
kriterieuppfyllnad. 

6.1 Genomförandetid 
Alternativens sammantagna genomförandetid är beskriven i bilaga 1 och 
innefattar bland annat projektering, tillståndsansökan och anläggningstid. 
Resultatet av bedömningen av handlingsalternativen är beskriven nedan och 
illustreras i Figur 6-1. 

Alternativ 1 
Ombyggnad av 

bef. ARV 
7 poäng 

Ombyggnadstiden av ett reningsverk förväntas vara 
ungefär lika lång som anläggandet av ett nytt 
reningsverk (det vill säga ca 5 år). Det bedöms dock 
vara svårt för Västvatten att driva ombyggnaden av 
både Sotenäs och Omholmen parallellt varför 
genomförandetiden för Alternativ 1 förväntas vara ca 2 
år längre än för Alternativ 2 och 3. 
Sammantagen anläggningstid för Alternativ 1 förväntas 
vara  
ca 7 år. 

Alternativ 2 
Nytt ARV 
Hunnebo 
10 poäng 

Sammantagen anläggningstid för Alternativ 2 förväntas 
vara ca 5 år. 

Alternativ 3 
Nytt ARV 
Hogenäs 
10 poäng 

Sammantagen anläggningstid för Alternativ 3 förväntas 
vara ca 5 år. 

 

 
Figur 6-1 Handlingsalternativens sammantagna poäng för huvudkriteriet genomförandetid (skala 0-
10 poäng). 
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6.2 Miljöpåverkan 
Resultatet av bedömningen av handlingsalternativen med avseende på deras 
miljörelaterade delkriterier presenteras i Figur 6-2. Bakgrunden till 
poängsättning är beskriven mer i detalj i avsnitt 6.2.1-6.2.4. 

Delkriteriernas viktning är illustrerad i Figur 6-3. Kriteriet utökad slambehandling 
har värderats som mest relevant och viktats till 40%, medan alternativens 
recipientpåverkan och resursförbrukning ansatts 25% vikt vardera. Alternativens 
naturmiljöpåverkan bedöms vara minst relevant för inriktningsbeslutet (10% 
vikt), då inget av alternativen förväntas medföra särskilt omfattande 
naturmiljöpåverkan. 

 
Figur 6-2 Alternativens sammantagna måluppfyllnad av deras förväntade miljöpåverkan (skala 0-10 
poäng) samt fördelningen mellan ingående delkriterier. 

 
Figur 6-3 Bedömd viktning av delkriterier till huvudkriteriet Miljöpåverkan. 
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6.2.1 Recipientpåverkan 
Recipientpåverkan är framförallt kopplad till risk m h t tillstånd vilket går att lösa 
för alla alternativ men kommer öka anläggningskostnader. Vidare genomförs 
bedömningar med oklar omblandning i recipient, varför samtliga 
utloppsledningar eventuellt kan behöva justeras vid en senare 
detaljprojektering. 

 

Alternativ 1 
Ombyggnad av 

bef. ARV 
7 poäng 

Alternativets recipienter i Sotefjorden (Hunnebo ARV) 
och Kungshamn södra skärgård (Omholmen ARV) 
bedöms vara goda, även om dess utloppsledningar 
eventuellt kan behöva justeras. Vid Omholmen är det 
osäkert huruvida dess utloppspunkt kan komma att 
omprövas vid en ny tillståndsansökan. 

Alternativ 2 
Nytt ARV 
Hunnebo 
8 poäng 

Alternativets recipient i Sotefjorden bedöms vara god, 
även om dess utloppsledning eventuellt kan behöva 
justeras. 

Alternativ 3 
Nytt ARV 
Hogenäs 
6 poäng 

Alternativets recipient (Hovenäset området) bedöms 
vara god. 
Alternativets utloppsledning kan eventuell behöva 
förlängas för att förbättra utspädningsmöjligheterna 
inom vattenförekomsten ytterligare samt minska 
potentiella intressekonflikter med ett eventuellt 
saltvattenintag till en framtida laxodling i Sotenäs 
kommun. 

6.2.2 Utökad slambehandling 
Slamregler i Sverige är sedan 1990-talet och kan bli ändrade vilket kan komma 
att förändra förutsättningar helt. Orötat slam ger större omgivningspåverkan än 
rötat slam. 

 

Alternativ 1 
Ombyggnad av 

bef. ARV 
1 poäng 

Det finns inga möjligheter, eller ytterst begränsat 
utrymme, för slambehandling. 

Alternativ 2 
Nytt ARV 
Hunnebo 
4 poäng 

Finns begränsade ytor för slambehandling. 

Alternativ 3 
Nytt ARV 
Hogenäs 
10 poäng 

Bäst möjligheter till slambehandling med stora ytor och 
inga eller få närliggande verksamheter. 
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6.2.3 Klimatpåverkan & resursförbrukning 
Alternativ 1 

Ombyggnad av 
bef. ARV 
2 poäng 

Förväntas kräva mer energi och kemikalier i driftskedet 
än ett nytt gemensamt ARV.  
Inga ledningar krävs i dagsläget, men inom 30 år (vid 
förflyttning av Omholmens ARV) förväntas 
motsvarande överföringsledning anläggas som för 
alternativ 2. 

Alternativ 2 
Nytt ARV 
Hunnebo 
5 poäng 

Alternativet förväntas medföra måttlig 
resursförbrukning över den analyserade tidshorisonten 

Alternativ 3 
Nytt ARV 
Hogenäs 
5 poäng 

Alternativet förväntas medföra måttlig 
resursförbrukning över den analyserade tidshorisonten 

 

6.2.4 Naturmiljöpåverkan 
Alternativ 1 

Ombyggnad av 
bef. ARV 
4 poäng 

Förväntas medföra viss påverkan vid befintligt ARV 
med hänsyn till intrång i berg och strand i anslutning till 
befintligt verk.  
Inga nya överföringsledningar idag men sannolikt inom 
30 år, motsvarande Alternativ 2. 

Alternativ 2 
Nytt ARV 
Hunnebo 
4 poäng 

Förväntas medföra viss påverkan vid befintligt ARV 
med hänsyn till intrång i berg och strand i anslutning till 
befintligt verk.  
Överföringsledning förväntas medföra liten påverkan 
på naturvärden då den föreslås anläggas utmed 
befintliga vägar. 

Alternativ 3 
Nytt ARV 
Hogenäs 
6 poäng 

Fördelaktigt med begränsad påverkan vid Hogenäs då 
det är ett industriområde. Överföringsledning ger 
påverkan inom naturreservat men bör kunna anläggas 
utmed GC väg och schaktfritt sista biten från GC-väg 
till ARV. 
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6.3 Social 
Resultatet av bedömningen av handlingsalternativen med avseende på deras 
sociala aspekter presenteras i Figur 6-4. Bakgrunden till poängsättning är 
beskriven mer i detalj i avsnitt 6.3.1-6.3.4. 

Delkriteriernas viktning är illustrerad i Figur 6-5. Alternativens motstående 
intressen, omgivningspåverkan och störningar från tung trafik ansätts 30% vikt 
vardera, medan alternativens kulturmiljöpåverkan bedöms vara minst relevant 
för inriktningsbeslutet (10% vikt), då inget av alternativen förväntas medföra 
särskilt omfattande kulturmiljöpåverkan. 

 
Figur 6-4 Alternativens sammantagna måluppfyllnad av deras förväntade sociala påverkan (skala 0-
10 poäng) samt fördelningen mellan ingående delkriterier. 

 
Figur 6-5 Bedömd viktning av delkriterier till huvudkriteriet Social. 

 

 

 



 
 

 
Sweco |  
Uppdragsnummer: 30020515 
Datum: 2022-01-21 Ver: 1  
Dokumentreferens: \\segotfs003\projekt\21861\13012833_sotenäs_kommun_-_utredning_om_avloppsreningsverkens_framtid\000\19 
original\mka 220121.docx  29/38 

6.3.1 Motstående intressen 
Alternativ 1 

Ombyggnad av 
bef. ARV 
5 poäng 

Vissa verksamheter kan påverkas marginellt 

Alternativ 2 
Nytt ARV 
Hunnebo 
3 poäng 

Påverkar flest verksamheter och kan kräva mark från 
intilliggande industriverksamheter. 

Alternativ 3 
Nytt ARV 
Hogenäs 
8 poäng 

Fördelaktigt då befintlig industrimark kan nyttjas. 
Kringliggande verksamheter påverkas ytterst 
marginellt. 

6.3.2 Omgivningspåverkan 
Alternativ 1 

Ombyggnad av 
bef. ARV 
1 poäng 

Negativ påverkan på bofasta i närområdet och till viss 
del även turister samtidigt som det påverkar 
helhetsintrycket av Smögen och Hunnebo 

Alternativ 2 
Nytt ARV 
Hunnebo 
2 poäng 

En aning mindre påverkan än alternativ 1.  

Alternativ 3 
Nytt ARV 
Hogenäs 
9 poäng 

Ytterst marginell negativ påverkan på bofasta eller 
turism.  

 

6.3.3 Störningar från tung trafik 
Alternativ 1 

Ombyggnad av 
bef. ARV 
2 poäng 

Trafiksituationen är ansträngd på mindre vägar 
framförallt på transportvägen till Omholmen men även 
till viss del i Hunnebo. Medför olycksrisker och 
störningar. 

Alternativ 2 
Nytt ARV 
Hunnebo 
7 poäng 

Bättre trafiksituation än i alternativ 1 men viss störning 
i anslutning till ARV. 

Alternativ 3 
Nytt ARV 
Hogenäs 
9 poäng 

Hogenäs är förmånligt lokaliserat och har goda 
transportmöjligheter till och från anläggningen. 
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6.3.4 Kulturmiljöpåverkan 
Alternativ 1 

Ombyggnad av 
bef. ARV 
10 poäng 

Ombyggnaderna kräver inga överföringsledningar och 
risken för negativ påverkan på kulturmiljön blir därmed 
mycket liten.  

Alternativ 2 
Nytt ARV 
Hunnebo 
9 poäng 

Överföringsledningen kan möjligen påverka kulturmiljö 
även om detta bedöms bli marginellt eftersom 
ledningen till största del följer vägar och GC vägar 

Alternativ 3 
Nytt ARV 
Hogenäs 
8 poäng 

Överföringsledningarna kan möjligen påverka 
kulturmiljö även om detta bedöms bli begränsat 
eftersom ledningarna till största del följer vägar och GC 
vägar 
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6.4 Teknik och kvalitet 
Resultatet av bedömningen av handlingsalternativen med avseende på deras 
tekniska kriterier presenteras i Figur 6-6. Bakgrunden till poängsättning är 
beskriven i mer detalj i avsnitt 6.4.1-6.4.7 

Delkriteriernas viktning är illustrerad i Figur 6-7. Alternativens kapacitet har 
utvärderats som ett skallkrav och därför viktats bort i analysen (d v s 0% vikt), 
medan övriga delkriterier har bedömts vara lika viktiga och därför viktats lika till 
ca 17%. 

 
Figur 6-6 Alternativens sammantagna måluppfyllnad av deras förväntade tekniska och 
kvalitetsrelaterade aspekter (skala 0-10 poäng) samt fördelningen mellan ingående delkriterier. 

 
Figur 6-7 Bedömd viktning av delkriterier till huvudkriteriet Teknik och kvalitet. 
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6.4.1 Komplexitet 
Alternativ 1 

Ombyggnad av 
bef. ARV 
2 poäng 

Det är framförallt alternativets anläggningsarbete som 
inkluderar utbyggnad under drift vilket förväntas bli  
komplext, men även verkens driftsättning och 
efterföljande kontinuerliga drift förväntas vara 
komplexa. 

Alternativ 2 
Nytt ARV 
Hunnebo 
7 poäng 

Alternativet förväntas ha ett relativt komplext (men 
hanterbart) anläggningsarbete, men 
normal/okomplicerad drift. 
Avveckling av befintligt ARV kan eventuellt medföra 
viss (hanterbar) komplexitet. 

Alternativ 3 
Nytt ARV 
Hogenäs 
9 poäng 

Alternativet förväntas medföra ett normalt/okomplicerat 
anläggningsarbete och drift. 
Avveckling av befintliga ARV kan eventuellt medföra 
viss (hanterbar) komplexitet. 

6.4.2 Transportmöjligheter 

Alternativ 1 
Ombyggnad av 

bef. ARV 
0 poäng 

Alternativet förväntas medföra mycket ogynnsamma 
transportmöjligheter. 
Trafiksituationen är ansträngd på mindre vägar 
framförallt på transportvägen till Omholmen men även 
till viss del i Hunnebo.   
Reningsverket vid Omholmen är placerat inom tätort 
med trånga vägar, ingen alternativa tillfartsväg finns 
och det kommer efter ombyggnad innebära mycket 
trånga av- och pålastningsytor vid reningsverket. 

Alternativ 2 
Nytt ARV 
Hunnebo 
5 poäng 

Alternativets transportmöjligheter bedöms inte 
försvåras av alternativets utformning och placering. 

Alternativ 3 
Nytt ARV 
Hogenäs 
9 poäng 

Hogenäs är fördelaktigt lokaliserat och det finnsr goda 
transportmöjligheter till och från anläggningen. 
Samtidigt finns det mycket goda förutsättningar bra av- 
och pålastningsytor vid reningsverket. 

6.4.3 Kapacitet 
Har utvärderats som ett skallkrav där samtliga alternativ har dimensionerats till 
samma kapacitet utifrån givna förutsättningar (10 poäng). 

6.4.4 Driftsäkerhet 
Alternativ 1 

Ombyggnad av 
bef. ARV 
5 poäng 

Alternativet bedöms medföra normal driftsäkerhet, om 
man bortser från alternativets komplexitet som 
utvärderas för sig (avsnitt 6.4.1). 

Alternativ 2 
Nytt ARV 
Hunnebo 
6 poäng 

Nytt ARV förväntas medföra bättre driftsäkerhet vid 
ARV än för alternativ 1, men medför viss ökad risk för 
bräddningar vid överföring av avloppsvatten från 
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Omholmen till Hunnebo ARV eftersom alternativet 
innefattar sju pumpstationer i en linje 

Alternativ 3 
Nytt ARV 
Hogenäs 
7 poäng 

Nytt ARV förväntas medföra bättre driftsäkerhet vid 
ARV än för alternativ 1, och något lägre risk kopplat till 
bräddningar vid överföring av avloppsvatten eftersom 
det är färre pumpstationer kopplat i en linje än för 
Alternativ 2. 
Omholmen till Hogenäs medför fem pumpstationer i en 
linje, medan överföring från Hunnebo till Hogenäs 
innefattar fyra. Det totala antalet pumpstationer är 
samma för Alternativ 2 och 3. 

6.4.5 Utbyggnadsmöjligheter 
Alternativ 1 

Ombyggnad av 
bef. ARV 
0 poäng 

Alternativet saknar utbyggnadsmöjligheter för att 
anpassa reningsprocesserna för framtida behov (och 
skarpare krav). 

Alternativ 2 
Nytt ARV 
Hunnebo 
4 poäng 

Alternativet har begränsade utbyggnadsmöjligheter för 
att anpassa reningsprocesserna för framtida behov 
(och skarpare krav) men sammantaget bättre än 
alternativ 1. 

Alternativ 3 
Nytt ARV 
Hogenäs 
9 poäng 

Alternativet har mycket goda utbyggnadsmöjligheter 
för att anpassa dess reningsprocesser för framtida 
behov (och skarpare krav) 

6.4.6 Anpassning till säsongsvariation 
Alternativ 1 

Ombyggnad av 
bef. ARV 
5 poäng 

Alternativet kommer till stora delar att vara lika 
välanpassat för att hantera säsongsvariationer som i 
dagsläget. 

Alternativ 2 
Nytt ARV 
Hunnebo 
7 poäng 

Alternativet har goda förutsättningar för att anpassa 
fosfor- och BOD-rening efter säsongsvariationer och 
förväntas även kunna anpassa kväverening utan att 
påverka reningsgrad i större omfattning vid 
omställningsperioder. 

Alternativ 3 
Nytt ARV 
Hogenäs 
7 poäng 

Alternativet har goda förutsättningar för att anpassa 
fosfor- och BOD-rening efter säsongsvariationer och 
förväntas även kunna anpassa kväverening utan att 
påverka reningsgrad i större omfattning vid 
omställningsperioder. 

6.4.7 Översvämningsrisk 
Alternativ 1 

Ombyggnad av 
bef. ARV 
3 poäng 

ARV kommer att kravställas till att klara av att hantera 
en havsnivå på +2,7 m, men det är osäkert huruvida 
transportvägar till ARV (kommunägda) kommer att 
vara det. 
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Alternativ 2 
Nytt ARV 
Hunnebo 
4 poäng 

ARV kommer att kravställas till att klara av att hantera 
en havsnivå på +3,2 m, men det är osäkert huruvida 
transportvägar till ARV (kommunägda) kommer att 
vara det.  

Alternativ 3 
Nytt ARV 
Hogenäs 
9 poäng 

ARV och tillfartsvägar (Trafikverkets vägar) kommer 
vara placerat över +3,2m. 
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6.5 Ekonomi 
Alternativens sammantagna nuvärde har beräknats och redovisas i Figur 6-8, 
givet ansatta avskrivningstider, 2% låneränta, 50% reinvesteringsandel, 3,5% 
diskontering och 70 års tidshorisont. 

 
Figur 6-8. Alternativens beräknade nuvärdeskostnad för en tidshorisont på 70 år och 
diskonteringsränta på 3,5% 

Alternativ 1 
Ombyggnad av 

bef. ARV 
10 poäng 

Alternativen kan till stora delar ses som ekonomiskt 
likvärdiga vid givna förutsättningar 

Alternativ 2 
Nytt ARV 
Hunnebo 
10 poäng 

Alternativ 2 bedöms vara marginellt (ca 2%) mindre 
kostsamt än Alternativ 1 

Alternativ 3 
Nytt ARV 
Hogenäs 
9 poäng 

Alternativ 3 (nytt gemensamt reningsverk i Hogenäs) 
bedöms vara marginellt (ca 5%) dyrare än Alternativ 1 

 

 

 

 



 
 

 
Sweco |  
Uppdragsnummer: 30020515 
Datum: 2022-01-21 Ver: 1  
Dokumentreferens: \\segotfs003\projekt\21861\13012833_sotenäs_kommun_-_utredning_om_avloppsreningsverkens_framtid\000\19 
original\mka 220121.docx  36/38 

6.6 Sammantagen bedömning 
Den sammanslagna poängbedömningen för samtliga alternativ är illustrerad i 
Figur 6-9. 

De ingående huvudkriteriernas viktning är illustrerad i Figur 6-10. Ekonomi har 
tilldelats högst vikt (50%), då kommunen förväntas ha begränsade möjligheter 
att införskaffa kapital för att genomföra framtida inriktningsbeslut. I övrigt har 
Teknik och kvalitet tilldelats 20% vikt, medan övriga huvudkriterier ansatts 10% 
vikt vardera i beslutsunderlaget. Teknik och kvalitet har viktats högre än övriga 
huvudkriterier dels på grund av det innefattar fler delkriterier, dels för att det 
innefattar viktiga aspekter för alternativens funktion och drift. 

Baserat på det underlag som var tillgängligt vid analysens genomförande och 
vid föreslagen viktning, medför underliggande poängbedömningar att Alternativ 
3 (Nytt ARV vid Hogenäs) framstår som det mest fördelaktiga alternativet. 

Alternativ 3 förväntas medföra snabbare genomförandetid än Alternativ 1, lägst 
miljöpåverkan, minst sociala störningar och bäst utformning med hänsyn till 
tekniska och kvalitetsrelaterade kriterier, till en likvärdig nuvärdeskostnad som 
alternativ 1 och alternativ 2. 

 
Figur 6-9 Handlingsalternativens sammantagna poäng (skala 0-10 poäng) samt fördelningen mellan 
ingående huvudkriterier. 
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Figur 6-10 Bedömd viktning av analyserade huvudkriterier.  
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7 Slutsats 
 

Tre alternativ har utvärderats för den framtida spillvattenreningen i Sotenäs 
kommun; 1) Ombyggnad av bef. ARV, 2) Nytt gemensamt ARV vid Hunnebo, 3) 
Nytt gemensamt ARV vid Hogenäs. 

Utvärderingen har utförts inom 5 huvudkriterier Genomförandetid, 
Miljöpåverkan, Socialt, Teknik och kvalitet samt Ekonomi.  

Sammantaget bedöms alternativ 3 med en centralisering av spillvattenreningen 
på ny lokalisering vid Hogenäs vara det mest fördelaktiga och hållbara 
alternativet. 

Sotenäs kommun och Sotenäs Vatten rekommenderas fortsätta planering 
utifrån en ny lokalisering, exempelvis vid Hogenäs. 

. 
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 Advokatfirman Setterlid AB 
 rikard@setterlid.se • Tel. 076-101 99 12 

  
                    
 

PM 
 
Från: Advokat Rikard Setterlid 

Till: Västvatten 

Jannie Lundell 

Datum: 5 augusti 2021 - UTKAST 

Ang: Frågor ang. ägande och drift av kommunalt ARV 

_______________________________________________________________________ 
 

1. Bakgrund och frågeställningar 

1.1. Västvatten har i telefonsamtal och i ett uppföljande e-postmeddelande 210708 redo-

visat följande bakgrundsbeskrivning: 

”Scenariot handlar om att en stor industrianläggning skall bygga en stor livsmedelsanläggning där allt 

processvatten skall tas om hand i en sluten krets. Personaltoaletter och mer hushållsliknande av-

loppsvatten skall renas i en annan anläggning som skall byggas.” 

1.2. Av ekonomiska skäl och resurshushållningsskäl har fråga då uppkommit om 

förutsättningarna och möjliga former för något slags offentlig/privat samverkan genom 

gemensamt utnyttjande av ett avloppsreningsverk (ARV) som, utöver industrins behov, 

också kan tillgodose den kommunala va-huvudmannens lokala behov av renings-

kapacitet. Jag har också muntligen upplysts om att ARV:t är tänkt att lokaliseras utan-

för den allmänna va-anläggningens nuvarande verksamhetsområde. 

1.3. Västvatten har mot den bakgrunden ställt följande frågor för utredning och be-

svarande. 

1. Får kommunen låta en privat aktör äga ett framtida avloppsreningsverk som kommunen nyttjar till 
största del? 

 
2. Kan ett framtida avloppsreningsverk samägas av Sotenäs Vatten AB och en privat aktör? 
 
3. Skulle en privat aktör kunna bygga ett verk som kommunen sedan köper utan att det har 

upphandlats? Nyttjandefördelning i detta fall är ca 4 % privat aktör och resterande nyttjas av 
kommunen. 

 
4. Får ett privat bolag driva ett kommunalt ARV?  

 

1.4. Jag redovisar min va-rättsliga bedömning i det följande. Om inte annat särskilt anges, 

innefattar denna PM inte i något avseende annat än just va-rättsliga bedömningar.  

mailto:rikard@setterlid.se
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2. Tillämpliga regler m.m. 

Det kommunala huvudmannaskapet 

2.1. Kommunal va-verksamhet regleras i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 

(LAV). Det är en av de centrala utgångspunkterna för LAV att allmänna va-tjänster skall 

tillhandahållas genom kommunala anläggningar och att kommunernas ansvar knyts till 

ägandet av va-anläggningarna (prop. 2005/06:78 s. 1). 

2.2. Det står alltså klart att kommunerna genom LAV åläggs ett långtgående ansvar för att 

tillhandahålla allmänna vattentjänster genom va-anläggningar som kommunen äger 

eller har ett rättsligt bestämmande inflytande över (prop. 2005/06:78 s. 26). 

Vad betyder uttrycket ”allmän va-anläggning”? 

2.3. I 2 § LAV infördes också ett flertal definitioner, bl.a. beträffande allmän va-anläggning 

som där definieras som en va-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt be-

stämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens 

skyldigheter enligt LAV.  

2.4. Enligt min mening råder det emellertid en begreppsmässig oklarhet i lagtexten och i 

regeringens uttalanden i propositionen huruvida begreppet allmän va-anläggning syf-

tar på hela den allmänna va-anläggningen, dvs. vattenverk, ARV, ledningsnät och där-

med sammanhängande anordningar som en sammanhållen enhet, eller om uttrycket 

även syftar på enskilda delar därav, t.ex. ett enskilt ARV. Begreppet synes användas 

omväxlande i båda dessa betydelser. Av det drar jag slutsatsen att även ett separat 

ARV eller annan sådan driftsenhet, kan utgöra en allmän va-anläggning i lagens 

mening eller i vart fall utgöra en del av den. 

2.5. Bestämmelsen i 2 § LAV ger alltså egentligen inte uttryck för någon teknisk definition, 

utan har snarare som syfte att skilja den allmänna va-anläggningen från förekom-

mande enskilda va-anläggningar, utifrån ägandet och inflytandet över anläggningen i 

fråga. Trots definitionen finns det alltså inte någon helt entydig innebörd av begreppet 

allmän va-anläggning och vad som ingår däri, vare sig i LAV eller i dess förarbeten.  

2.6. Begreppets närmare innebörd får således uttolkas. Viss vägledning kan därvid fås av 

ett uttalande i förarbetena (prop. 2005/06:78 s. 28): 

”En förutsättning för att en va-anläggning skall kunna betraktas som allmän är att den har ordnats 

eller att den används för att fullgöra kommunens va-ansvar. Enbart det förhållandet att en va-anlägg-

ning finns på en fastighet som kommunen äger, kvalificerar alltså inte va-anläggningen som en allmän 

va-anläggning i va-lagstiftningens mening. Även om en eller flera grannfastigheter genom servitut får 

nyttja den kommunägda fastighetens anläggning, behöver anläggningen nämligen inte ha ordnats för 

att fullgöra kommunens lagstadgade utbyggnadsskyldighet.” 
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2.7. Uttalandet indikerar att lagstiftaren fäster avgörande betydelse vid om en va-anlägg-

ning ordnats eller används för att fullgöra kommunens lagstadgade skyldighet att hålla 

och bygga ut den allmänna va-anläggningen i kommunen, därav formuleringen i 2 §.  

Kan ett privatägt ARV utgöra en ”allmän va-anläggning” eller vara en del därav? 

2.8. Enligt min mening bygger LAV och dess förarbeten på en tydligt uttalad intention att 

kommunen skall ha och bibehålla äganderätten till den allmänna va-anläggningen i 

kommunen, eller i vart fall ha full rådighet över den. Ett privatägt ARV torde med den 

utgångspunkten knappast kunna utgöra en allmän va-anläggning; ej heller vara en del 

av den. Det torde i så fall förutsätta dels att ARV:t i fråga ordnats i syfte att fullgöra 

kommunens lagstadgade huvudmannaansvar enligt LAV, dels att va-huvudmannen har 

rådighet över verket genom sina möjligheter att utöva ett rättsligt bestämmande in-

flytande över ARV:t. Det är dock svårt att se hur dessa förutsättningar i praktiken skulle 

anses vara uppfyllda för ett privatägt ARV. 

2.9. Jag kan dock inte se att det av 2 § eller någon annan bestämmelse i LAV följer något 

egentligt va-rättsligt förbud mot att en enskild va-anläggning, t.ex. ett ARV, betjänar 

den allmänna va-anläggningen, utan att därför anses vara en del av den.  

3. Bedömning 

3.1. Fråga 1: Får kommunen låta en privat aktör äga ett framtida avloppsreningsverk som 

kommunen nyttjar till största del? 

Svar: Så länge verket är beläget utanför verksamhetsområdet, omfattas förhållandet 

inte av LAV. Mot ovan angiven bakgrund gör jag därför bedömningen att kommunen 

eller va-huvudmannen, från va-rättslig utgångspunkt, i det läget, i och för sig kan låta 

ett ARV som ägs (och drivs) av en privat aktör, betjäna den allmänna va-anläggningen. 

Jag ser inte nyttjandegraden som en faktor av betydelse just i det fallet. Kommunen får 

i sådant fall antas köpa erforderlig mottagnings- och behandlingskapacitet av ägaren av 

ARV:t genom avtal.  

Om verksamhetsområdet emellertid skulle utvidgas, är det som redovisats ovan, min 

mening att ARV:t endast svårligen skulle kunna anses vara en del av den allmänna va-

anläggningen. ARV:t skulle i det läget dock kunna bli en del av den allmänna va-anlägg-

ningen om va-huvudmannen löser in verket enligt 39 § LAV.  

Sett till tänkbara va-rättsliga problem med det inledningsvis nämnda, något tillåtande 

synsättet, kan det inte uteslutas att länsstyrelsen som tillsynsmyndighet förelägger 

kommunen med stöd av 6 § LAV att snarast tillgodose föreliggande behov av allmänna 

vattentjänster i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Veterligen har 
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den bestämmelsen hittills dock inte tillämpats i fråga om utbyggnad av ARV, utan en-

bart i fråga om allmänna va-ledningar. Enligt min mening bör tillämpningen av 6 §, 

rimligen också utgå från föresatsen att det måste föreligga ett faktiskt behov som inte 

tillgodoses på annat sätt, t.ex. som i det tänkta fallet, genom att kommunen nyttjar ett 

privatägt ARV. Den va-rättsliga hållbarheten av denna principiella inställning är dock 

inte given, sett i ljuset av tidigare avgöranden rörande Kungskullen där befintligt en-

skilt nät inte ansågs hindra att kommunen hölls skyldig att utvidga verksamhets-

området och bygga ut allmänt ledningsnät. 

En måhända mer teoretiskt rättslig konsekvens härav skulle kunna påstås vara att den ersättning som 

va-huvudmannen rimligen kommer att utge till den privata ägaren av ARV:t, inte utgör en för va-verk-

samheten nödvändig kostnad och att den följaktligen inte skulle få ingå i kommunens självkostnads-

underlag vid bestämmandet av avloppsdelen av va-taxan. För egen del är tycker jag en sådan hypotes är 

tämligen svagt underbyggd. Det står ju klart att alla nödvändiga kostnader – även från ”externa” 

leverantörer av olika slag – kan utgöra en del av självkostnadsunderlaget. 

Det är i övrigt svårt att se några mer betydande va-rättsliga konsekvenser för kommu-

nen eller det kommunala va-bolaget om lagstiftarens intentioner inte uppfylls i varje 

del, särskilt som LAV saknar ett uttryckligt förbud mot ett sådant organisatoriskt upp-

lägg.  

3.2. Fråga 2: Kan ett framtida avloppsreningsverk samägas av Sotenäs Vatten AB och en 

privat aktör? 

Svar: I all korthet kan jag inte se några va-rättsliga hinder mot en samägandelösning. 

Jag vill dock även i denna del tillägga att denna bedömning vilar på den givna förut-

sättningen att ett blivande ARV är beläget och tillgodoser behov utanför den allmänna 

va-anläggningens verksamhetsområde. Skulle VO:t i framtiden utvidgas så att det även 

omfattar ett sålunda existerande ARV, finns en risk för uppkomst av komplicerade kon-

traktuella och va-rättsliga frågor.  

För att tillgodose bl.a. 6 § LAV och definitionen i 2 §, torde va-huvudmannen i sådant 

fall också behöva säkerställa sitt rättsligt bestämmande inflytande över ARV:t. Sam-

ägandeförhållandet förutsätts då regleras i ett avtal mellan samägarna om utövandet 

av samäganderätten. En väsentlig punkt i ett samäganderättsavtal blir att säkerställa 

va-huvudmannens rättsligt bestämmande inflytande. I övrigt förutsätts samägande-

rättsavtalets utformas med hänsyn till innehållet i 1904 års lag om samäganderätt.  

Ett samäganderättsligt förhållande är inte rättsligt okomplicerat och tenderar erfaren-

hetsmässigt att medföra risk för uppkommande tvister, särskilt med tiden. Den reella 

nyttan och robustheten i en sådan avtalsmodell bör enligt min mening därför vägas 

mot en mer traditionell modell, där va-huvudmannen äger (och driver) ARV:t men att 
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verket utformas med en särskild ”industridel” eller att industrierna i fråga ”köper” be-

handlingskapacitet i motsvarande mån. Berörda industrier kan i sådana fall åläggas i 

upprättade va-avtal att finansiera den kapacitet som särskilt motiveras av deras behov. 

Sådana finansieringslösningar kan, enligt min mening, inte anses strida mot va-rätten, 

åtminstone inte så länge ARV:t ligger utanför verksamhetsområdet och förmodligen 

inte heller efter en utvidgning, då industrins användning av den allmänna va-anlägg-

ningen möjligen kan sägas påtagligt avvika från vad som är normalt inom verksamhets-

området och följaktligen regleras i va-avtal (22 § LAV).  

3.3. Fråga 3: Skulle en privat aktör kunna bygga ett verk som kommunen sedan köper utan 

att det har upphandlats? Nyttjandefördelning i detta fall är ca 4 % privat aktör och res-

terande nyttjas av kommunen. 

Svar: Den principiella upphandlingsrättsliga frågeställningen är känd sen länge och 

uppmärksammades redan kort tid efter ikraftträdandet av den första EU-baserade 

upphandlingslagstiftningen i mitten av 1990-talet, bl.a. i fråga om ”Brandstationen i 

Karlstad” och uppförandet av ett idrottscentrum I Eskilstuna.  

Köp av fastigheter är som regel undantagna från upphandlingsplikt. I fall som detta, 

när köpet objektivt kunde ha skett före uppförandet av byggnaderna och anläggning-

arna och de arbeten som är förknippade med bygget då kunde ha upphandlats av va-

huvudmannen genom ett reguljärt upphandlingsförfarande enligt gällande lagstiftning, 

är dock risken hög för att Konkurrensverket och/eller EU-kommissionen som tillsyns-

myndigheter på upphandlingsområdet, ”lyser igenom” kontraktsförhållandet och be-

dömer upplägget som ett kringgående av upphandlingslagstiftningen. Min bedömning 

är således att den beskrivna modellen är förknippade med betydande upphandlings-

rättsliga risker.  

Jag vill i denna del även peka på vad som ovan anförts om va-huvudmannens möjlighet 

att lösa in ARV:t enligt 39 § LAV. Så länge inlösenbeloppet bestäms efter vedertagna 

värderingsprinciper, kan ett sådant förfarande inte anses stå i strid med gällande stats-

stödsregler. Det kan dock uppfattas som upphandlingsrättsligt utmanande om par-

terna redan på förhand är överens om att den enskilda va-anläggningen skall lösas in 

enligt lagen, istället för att köpas på marknadsmässiga villkor. Återigen finns en risk för 

”genomlysning” av förhållandet. Jag vill också tillägga att ett inlösenförfarande, genom 

den nutida utformningen av värderingsreglerna, kan bli tämligen dyrt för 

huvudmannen.  

3.4. Fråga 4: Får ett privat bolag driva ett kommunalt ARV?  

Svar: Frågan kan i korthet besvaras jakande. Frågan om driftsentreprenader inom 
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kommunal va-verksamhet diskuterades utförligt i LAV:s förarbeten. Diskussionerna 

utmynnade i att det i 15 § LAV klargörs den sedan länge gällande ordningen att 

huvudmannen får upplåta åt någon annan att sköta driften av den allmänna va-

anläggningen. Sådana driftsentreprenader kan avse hela eller delar av anläggningen, 

alltså också ett specifikt ARV. Den enda begränsning som uttalas i förarbetena är 

funktionellt bestämd och innebär att kommunen inte kan låta en driftsentreprenad få 

leda till att kommunen förlorar möjligheterna till övergripande styrning av va-verksam-

heten (prop. 2005/06:78 s. 139). Det är därför viktigt att va-huvudmannen i avtalet 

med en driftsentreprenör tillförsäkrar sig effektiva insyns- och styrningsmöjligheter 

över driften och anläggningen.  

Va-lagsutredningens förslag (SOU 2004:64) om en längsta tillåten giltighetstid för avtal 

om driftsentreprenader, ledde inte till lagstiftning. Så länge va-huvudmannen tillför-

säkrar sig erforderliga styrnings- och kontrollmöjligheter i avtal med driftsentreprenö-

ren, finns således inga va-rättsliga hinder mot att ett privat bolag driver ett kommunalt 

ARV.  

Förhållandet till driftsentreprenören är dock underkastat krav på genomförande av ett 

upphandlingsförfarande enligt gällande upphandlingslagstiftning (se t.ex. prop. 

2005/06:78 s. 114). Från allmän upphandlingsrättslig synvinkel saknar det egentlig be-

tydelse för frågan om upphandlingsskyldighet, huruvida det finns eller kan frammanas 

någon reell konkurrenssituation i ett sådant upphandlingsförfarande.  

____________ 
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