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Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn, lokal Tryggö, samt via Teams, onsdagen den 26 oktober 2022,  
kl 08.30-15.00. 
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00 
 

Beslutande 
 
Jeanette Loy (M) distans 
Mikael Sternemar (L)  
Roland Mattsson (M)   

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

Närvarande 
ersättare 

 
 

 
Birgitta Albertsson (S) 
 

Övriga deltagare  
 
Emma Vånder, folkhälsostrateg § 168-170 
Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg § 169-172 
Fredrik Handfast, näringslivsutv § 172-174 
Celine Hennström, MEX-ingenjör § 173 
Emelie Andersson, MEX-ingenjör § 174 
Eveline Karlsson, samhällsbyggnadschef § 172-179 
Tomas Wallin, anläggningschef § 176 
 
 
 

 
Fredrik Torstensson, drift o projektchef § 178 
Amanda Jansson, planarkitekt § 180-181 
Lena Andersson, Rådhuset Arkitekter § 180 
Petra Hassellöv, controller § 182-184 
Maria Strömberg, ekonomichef § 182-184, 186-188 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
Anna Liedholm, kommundirektör 

Justerare Roland Mattsson (M) 
 

Justering Protokollet justeras den 17 november 2022 kl 11.30 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Therése Mancini (S)   
Justerare    

 Roland Mattsson (M)   
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-11-17 – 2022-12-09. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KSAU § 167 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 

• Omprioritera budget i investeringsprojekt 
• Boende på ABBA-gården 
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KSAU § 168 Dnr 2021/000369 

Uppdrag – Arbeta för att Sotenäs kommun blir en Fairtrade-certifierad 
kommun 

Sammanfattning 

Tina Ehn (MP) föreslog i en motion att ett arbete påbörjas för att Sotenäs kommun ska bli 
certifierade enligt Fairtrade.  
 
Kommunfullmäktige biföll motionen 2016-09-22 och uppdrog åt Kommunstyrelsen att utreda 
förutsättningarna för att ett arbete påbörjas mot en diplomering enligt Fairtrade. 
 
Förvaltningen har behandlat ärendet genom att utreda frågan och då bland annat undersökt intresset 
hos lokalsamhället att delta i arbetet för en Fairtrade city diplomerad kommun. Responsen har 
uteblivit och därför bedöms kommunen i dagsläget inte ha förutsättningar att gå vidare i 
utredningen att ansöka om en Fairtrade City diplomering.  
 
Det har även gjorts omvärldsbevakning och bland annat har en kommun i närområdet som tidigare 
varit diplomerade valt att inte ansöka på nytt på grund av att det varit förhållandevis resurskrävande. 
Istället kopplar exemplifierad kommun, arbetet med etisk konsumtion till det övergripande arbetet 
med Agenda 2030. Sotenäs kommun är sedan tidigare med i ”Glokala Sverige” där frågor kring 
Social hållbarhet, däribland Fairtrade lyfts. Det är ett bredare nätverk som behandlar agenda 2030. 

Beskrivning av ärendet 
Fairtrade City är en diplomering av kommuner som engagerar sig för rättvis handel och 
etisk konsumtion. Kaffe, te, bananer, kakao och bomull är exempel på varor där 
produktionen riskerar att leda till negativ påverkan på mänskliga rättigheter genom 
barnarbete, extremt långa arbetsdagar, hälsofarlig arbetsmiljö, löner som inte går att leva på 
och avsaknad av fackliga rättigheter. Här kan kommuner, lokalsamhällen och regioner göra 
skillnad. 
 
För att bli diplomerad enligt Fairtrade krävs en bred samverkan i kommunen som 
geografiskt område och ett kontinuerligt arbete för förbättrad information, ökat utbud och 
konsumtion av rättvist handlade varor.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-09-22 § 90 
Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande och utredning 
Hållbarhetsrådets protokoll 2022-09-27 § 35 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S), Roland Mattsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till 
Hållbarhetsrådets förslag. 
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Forts. KSAU § 168 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Hållbarhetsrådets förslag att Sotenäs kommun inte ska ansöka 
om att bli en Fairtrade City-diplomerad kommun då förutsättningar saknas.  
Kommunen kommer att fortsätta arbeta för att bidra till en etisk konsumtion och handla 
rättvisemärkta produkter. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 169 Dnr 2022/000608 

Lokala brottsförebyggande rådet 

Sammanfattning 

Organisationen för kommunens lokala Brottsförebyggande råd har sett olika ut under åren och ett 
flertal modeller har prövats. Idag fungerar kommunstyrelsens arbetsutskott som styr- och 
ledningsgrupp och beslutande organ för de brottsförebyggande frågorna. 
 
Mot bakgrund av att det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är viktigt utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv, föreslås att Hållbarhetsrådet blir beredande organ i trygghetsskapande och 
brottsförebyggande frågor. En förhoppning är att få en bredare politisk förankring, drivas 
tvärsektoriellt och att arbetet kan ge synergieffekter. 
 
I Hållbarhetsrådet finns förutsättningar att diskutera den lokala lägesbilden, samordna insatser, följa 
upp och utvärdera vidtagna åtgärder. Hållbarhetsrådet skulle kunna bereda medborgarlöftet och 
samverkansöverenskommelsen med polismyndigheten innan det beslutas i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
Målsättningen med förslaget är att få en bredare politisk förankring och ett tydligt arbetssätt. 

Beslutsunderlag 

Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2022-06-20 
Hållbarhetsrådets protokoll 2022-05-31 § 28 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att förslaget revideras, att 
Hållbarhetsrådet ska vara en del i beredningen. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att Hållbarhetsrådet ska vara en del i beredningen av medborgarlöfte och 
samverkansavtal med polisen samt arbetet med Effektiv samordning för trygghet (EST) till 
Hållbarhetsrådet inför beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 170 Dnr 2022/000153 

Översyn av reglemente för Folkhälsopris och Hållbarhetspris 

Sammanfattning 

I samband med hantering av ärendet Revidering av reglemente Idrotts- & Fritidspris 
samt Kulturpris (KS 2022-02-02 § 13 med dnr 2021/000449) föreslogs att riktlinjer för 
Folkhälsopris och Hållbarhetspris skulle ses över i syfte att skapa ett mer gemensamt 
regelverk. Därmed ändras riktlinjerna för folkhälsopriset och hållbarhetspriset till ett 
reglemente.  
 
Hållbarhetsrådet önskade att slå ihop styrdokumenten till ett, då båda priserna utses av 
Hållbarhetsrådet, sker under samma tidsperiod och hanteras likadant. 
 
Priserna är ett sätt att belysa folkhälso- och hållbarhetsarbetet i kommunen, uppmuntra 
engagemang och lyfta fram goda exempel.  
 
Priserna föreslås kunna delas ut till privatperson, förening, kommunal verksamhet eller företag, som 
i huvudsak är verksam/bedriver verksamhet i Sotenäs kommun. 

Beslutsunderlag 

Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2022-10-12 
Hållbarhetsrådets protokoll 2022-10-25 § 46 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Folkhälsopris och Hållbarhetspris i 
Sotenäs kommun. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 171 Dnr 2021/000498 

Kommunernas klimatlöften 2022 

Sammanfattning 

Hösten 2021 bjöds kommunerna in att anta klimatlöften för 2022 i satsningen Kommunernas 
klimatlöften som är en del av kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” (Klimat 
2030) som Västra Götalandsregionen (VGR) och Länsstyrelsen Västra Götaland gemensamt 
ansvarar för.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 att inför 2022 anta klimatlöftena 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, och 20.  
 
Under 2022 har alla förvaltningar och flertalet kommunala bolag arbetat med att genomföra de olika 
åtgärderna. I bilaga 2; Rapport klimatlöften 2022, som skrivs under årets sista kvartal, redogörs för 
vad som gjorts för att genomföra de antagna löftena med en bedömning av genomförandet framtill 
årsskiftet. I rapporten redogörs även för huruvida verksamheterna planerar att fortsätta arbetet 
utifrån klimatlöftena under 2023.  
 
De antagna klimatlöftena 2022 kopplar an till Sotenäs Hållbarhetsstrategis alla fokusområden, varav 
Hållbar konsumtion och produktion är den främsta. Klimatlöftena har bidragit till 
Kommunfullmäktiges mål att främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv.  
 
Klimat 2030 har meddelat att inga nya löften kommer under 2023, utan kommunerna kommer att 
ges fortsatt stöttning i nuvarande klimatlöften (2022 års lista). 

Beslutsunderlag 

Uppföljningsformulär klimatlöften 2022 Sotenäs 
Rapport klimatlöften 2022 Sotenäs 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2022-10-12 
Hållbarhetsrådets protokoll 2022-10-25 § 44 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår som tilläggsförslag att Kommunstyrelsen 
noterar att mål 3 handlar om klimatbonus för bilar vilket inte är aktuellt längre, dock kommer 
kommunen fortsätta köpa in klimatsmarta bilar.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 171 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom uppföljningsformuläret som ska skickas in till 
Klimat 2030.   
 
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta arbetet med de antagna klimatlöftena; 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 20 och genomföra dem även under 2023.   
 
Kommunstyrelsen noterar att mål 3 handlar om klimatbonus för bilar vilket inte är aktuellt längre, 
dock kommer kommunen fortsätta köpa in klimatsmarta bilar.  
 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 172 Dnr 2022/000922 

Laddplan för Sotenäs kommun 

Sammanfattning  
Laddplan för Sotenäs kommun har initierats som ett resultat av Sotenäs kommuns antagande av Klimat 
2030 och Kommunernas klimatlöfte; 1. Vi har en laddplan för kommunen. Sotenäs kommun antog 
klimatlöftena inför 2022 i Kommunstyrelsen 24 november 2021, §170. 
 
Sotenäs ställningstagande för publik laddning har utgjort underlag för laddplanen tillsammans med 
Sotenäsbostäders arbete för laddinfrastruktur till sina boende. Laddplanen syftar till att accelerera 
omställningen till ett fossilfritt samhälle för boende i första hand och besökare i andra hand. 

Beslutsunderlag 

Laddplan för Sotenäs kommun 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2022-10-10 
Vägledning för laddinfrastruktur – publik laddning i Fyrbodal, framtagen av Fyrbodals 
Kommunalförbund 
Hållbarhetsrådets protokoll 2022-10-25 § 42 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Laddplan för Sotenäs kommun. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-11-16 §§ 167-190 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 11(35)
 

 
 

KSAU § 173 Dnr 2022/000839 

Ansökan om köp av mark för parkering Hunnebostrand 1:456 

Sammanfattning 

Kungshamnsfiskarna AB (556864–6649) har ansökt om att få köpa den kommunala fastigheten 
Hunnebo 1:456 som utgörs av ca 671 kvm mark och idag består av parkering. Företaget äger 
grannfastigheten Hunnebo 1:457 som består av vårdcentral och önskar nu förvärva kommunens 
fastighet Hunnebo 1:456 med parkeringsändamål.    

Beskrivning av ärendet 

Gällande detaljplan (14-HUN-7) visar att marken är planlagd för lätt industri och jämförliga 
ändamål. Byggnad får ej uppföras eller lokal inredas för sådan verksamhet, som med hänsyn till 
närbelägen bostadsbebyggelse kan väntas medföra sanitär olägenhet. Detaljplanen medger en 
byggnadshöjd på 7,6 meter. Avstånd till gräns nämns inte i detaljplanen vilket innebär att 
byggnadsstadgan §39 gäller, där minsta avstånd är 4,5 meter om man inte sammanbygger över 
gräns eller om det finns särskilda skäl att bygga närmare. 
 
Företaget äger grannfastigheten Hunnebo 1:457 som består av en vårdcentral. De nämner att det är 
problem med parkeringsplatserna på Hunnebo 1:456 som ska betjäna vårdcentralen samt 
inneboende hyresgäster till bostäder i närheten. Parkeringen används enligt företaget till stor del av 
sommarboende och ofta under längre intervall vilket orsakar problem för verksamheten. 

Ekonomi  
Marktillköpstaxan ligger på 290 kr/kvm i området vilket innebär att en försäljning av marken på ca 
671 kvm ger en intäkt till kommunen om cirka 194 590 kronor.  

Beslutsunderlag 

Utkast på markupplåtelseavtal från Västvatten  
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-09-19 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare utredning av 
grannfastigheters tillgång till utfart. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet för ytterligare utredning av 
grannfastigheters tillgång till utfart. 
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Forts. KSAU § 173 

 

Skickas till 

Sökande 
MEX-ingenjör 
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KSAU § 174 Dnr 2022/000536 

Ansökan om köp av mark del av Hovenäs 1:3 

Sammanfattning 

Tångeviks Fastighets AB ansöker om att få köpa till mark för att utöka sin fastighet Dale 1:17 i 
enlighet med köpoption i befintliga köpeavtalet. Kungshamns Transport Service AB är hyresgäster 
för fastigheten och har behov av mer utrymme för sin verksamhet.  

Beskrivning av ärendet 

Tångevik Fastighets AB har ansökt om att få köpa till mark till sin fastighet Dale 1:17. Företaget 
äger Dale 1:17 som hyrs ut till Kungshamn Transport Service AB som bedriver transport och 
uthyrning av containrar.  Köpet möjliggör en expansion av företagets nuvarande verksamhet på 
fastigheten, då företaget idag inte har tillräckligt utrymme för verksamheten.  
 
Tångevik Fastighets AB köpte år 2005 fastigheten Dale 1:17 av kommunen. I köpeavtalet ingick en 
option där köparen äger rätt att genom fastighetsreglering förvärva resterande mark mot syd fram 
till gällande plangräns och kvartersmark. I optionen fastställdes ett tomtpris om 50 kr per kvm i 
2004 års nivå samt att köparen bekostar förrättningen. Vid uppräkning av tomtpriset till 2022 års 
nivå (uppräkning med KPI) så blir priset 69 kr per kvm per september 2022. 
 
Det markerade markområdet som önskas köpas till är ca 1900 kvm och påverkar inte motorbanans 
verksamhet. Motorbanan behöver ca 15 meter avstånd till fastighetsgränsen för att på ett säkert sätt 
kunna bedriva sin verksamhet.  
 
Delar av markområdet som omfattas av köpoptionen arrenderas idag av motorbanan och är därmed 
inte aktuell att sälja. Markområdet omfattas av detaljplanen 1427-P90/20 och är planlagd för 
industri.  

Beslutsunderlag 

Köpeavtal med option om fastighetsreglering 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-10-13 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Roland Mattsson (M) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja markområdet om ca. 1900 kvm i enlighet med 
köpoptionen för 50 kr/kvm uppräknat med KPI per dagen för ansökan om fastighetsreglering.  
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Forts. KSAU § 174 

 

Skickas till 

Sökanden 
MEX-ingenjör 
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KSAU § 175 Dnr 2021/001030 

Rapport utvärdering Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Sammanfattning 

Med anledning av att en av samverkanskommunerna lyft önskemål om att eventuellt kliva ur 
miljönämnden har de tre berörda kommunerna gemensamt beslutat att genomföra en utvärdering av 
nämndens verksamhet. Syftet är att identifiera möjliga förbättrings- och utvecklingsområden. En 
utvärdering är genomförd och har resulterat i ett antal områden där förbättring kan ske.  
 
Förvaltningen är enig med rapporten och ser att föreslagna åtgärder är en bra väg för gemensam 
utveckling framåt.   

Beskrivning av ärendet 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän (miljönämnden) omfattar Lysekils, Munkedals och Sotenäs 
kommuner. Med anledning av att en av kommunerna diskuterat möjligheten att kliva ur samverkan 
har kommunerna gemensam beslutat att genomföra en utvärdering av miljönämndens arbete och 
verksamhet för att identifiera möjligheter till utveckling och förbättring.  
 
I arbetet har två enkätundersökningar genomförts. En riktad till politiker och en till tjänstepersoner. 
Till grund för förbättringsförslagen ligger också material från ett särskilt forskningsprojekt inom det 
lokala kommunforskningsprogrammet om samarbete, Lokom. Särskild dialog har också skett med 
kommundirektörerna. 
 
Rapporten beskriver först nuläget, därefter det underlag som tagits fram inom ramen för 
utredningen. Avslutningsvis föreslås åtgärder i syfte att förbättra verksamheten. En fördjupad 
utredning med förslag till förändrad finansieringsmodell beskrivs också. 
 
I sammanfattning har förbättringsmöjligheter identifierats inom områdena: 
- Förtydligande av målbild och förväntningar 
- Förändrad finansieringsmodell 
- Utvecklad styrning och förvaltningsövergripande samarbete inom SML 
- Stärkt samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningarna och miljöenheten 
- Skapa helhetssyn i ärendehanteringen för näringsliv och medborgare 
- Öka miljönämndens närvaro i de tre kommunerna 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, näringslivsutvecklarna, kansliavdelningen och miljöenheten har på 
flera sätt medverkat i utvärderingen av miljönämnden. 

Förvaltningens synpunkter 

Slutsatserna i utredningen bedöms relevanta och förvaltningen gör bedömningen att de åtgärder som 
föreslås går i linje med den utveckling som Sotenäs kommun önskar och ser behov av.  
 
Förbättringsarbetet enligt förslagen är redan påbörjat i samarbete mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningarna och miljöenheten. 
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Beslutsunderlag 

Rapport och förslag till åtgärder 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-11-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige tar del av utredningen av Miljönämnden i mellersta Bohuslän och ställer sig 
bakom förbättringsförslagen.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 176 Dnr 2022/000004 

Omprioritera budget i investeringsprojekt 

Sammanfattning 

Vid budgetuppföljning och prognosarbetet för investeringsprojekt inom anläggningsområdet 
framkommer att ett större budgetöverskott om +4,9 mnkr väntas inom projektet för asfaltering år 
2022. Överskottet beror i huvudsak på att upphandlad konsult inte levererade ramavtal för 
asfaltsentreprenör, enligt ingått avtal. Verksamheten bedömer det också osannolikt att under 
resterande del av året kunna köpa asfalteringstjänster.      
 
Mellan åren 2022 och 2023 kommer investeringsbudget inte att resultatöverföras. 
Investeringsbudgeten under mandatperiod 2023-2026 är tight till följd av budgeterat underskott år 
2023. Genom en omfördelning av 4,8 mnkr från projekt för asfaltering till projekt för fordonsinköp 
kan planerade inköp för fordon 2023 tidigareläggas till slutet av år 2022. Konsekvensen innebär att 
utrymme frigörs i investeringsbudgeten kommande år, vilket ger marginaler för ökade priser i 
rådande inflationsläge, alternativt utrymme för satsningar som annars inte ryms i budget.   

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2022-11-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att i budget 2022 omfördela 4 800,0 tkr från projekt "0401 
Asfaltering/beläggning gator" till projekt "0466 Fordon tekniska verksamheten".  
 
 

Skickas till 

Anläggningschef 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
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KSAU § 177 Dnr 2022/000001 

Investeringsbudget 2023 plan 2024-2026 

Sammanfattning 

Kommande mandatperiod kommer investeringsvolymen vara hög. Sammantaget beräknas 
investeringsvolymen för 2023 uppgå till 118,1 mnkr.  
 
För planåren 2024 - 2026 uppgår investeringsvolymen till 253,3 mnkr. Den totala 
investeringsvolymen för 2023 - 2026 uppgår till 371,4 mnkr, varav Hunnebohemmet utgör 190,0 
mnkr och skredriskåtgärder 12 mnkr. Den största investeringsutgiften i planen är Hunnebohemmet 
som beräknas till totalt 200 mnkr och beräknas vara klart år 2027. 
 
Den enskilt största satsningen år 2023, förutom Hunnebohemmet, avser energieffektiviseringar som 
omfattar åtgärder enligt den förstudie för energieffektivisering i byggnadsbeståndet som pågår, 
installation av solceller samt byte av armaturer i gatubelysningen. Planerat underhåll i kommunens 
byggnader prioriteras där Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden har sina verksamhetslokaler. 

Ekonomi   
Sotenäs kommuns investeringsmål för en god ekonomisk hushållning innebär att: 
Skattefinansieringsgraden av investeringar i kommunen ska i genomsnitt under perioden 2023 - 
2026 minst uppgå till 100 procent, exklusive investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder 
i Hunnebostrand - vilka får lånefinansieras. Detta mål utgör restriktionen för den budget som kan 
beslutas för mandatperioden.  

Beslutsunderlag 

Investeringsbudget 2023, plan 2024-2026 daterad 2022-11-01  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-11-01 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att förvaltningen ska återkomma med förslag för delegation av 
igångsättningstillstånd. 
Roland Mattsson (M) föreslår att restlistan ska redovisas. 
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till förslagen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutsson (S) med fleras förslag och Roland Mattssons 
(M) med fleras förslag och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag för delegation av 
igångsättningstillstånd samt att restlistan ska redovisas. 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat investeringsbudget daterad 2022-11-01. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 178 Dnr 2022/001014 

Omställning av fastighetsbeståndet 

Sammanfattning 

I syfte att effektivisera fastighetsbeståndet både driftsmässigt, ekonomiskt samt att frigöra 
ekonomiska resurser för att möta de kommande utvecklings- och underhållsbehoven behöver 
fastighetsbeståndet renodlas.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunen står inför stora behov vad det   gäller lokaler framgent, både inom omsorgen och inom 
utbildning. Idag består fastighetsbeståndet av byggnader för kommunal kärnverksamhet, rent 
kommersiella byggnader samt byggnader som tidigare använts till kommunal verksamhet men idag 
har en annan användning. Den stora vidden av beståndet med dess olika behov gör det svårt att 
förvalta beståndet för den organisationen som idag finns att tillgå. Det finns stora behov av 
nyinvesteringar och underhållsinvesteringar inom omsorgen där arbetet med Hunnebohemmet redan 
pågår samt inom skolan där en om- och tillbyggnad av Åsenskolan samt delar av Sotenässkolan. 
Utöver behoven från omsorg och skola så har många av kommunens kommersiella fastigheter ett 
eftersatt underhåll. När kommunen som fastighetsägare och hyresvärd inte underhåller sina 
kommersiella fastigheter minskar dels värdet på fastigheten, dels att hyresgästerna riskerar att inte 
kunna utveckla sina verksamheter så de önskar.  
 
För att frigöra ekonomiska resurser och att kunna fokusera på utveckling och underhåll av våra 
byggnader för kommunal kärnverksamhet finns ett behov av att avyttra kommersiella och övriga 
fastigheter.  
I dagsläget finns ett antal fastigheter i beståndet där det finns ett intresse av att få köpa. 

Ekonomi  
Försäljningarna frigör kapital samt minskar behov av underhållskostnader för byggnader som ej 
ingår i den kommunala kärnverksamheten.  

Beslutsunderlag 

Drift och projektchefs tjänsteutlåtande 2022-11-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att gå vidare med framtagning av 
konkreta förslag till försäljningar och återkomma till arbetsutskottet. 
 
 

Skickas till 

Kommundirektören 
Samhällsbyggnadschef 
Drift o projektchef 
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KSAU § 179 Dnr 2022/000814 

Genomlysning och analys av Lysekil kommuns IT-avdelning i relation 
till uppdrag och framtida behov av digitalisering SML-IT  

Sammanfattning  

Inom ramen för SML (Sotenäs – Munkedal – Lysekil) drivs en gemensam IT-funktionen som 
avtalssamverkan, med Lysekil som värdkommun. Verksamheten omfattar att tillhandahålla 
ändamålsenlig IT-drift, support och stöd av hög kvalitet och med hög servicenivå, att utveckla de 
samverkande kommunernas IT-miljöer och att säkerställa efterlevnad av regler, riktlinjer och 
styrande verksamhetsbehov.  
 
En genomlysning och analys av IT-verksamheten har genomförts av Altea. Syftet är att skapa en 
verksamhetsförankrad faktabas för kommande inriktningsbeslut för framtida IT-drift och IT-service.  
 
I slutrapporten lämnas följande rekommendationer för det fortsatta utvecklingsarbetet:  
1. Flytta fokus i förändringsarbetet från tunga utredningar till mer agila projekt,  
2. Gå ifrån att fokusera å leverans av service till leverans av effekt för slutanvändaren,  
3. Inför en gemensam organisation- och projektmodell,  
4. Stärk samarbetet mellan verksamhet och IT i vardagsarbetet,  
5. Inrätta digitala samordningsfunktioner som kan både IT och verksamhet,  
6. Stärk utbildningsinsatser och stöd vid digitala införanden; och  
7. Fortsätt utvecklingen av infrastrukturen, gör det skalbart och flexibelt. 

Beskrivning av ärendet  
Inom ramen för SML (Sotenäs-Munkedal-Lysekil) drivs en gemensam IT-funktionen som 
avtalssamverkan med Lysekil som värdkommun. Verksamheten omfattar att tillhandahålla 
ändamålsenlig IT-drift, support och stöd av hög kvalitet och med hög servicenivå, att utveckla de 
samverkande kommunernas IT-miljöer och att säkerställa efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande 
verksamhetsbehov.  
 
Den övergripande strategiska styrningen av verksamheten sker genom Samverkansråd SML och den 
operativa styrningen samordnas via IT-samverkansgrupp.  
 
Liksom landets övriga kommuner står SML-kommunerna inför stora utmaningar framåt. Den 
demografiska strukturen gör att kompetensförsörjningen och effektivisering blir allt viktigare. 
Medborgarna blir också allt mer digitala och förväntar sig att kommunen kan möta dem så i deras 
vardag. Att dra nytta av möjligheterna med digitalisering i verksamhetsutveckling, förnyelse och 
innovation kommer därför att vara helt avgörande framåt.  
 
Under hösten och vintern 2020-21 genomförde Fyrbodals kommunalförbund en kartläggning av 
medlemskommunernas förmågor inom central IT-verksamhet, kallat den digitala motorn. 
Kartläggningen visade på ett gott resultat för SML-IT inom flera förmågor och identifierade 
förbättringsområden och utvecklingsområden.  
 
För att skapa en grund för det fortsatta utvecklingsarbetet uppdrog SML-kommunerna till Altea att 
genomföra en genomlysning och analys av IT-verksamheten i relation till uppdrag och framtida  
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behov av digitalisering. Syftet med genomlysningen var att skapa en verksamhetsförankrad faktabas 
för kommande inriktningsbeslut för framtida IT-drift och IT-service.  
En slutrapport med rekommendationer lämnades i juni 2022. Denna har förankrats i såväl SML-
kommunerna som i kommundirektörsgruppen och Samverkansråd SML.  

Beslutsunderlag  

Rapport Atea Genomlysning och analys av Lysekils kommuns IT-verksamhet 
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2022-11-01 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att Kommunstyrelsen tar del av informationen och beslutar att ställa 
sig bakom de slutsatser som utredningen föreslår. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av informationen och beslutar att ställa sig bakom de slutsatser som 
utredningen föreslår. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 180  Dnr 2020/000948 

Antagande av översiktsplan 2022 

Sammanfattning 
Ett förslag till ny översiktsplan, ÖP 2022, för Sotenäs kommun har tagits fram under ledning av en 
politisk styrgrupp. Förslaget anger den långsiktiga användningen av mark- och vattenområden med 
utgångspunkt från bland annat kommunens vision om den framtida utvecklingen av kommunen.  
 
Förslaget till översiktsplan 2022 sändes ut för samråd sommaren 2021 och granskning sommaren 
2022. Yttrandena har sammanställts i redogörelser besvarat tillsammans med en beskrivning om 
hantering av synpunkterna.  
 
Baserat på inkommande yttranden och förslag på fortsatt inriktning har ett nytt förslag till 
översiktsplan 2022 tagits fram. Kommunstyrelsen föreslås att godkänna granskningsutlåtandet och 
därefter föreslå kommunfullmäktige att anta översiktsplanen.  

Beslutsunderlag 
Översiktsplanen och samtliga handlingar finns i den digitala handlingen på länk: 
(https://storymaps.arcgis.com/collections/a5e07185192142f58f4a8588ed7bee22)  
Särskild handling enligt miljöbalken 2022-11-16 
Granskningsutlåtande 2022-11-16 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-11-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner granskningsredogörelsen daterad 2022-11-16 och föreslår 
Kommunfullmäktige att anta Översiktsplan 2022 daterad 2022-11-16.  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstorymaps.arcgis.com%2Fcollections%2Fa5e07185192142f58f4a8588ed7bee22&data=05%7C01%7CAmanda.Jansson%40sotenas.se%7C550fd65ccbda4726b19e08da2dc5c85a%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637872624753444687%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BGhubgMmh6VN0YkbV975R5Ku0NhdKepsuOyAcAD7n6g%3D&reserved=0
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KSAU § 181 Dnr 2022/000495 

Bostadsförsörjningsprogram 

Sammanfattning 

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram har tagits fram. Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller 
riktlinjer och planering för att förse alla invånare med bostäder. Bostadsförsörjningsprogrammet 
samspelar med översiktsplanens befolkningsprognoser och ger kommunen en möjlighet att med 
hjälp av riktlinjer och verktyg klara sin bostadsförsörjning.  
 
Bostadsförsörjningsprogrammet sändes ut för samråd sommaren 2022 och därefter har yttrandena 
sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. Kommunstyrelsen föreslås att godkänna 
samrådsredogörelsen och föreslå kommunfullmäktige att anta bostadsförsörjningsprogrammet. 

Beslutsunderlag  

Bostadsförsörjningsprogram för Sotenäs Kommun, antagandehandling daterad 2022-11-16  
Samrådsredogörelse 2022-11-16 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-11-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse daterad 2022-11-16 och föreslår 
kommunfullmäktige att anta bostadsförsörjningsprogrammet daterat 2022-11-16.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 182 Dnr 2022/000270 

Kommunens Kvalitet i Korthet - åtgärder under året 2022 

Sammanfattning 

Sotenäs deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kommunens 
Kvalitet i Korthet. Projektet administreras och samordnas av SKR, Sveriges Kommuner och 
Regioner. Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av 
stort intresse för invånarna. 
 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnderna att arbeta vidare med de förbättringsområden som 
har identifierats i projektet, och återkomma till Kommunstyrelsen med vidtagna åtgärder. I 
rapporten beskrivs de åtgärder som vidtagits under året för de tre nyckeltal där resultatet år 2021 
varit bland de 25 procent sämsta i jämförelsen. 

Beslutsunderlag 

KKiK - åtgärder under året 2022, daterad 2022-10-13 
Controllers tjänsteutlåtande 2022-10-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen tar del av rapporten.   

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 183 Dnr 2021/000007 

Intern kontroll 2022 - uppföljning internkontroll 

Sammanfattning 

Syftet med internkontrollplanen är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 
följande uppnås: 
 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.  
 
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 innehåller sju kontrollområden. Av sju kontrollområden 
bedöms fem fungera bra. Två av områdena behöver utvecklas. Dessa områden kan inkluderas i 
2023 års internkontrollplan. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022, daterad 2022-11-01. 
Controllers tjänsteutlåtande 2022-10-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan 2022. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 184 Dnr 2022/000007 

Intern kontroll 2023 – Kommunstyrelsens internkontrollplan 

Sammanfattning 

Syftet med internkontrollplanen är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 
följande uppnås: 
 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.  
 
Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2023 beslutat om kontrollområden som 
gäller för samtliga nämnder; månatliga lönekostnader, tillbud & arbetsskador, samt systematiska 
arbetsmiljöarbete. Utöver dessa antas ytterligare några kontroller som endast avser 
kommunstyrelsens verksamheter. I bilagd handling återfinns föreslagna områden från vilka 
kommunstyrelsen kan prioritera ett antal. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023, daterad 2022-11-02. 
Controllers tjänsteutlåtande 2022-11-02 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att avtalsförvaltning ska ingå i Kommunstyrelsens internkontrollplan. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen beslutar att följande granskningsområden, förutom de anvisade, ska ingå i 
Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2023: Avtalsförvaltning. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-11-16 §§ 167-190 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 28(35)
 

 
 

KSAU § 185 Dnr 2021/000962 

Motion - Genomlysning och utredning om förskolornas framtida 
organisation 

Sammanfattning  

Lotta Johansson (S) inlämnat en motion om genomlysning och utredning om förskolornas framtida 
organisation. Motionären föreslår att utredning genomförs som innehåller tidsplan, ekonomi, 
organisation och lokalisation av förskolans verksamhet i Sotenäs kommun. Sotenäs kommun 
planlägger för nya bostadsområden och utredning om lokalisering av befintliga och nya förskolor 
behöver genomföras.  

Konsekvensbeskrivning  

Personal och organisation  
Det är en omfattande utredning som kräver stora resurser från utbildningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag  

Motion om en genomlysning och utredning om förskolornas framtida organisation 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-11 § 124 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2022-09-22  
Protokollsutdrag UN 2022-10-18 § 58  

Yrkande 

Therése Mancini (S), Roland Mattsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till motionen. 
Mikael Sternemar (L) föreslår som tilläggsförslag att medel ska avsättas för utredningen inom 
befintlig ram. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Utbildningsnämndens förslag att Kommunfullmäktige bifaller 
motionen om genomlysning och utredning om förskolornas framtida organisation.  
Medel ska avsättas för utredningen inom Utbildningsnämndens befintliga ram. 
 

Skickas till  
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 186 Dnr 2022/000575 

Delårsrapport augusti 2022 Tolkningsförmedling Väst 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst inkom 2022-10-145 med Delårsrapport januari-augusti för 2022. Denna 
godkändes av Direktionen 2022-09-30. Förbundets revisorer meddelar att de granskat förbundets 
verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning. Revisorernas bedömning är att resultatet är 
förenligt med de mål som direktionen beslutat om, såväl de finansiella som övergripande målen för 
verksamheten. 
 
Periodens resultat för 2022 uppgår till 4,4 mnkr (4,4 mnkr föreg.år). I jämförelse med budget för 
perioden som är ett budgeterad till ett underskott om 3 mnkr, avviker resultatet med 7,4 mnkr bättre 
än budgeterat. Helårsprognosen beräknas uppgå till ett överskott på 2,1 mnkr, vilket är 6,6 mnkr 
bättre än budgeterat.  
Eget kapital förstärks och uppgår till 34,3 mnkr. De överskott som genererats i förbundet gör att den 
ekonomiska ställningen är god. 
 
Överskottet beror främst på förmedlingsintäkter som arvodeskostnader är högre än budgeterat och 
beror på förbundet utfört fler uppdrag än planera. 
 
De finansiella målen för året uppfylls. Verksamhetsmålen inom kvalité, arbetsmiljö och miljö finns 
fem mål med tillhörande indikatorer. Verksamhetsmålen visar god måluppfyllelse. 
 
Antalet uppdrag som är budgeterat är 320 000 och prognosen för helåret baseras på ca 340 000 
uppdrag. Förbundet har utfört fler uppdrag än budgeterat och efterfrågan på förbundets tjänster 
förväntas vara fortsatt höga under hösten. Rysslands invasion av Ukraina har lett till ökat behov av 
ukrainska tolkar.  

Regelverk  
Det finns enligt kommunallagens kommentarer inget krav på att fullmäktige formellt godkänner 
delårsrapporten men den ska behandlas i fullmäktige enligt förbundsordning. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2022 Tolkningsförmedling Väst 
Revisorernas bedömning delårsbokslut 2022 
Direktionens protokoll 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-10-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige godkänner upprättad delårsrapport 2022 för Tolkningsförmedling Väst. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 187 Dnr 2021/000185 

Motion utred finansieringsalternativ för Sotenäsbostäder  

Sammanfattning 

Mikael Andersson (-) föreslår i en motion att fullmäktige ger Sotenäsbostäder i uppdrag att se över 
möjligheterna att:  
 

1. Sälja hela eller stora delar av beståndet till en stabil köpare för att frigöra 
nyinvesteringskapital.  

2. Att ombilda fler hyresrätter till bostadsrätter, dels för att frigöra kapital dels för att bereda 
hyresgäster möjlighet till en långsiktigt bra affär.  

3. Att utreda att sälja Bankeberg till högstbjudande  
4. Utreda att bygga Bankebergsområdet som bostadsrätter, i syfte att frigöra kapital för att 

bygga fler lägenheter för barnfamiljer (förutsatt att detta kan göras i det kommunala 
bolaget). 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-18 § 24 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beskrivning av ärendet 

I motionen redovisas att kommunen har begränsat låneutrymme och att ett uppdrag ska ges till 
Sotenäsbostäder att se över möjligheten att frigöra kapital genom olika förslag enligt ovan. 
 
Motionen har remitterats till Sotenäsbostäder för yttrande och Sotenäsbostäder föreslår att punkt 1, 
3,4 avslås då förslagen inte stämmer överens med bolagets ägardirektiv eller av fullmäktige 
beslutad användning för Bankeberg. 
 
Sotenäsbostäders yttrande beträffande punkt 2:  
 
I enlighet med §3 i bolagsordningen skall bolaget ”förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva 
anordningar samt bilda och förvalta bostadsrättsföreningar samt bedriva härmed förenlig 
verksamhet.”.  
 
Det finns alltså inget som hindrar att bolaget ombildar hyresrätter till bostadsrätter. Av bolagets 
affärsplan för 2022–2026 framgår att ”Vi skall utveckla egna Brf-projekt, både inom befintliga 
områden och vid nyproduktion men inte ta onödiga risker.  
Sotenäsbostäder har således redan denna möjlighet.  
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Forts. KSAU § 187 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Ur ekonomiskt perspektiv om begränsning av låneutrymmet för kommunkoncernen: 
 
Sotenäs bostäder AB har totalt 643,8 mnkr i kommunal borgen. Av dessa har bolaget nyttjat 541 
mnkr den 2022-08-31. Upplåning sker via Kommuninvest. Sotenäs har en hög nettokoncernskuld 
per invånare: 2020 var den 127 000 kr/inv (1 155 700 000 kr). Kommunen kan göra en nyupplåning 
på ca 390 mnkr upp till (170 000 kr/inv) för kommunkoncernen. Skulle behov finnas för ytterligare 
belåning så görs en mer djupgående analys och riskbedömning.  
 
Kommunen lämnar in årligen uppskattningar av investeringsbehov samt lånebehov till 
Kommuninvest för kommande planering av upplåning och rådgivning kommunkoncernen för 
analys. Det finns finansiella utmaningar för Sotenäs koncern med den kostnadsutveckling (äldre 
befolkning), investeringar, Va-utbyggnad och finansieringsbehovet av dessa.  

Beslutsunderlag 

Motion 
KF protokoll 2021-02-18 § 24 
Remiss 2022-09-09 
Yttrande Sotenäsbostäder 2022-10-06 
Adm och ek chefs tjänsteutlåtande 2022-10-10 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S), Roland Mattsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår att motionens 
förslag nr 1,3,4 ska avslås och att nr 2 ska anses besvarad. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionens förslag nr 1, 3, 4 och att nr 2 ska anses besvarad. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 188 Dnr 2022/000017 

Sotenäs Vatten AB, VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter samt 
investeringsbudget 2023 med plan 2024-2025 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag och huvudman för kommunens VA-verksamhet 
enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
 
Av bolagets ägardirektiv framgår att det kommunala ändamålet med bolaget är att svara för den 
allmänna vattenförsörjningen, dagvatten och avloppshanteringen i Sotenäs kommun. Verksamheten 
ska drivas med iakttagande av självkostnads- och likställighetsprincipen som de är uttryckta i lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster.  
 
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första 
detaljplaneras och budgeteras.  
 
Kommunfullmäktige ska innan beslut fattas av bolaget beredas möjlighet att ta ställning till ärenden 
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunfullmäktiges godkännande ska 
inhämtas såvitt avser: 
a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra normbeslut om införandet eller 
ändringen är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt eller om så följer lag.  
b) Ändring av bolagsordningen.  
c) Förändring av aktiekapitalet.  
 
Styrelsen i Sotenäs Vatten AB har vid sitt styrelsesammanträde 2022-09-29, § 11, beslutat föreslå 
kommunfullmäktige: 
1. besluta om en höjning av brukningsavgiften med 9,5 % från och med 2023-01-01,  
2. besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 15 % från och med 2023-01-01  
3. besluta om investeringar av strategisk betydelse i enlighet med budget 2023 och plan 2024-2025, 
Sotenäs Vatten AB, kapitel 3; samt 
4. besluta att anta taxeföreskrifter 2023, Sotenäs Vatten AB.  
 
Underlag för styrelsens beslut bifogas i sin helhet. 

Konsekvensbeskrivning 

Effekten av ökad taxa fördelas på hela taxekollektivet. 

Ekonomi  

Brukningstaxan för abonnenterna ökar med 9,5 procent från och med 2023-01-01.  
För Typhus A blir den totala årsavgiften cirka 11 940 kr inkl. moms. Ökning per månad blir ca: 87 
kr/månad. För Typhus B blir den totala årsavgiften cirka 113 400 kr inkl. moms. Ökning per månad 
blir ca: 55 kr/månad. 
 
Anläggningsavgiften när ny anslutning sker till det kommunala Va-nätet föreslås öka med 15 
procent från och med 2023-01-01. 
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Forts. KSAU § 188 

Beslutsunderlag 

Styrelseprotokoll Sotenäs Vatten AB 2022-09-29 
Bilaga 4 Sotenäs Vatten AB Budget 2023 och plan 2024 - 2025 
Bilaga 5 Va-taxan för Sotenäs kommuns allmänna VA 2023-01-01 
Bilaga 5 Förändringar i Va-taxan inför 2023 
Bilaga 6 Sotenäs Vatten Ab tjänsteskrivelse, budget, investering och taxa 2023 plan 2024-2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige beslutar godkänna styrelsens i Sotenäs Vatten AB förslag.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 189 Dnr 2022/000782 

Information från kommundirektören 

Sammanfattning 

Aktuell information lämnas av kommundirektören enligt följande; 
 

• Regeringens budgetförslag 
• Hemtjänsten 
• Ukrainska flyktingar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 190 Dnr 2022/001068 

Fråga om boende på ABBA-gården 

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) ställer frågor om boende på ABBA-gården. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommundirektören att återkomma med information i 
ärendet. 
 

Skickas till 

Kommundirektören 
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