
 
 

 
Kallelse | 2022-11-21 

 Sida: 1(2)
 

 

Kallelse Kommunstyrelsen 
Tid Onsdagen den 30 november 2022 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.  
Uppdrag - Arbeta för att Sotenäs kommun blir en 
Fairtrade-certifierad kommun 

Dnr 
2021/000369 

Emma Vånder 
Kl 08.30 

3.  Lokala Brottsförebyggande rådet Dnr 
2022/000608 Emma Vånder 

4.  
Översyn av reglemente för Folkhälsopris och 
Hållbarhetspris 

Dnr 
2022/000153 

Emma Vånder 
Pia Bergenholtz 

5.  Kommunernas klimatlöften 2022 Dnr 
2021/000498 

Pia Bergenholtz 
Kl 09.00 

6.  Laddplan för Sotenäs kommun Dnr 
2022/000922 

Pia Bergenholtz 
Fredrik Handfast 
Kl 09.10  

7.  
Motion - Genomlysning och utredning om 
förskolornas framtida organisation 

Dnr 
2021/000962 

Ulf Blomquist 
Kl 09.20 

8.  Antagande av översiktsplan 2022 Dnr 
2020/000948 

Amanda Jansson 
Kl 10.00 

9.  Bostadsförsörjningsprogram Dnr 
2022/000495 

Amanda Jansson 
Kl 10.45 

10.  Kommunens Kvalitet i Korthet - åtgärder under året 
2022 

Dnr 
2022/000270 

Petra Hassellöv 
Kl 11.00 

11.  Intern kontroll 2022 - uppföljning internkontroll Dnr 
2021/000007 Petra Hassellöv 

12.  Intern kontroll 2023 - internkontrollplan Dnr 
2022/000007 Petra Hassellöv 

13.  Delårsrapport augusti 2022 Tolkningsförmedling 
Väst 

Dnr 
2022/0000 

Maria Strömberg 
kl 11.30 

14.  Helårsprognos oktober   Maria Strömberg 

OBS! Fysiskt sammanträde.  
Tjänstepersoner medverkar digitalt - bokning sänds separat. 

 

Välkomna till 
mandatperiodens sista möte. 

Kl 12.00 serveras smörgåstårta 
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Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

15.  Motion utred finansieringsalternativ för 
Sotenäsbostäder  

Dnr 
2021/000185 

Maria Strömberg 
Anna-Lena Höglund 
Kl 11.50 

16.  Sotenäs Vatten VA-taxa 2023, med föreskrifter samt 
investeringsbudget 2023 med plan 2024-2025 

Dnr 
2022/000017 

Peter Johansson 
Susanne Thorén 
Maria Strömberg  
Kl 13.00 

17.  Medborgarförslag, Strandpromenaden i Kungshamn Dnr 
2022/000771  

Daniel Jarnrot 
Kl 13.30 

18.  Rapport utvärdering av Miljönämnden Dnr 
2021/001030 

Eveline Karlsson 
Kl 13.40 

19.  Investeringsbudget 2023, med plan 2024-2026 Dnr 
2022/000001 

Maria Strömberg 
Eveline Karlsson 
Kl 14.00 

20.  Redovisning av delegationsbeslut Dnr 
2022/000013  

21.  Anmälningsärenden Dnr 
2022/000012  

 
 

Ärende – ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 

22.  Översyn av taxa för markarrende Dnr 
2022/000817 

Johan Fransson 
Kl 14.20 

23.  Information om medarbetarundersökningen  Dnr 
2022/001067 

Anna-Karin 
Kenstanlis Larsson 
Kl 14.30 

24.  Information om sjukfrånvaro, ej handling  Erika Hassellöv 

25.  Information om boende på ABBA-gården Dnr 
2022/001068 Erika Hassellöv 

26.  

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

Dnr 
2022/000814 Erika Hassellöv 

 
Skickas till:  Emma Vånder, Pia Bergenholtz, Fredrik Handfast, Ulf Blomquist, Amanda Jansson,  
Petra Hassellöv, Maria Strömberg, Peter Johansson, Susanne Thorén, Daniel Jarnrot, Eveline 
Karlsson, Fredrik Torstensson, Johan Fransson, Anna-Karin Kenstanlis Larsson, Erika Hassellöv, 
Anna-Lena Höglund. 
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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  



 
 

Hållbarhetsrådet | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-27 § 32–40  
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§ 35 
 
Motion Fairtrade-diplomerad kommun 
Sammanfattning 

Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att ett arbete påbörjas för att Sotenäs kommun ska bli 
certifierade enligt Fairtrade. Förvaltningen har behandlat ärendet genom att utreda frågan, 
och då bland annat undersöka intresset hos lokalsamhället att delta i arbetet för en Fairtrade 
city diplomerad kommun. 
  
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. 
 
Det gjordes en utredning utifrån kriterierna.  
 
Beslutsunderlag 
Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande och utredning 
Motionen  
 
Yrkanden 
Britt Lindgren (C) yrkar bifall till förslaget om att inte ansöka om att bli en Fairtrade 
city diplomerad kommun. 
 
Hållbarhetsrådets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs kommun inte ansöker om att bli en Fairtrade City 
diplomerad kommun då förutsättningar saknas. Men att kommunen fortsätter arbeta för att 
bidra till en etisk konsumtion och handla rättvisemärkta produkter.  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-05-03 KA 2021/000369 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Emma Vånder, emma.vander@sotenas.se 
Folkhälsostrateg 
 

Motion Fairtrade City 
 

Sammanfattning 
Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att ett arbete påbörjas för att Sotenäs kommun ska bli 
certifierade enligt Fairtrade. Förvaltningen har behandlat ärendet genom att utreda frågan, 
och då bland annat undersöka intresset hos lokalsamhället att delta i arbetet för en Fairtrade 
city diplomerad kommun. 
 
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. 

Beskrivning av ärendet 
Den 23 maj 2016 inkom en motion från Miljöpartiet de gröna till kommunfullmäktige 
genom Tina Ehn med titeln ”Arbeta för att Sotenäs kommun blir en Fairtrade-certifierad 
kommun” 
 
Kommunfullmäktige mottog motionen och beslutade 22 september 2016 att bifalla 
motionen och ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningarna att ansöka om 
en diplomering enligt Fairtrade. Utredningen undersöker intresset hos eventuella lokala 
samverkande parter utifrån kriterierna för diplomering. 
 
Kriterierna för diplomering är följande:  

• Kommunen ska visa kopplingen mellan Fairtrade City-arbetet och övergripande 
program/strategier för Agenda 2030 och hållbar utveckling. 

• En samverkansgrupp med representanter från hela lokalsamhället – kommun, 
näringsliv och civilsamhälle – ska leda arbetet. I gruppen ska det finnas en 
ordförande och en kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige. 

• Det ska tas fram en verksamhetsplan för arbetet med Fairtrade City inför varje år. 
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• Varje år ska samverkansgruppen arrangera informations- och 
engagemangsaktiviteter på temat etisk konsumtion och hållbar handel. Minst två 
större och fyra mindre aktiviteter.  

• Samverkansgruppen ska även informera om att kommunen är Fairtrade City-
diplomerad. 

• Kommunen ska köpa in rättvist handlade produkter och arbeta för att öka andelen 
rättvist handlade produkter inom den offentliga konsumtionen. Rättvist handlade 
produkter följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner för 
mänskliga rättigheter i arbetslivet. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Fairtrade Sverige tar ut en årlig diplomeringsavgift för att upprätthålla kvalitet och ge 
diplomerade kommuner stöd och hjälp. Avgiften baseras på invånarantalet i kommunen, 
enligt nedan: 
 
Kommuner <10 000 invånare: 5 000 SEK. 
Kommuner 10 000 – 29 999 invånare: 10 000 SEK. 
Kommuner 30 000 – 59 999 invånare: 15 000 SEK. 
Kommuner 60 000 – 99 999 invånare: 20 000 SEK. 
Kommuner> 100 000 invånare: 25 000 SEK. 
 
Första gången avgiften tas ut är i samband med att kommunens ansökan blir godkänd.  
 
För att behålla diplomeringen ska kommunen skicka in en förnyelseansökan varje år, 
vartannat år en mindre ansökan och vartannat år en mer omfattande. 
 
För närvarande (augusti 2022) kostar både Fairtrade-bananer och vanliga ekologiska 24,40 
kronor/kg. Fairtrade-kaffe kostar mellan 103,68-107,43 kr/kg och kaffe utan Fairtrade 
79,50 kr/kg. 
 

Organisation och personal  

Ett av kriterierna för diplomering är att det ska finnas en styrgrupp med representanter från 
närsamhället. Från kommunen ska politiker och minst en tjänsteperson finnas 
representerade i styrgruppen. 
 

Hållbar utveckling 

Genom att välja Fairtrade-märkta varor bidrar konsumtionen till att odlare och anställda 
kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade-märkningen ger människor i länder 
med utbredd fattigdom möjlighet att konkurrera på en internationell marknad, få bättre 
villkor och långsiktiga handelsavtal. Fairtrade motverkar också barnarbete och 
diskriminering, samt främjar demokratin, organisationsrätten och miljöhänsyn i 
produktionen. Att arbeta för att kunna erbjuda ett ökat utbud av Fairtrade-märkta produkter 
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skulle ge konsumenter i Sotenäs en ökad möjlighet att bidra till en mer hållbar och etisk 
konsumtion. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att Sotenäs kommun ansöker om att 
bli en Fairtrade City diplomerad kommun. Men att kommunen fortsätter arbeta för att bidra 
till en etisk konsumtion och handla rättvisemärkta produkter. 

Motionen anses därmed besvarad.  

Beslutsunderlag 
Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 

Bilagor 
Utredning - Arbeta för att Sotenäs kommun blir en Fairtrade-certifierad kommun
Motion om att arbeta för att Sotenäs kommun blir en Fairtrade certifierad kommun.  

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Folkhälsostrateg 

Emma Vånder Per Svensson 
Folkhälsostrateg Chef näringsliv och utveckling 
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BILAGA: 

Utredning - Arbeta för att Sotenäs kommun blir en Fairtrade-
certifierad kommun 

En central del för att bli Fairtrade City diplomerade är att det ska finnas ett strategiskt 
arbete, hållbarhetskrav i upphandlingar och ett aktivt informations- och 
engagemangsarbete i lokalsamhället. Det är ett samarbete mellan kommun, näringsliv och 
civilsamhälle. Samarbetet leds av en samverkansgrupp med representanter ur 
lokalsamhället.  

I utredningen har man i första hand undersökt intresse från näringslivet att delta i en 
samverkansgrupp. Det har man gjort genom näringslivsrådet, genom nyhetsutskick till 
näringslivet och utskick till Kusthandlarnas-nätverk. 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.  Arbetet med att verka för att 
kommunen köper in Fairtrade-märkta produkter behöver nödvändigtvis inte ske genom en 
årlig diplomering utan kan drivas ändå, utan en årlig avgift. 

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. 

Nuläge 

Idag är både bryggkaffe och te som köps in till kommunhuset märkta enligt Fairtrade. 
Mellan 1 januari – 31 juli 2022 var 6 procent av livsmedel som kommunen köpte 
Fairtrademärkta. Det var främst kaffe och bananer, men även te, kakaopulver och ingefära. 
Då främst utifrån att de var ekologiska produkter men som också varit Fairtrade. Det finns 
ingen bestämmelse idag att de ska vara Fairtrade. 

Upphandling 

I VästUpp-samarbetet tas hänsyn till olika krav, så som Fairtrade, då några av 
kommunerna som ingår i samarbetet är diplomerade enligt Fairtrade. Sotenäs kommun kan 
i dagsläget handla dessa produkter utan att vara diplomerade. I kommunens policy för 
inköp och upphandling anges idag krav på hållbar utveckling samt sociala och etiska krav.  

Förslagsvis skulle man genom kommunens e-handelssystem kunna styra inköpen till 
Fairtrade-märkta produkter. Rutinen för beställning skulle kunna uppdateras för att nå ut 
till beställare om vilka produkter och val som ska göras. 
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Slutsats 

Ojämlika arbets- och levnadsvillkor och därmed ojämlika förutsättningar till en god hälsa 
runt om i världen är ett faktum och Sotenäs, liksom alla världens länder, regioner, städer 
och samhällen behöver ta sitt ansvar för att bidra till en hållbar konsumtion, som värnar 
både om människan och miljön.  
Att ansöka om att bli diplomerade enligt Fairtrade och sedan upprätthålla arbetet enligt de 
kriterier som finns, skulle vara resurskrävande. Det ska både finnas styrgrupp och 
verksamhetsplan samt arrangeras flertalet aktiviteter varje år. Ansökan behöver också 
årligen förnyas och rapporteras för att hållas levande. Ett förväntat resurskrävande arbete 
tillsammans med avsaknad av respons från näringslivet gör att förvaltningen avråder från 
att ansöka om en diplomering i nuläget.  

Att avstå från ansökan om en diplomering betyder inte att kommunen eller andra 
verksamheter inte kan eller ska arbeta med frågan. Det skulle fortsatt vara av stor vikt att 
kommunen handlar rättvisemärkta varor och uppmärksammar frågan så att kommunens 
skattemedel används på ett ansvarsfullt sätt. 
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KF § 90   KA 2016/444 

Motion om att arbeta för att Sotenäs kommun blir en Fairtrade 
certifierad kommun 

Sammanfattning  

Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att ett arbete påbörjas för att Sotenäs ska bli certifierade enligt 
Fairtrade.  
 
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk 
konsumtion. För att bli diplomerad enligt Fairtrade krävs ett bred samverkan i kommunen som 
geografiskt område och ett kontinuerligt arbete för förbättrad information, ökat utbud och 
konsumtion av rättvist handlade varor. 

Bakgrund  

Motionären menar att konsumtion genom medvetna val och kunskap om produktionsmetoder, 
arbetsvillkor och miljöeffekter kan påverka utveckling för ökad hållbarhet och större rättvisa. Ett 
arbetssätt att utveckla hållbar konsumtion är genom Fairtrade. Fairtrade är rättvis handel som bidrar 
till bättre arbetsvillkor för människor och tar hänsyn till miljön, de anställdas situation, löner och till 
den lokala utvecklingen. 

Beslutsunderlag 

Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-07-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 128 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 130 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna 
för att ett arbete påbörjas mot en diplomering enligt Fairtrade.  
 

Skickas till 

Motionären 
Folkhälsostrateg 
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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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§ 28 
 
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  
 

Hållbarhetsrådets Beslut 

Hållbarhetsrådet rekommenderar Kommunstyrelsens arbetsutskott att delegera beredningen av 
medborgarlöfte och samverkansavtal med polisen samt arbetet med Effektiv samordning för 
trygghet (EST) till Hållbarhetsrådet inför beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott.  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-06-20 KA 2022/000608 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Emma Vånder 
emma.vander@sotenas.se 
Folkhälsostrateg 
 

Lokala brottsförebyggande rådet 
 

Sammanfattning 
Organisationen för kommunens lokala Brottsförebyggande råd har sett olika ut genom 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. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen i samverkan med polisen och Sotenäsbostäder driver ett trygghetsskapande 
och brottsförebyggande arbete genom metoden Effektiv samordning för trygghet (EST). 
Där EST-gruppen kontinuerligt upprättar en samlad lägesbild mellan polisen, kommunen 
och Sotenäsbostäder för att kunna effektivisera och lägga fokus där det behövs. 
 
I Hållbarhetsrådet finns samtliga nämnder och kommunala bolag, vårdcentral, folktandvård 
och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden representerade. Att en bred representation får ta 
del av samma lägesbild är viktigt i tvärsektoriella frågor. Med gemensamma krafter kan 
arbetet ge en större effekt. 
 
EST-gruppen föreslår att kontinuerligt presentera en aktuell lägesbild genom en stående 
punkt på dagordning i Hållbarhetsrådet. Förslagsvis en gång under våren och en gång 
under hösten, då även kommunpolis deltar.  
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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. 
 
Diskussion om förslaget har förts i EST-gruppen. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Ingen påverkan 

Regelverk  

Hållbarhetsrådets reglemente föreslås kompletteras med uppdraget att bereda 
medborgarlöftet och samverkansöverenskommelse med polismyndigheten. 

Organisation och personal  

Ingen påverkan 

Hållbar utveckling 

Att känna sig trygg och säker i det samhälle man lever i har betydelse för den enskilde 
individen och är en viktig faktor för människors hälsa i ett välfärdssamhälle.  
För att ge våra invånare goda förutsättningar till trygghet och en god hälsa behöver vi 
arbeta förebyggande på ett strukturerat och systematiskt sätt. 
 
Trygghetsfrågor är en viktig del av en hållbar samhällsutveckling med särskild koppling 
till mål 3: Hälsa och välbefinnande och mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, i 
agenda 2030. 
 
Brottsförebyggande arbete kan också bidra till kommunens övergripande folkhälsomål om 
att "Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla Sotenäsbor". 
 
Att förebygga brott är kostnadseffektivt jämfört med att ta hand om problem som brott och 
otrygghet skapar. En samordning av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet 
tillsammans med Polisen innebär ytterligare kostnadseffektivitet eftersom vi lägger 
gemensamma resurser mot samma mål. 

Hållbarhetsrådets förslag till beslut 
Hållbarhetsrådet rekommenderar Kommunstyrelsens arbetsutskott att delegera beredningen 
av medborgarlöfte och samverkansavtal med polisen samt arbetet med Effektiv 
samordning för trygghet (EST) till Hållbarhetsrådet inför beslut i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 



 

 

 

 
Sida 3 av 3 

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

Protokoll Hållbarhetsrådet 2022-11-31 § 28 
 

Beslutet skickas till 
Folkhälsostrateg 
Chef näringsliv och utveckling 
Kommunpolis 
 

  
Emma Vånder Per Svensson 
Folkhälsostrateg Chef näringsliv och utveckling 
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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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§ 46 
 
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 förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Folkhälsopris och Hållbarhetspris i 
Sotenäs kommun.   
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-10-12 KA 2022/000153 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Emma Vånder 
emma.vander@sotenas.se 
Folkhälsostrateg 
 
Översyn av reglementen 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. 
 

Beskrivning av ärendet 
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.  
 
Folkhälsostrateg och Hållbarhetsstrateg har berett förslaget om att slå ihop ”Bestämmelser 
för folkhälsopriset” och ”Riktlinjer gällande Hållbarhetspris” till samma styrdokument och 
omvandla till ett reglemente. Förtydligande kring jäv vid beslut av pristagare har lagts till i 
reglementet för att följa kommunallagens jävsregler.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Folkhälsopriset och Hållbarhetspriset består vardera av diplom, blombukett och en 
prissumma på 7 000 kronor. Folkhälsopriset finansieras av Folkhälsostrategens budget och 
Hållbarhetspriset finansieras av kommunstyrelsens budget.  

Organisation och personal  

Hållbarhetsrådet utser pristagare för folkhälsopriset och hållbarhetspriset. Kommunens 
folkhälsostrateg administrerar folkhälsopriset och Hållbarhetsstrateg administrerar 
hållbarhetspriset.  
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Regelverk 

För att skapa ett mer gemensamt regelverk för de olika priserna i kommunen ändras 
riktlinjerna för folkhälsopriset och hållbarhetspriset till ett reglemente, vilket därmed också 
kommer att beslutas av Kommunfullmäktige. 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling syftar till att skapa en utveckling som inte äventyrar kommande 
generationers möjligheter till utveckling, utifrån socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
perspektiv. Priserna är ett sätt som kommunen belyser hållbarhetsarbetet i kommunen, 
uppmuntra engagemang och lyfter fram goda exempel. Hållbarhetsarbetet är på så vis till 
gagn för kommande generationers möjligheter att leva och verka i Sotenäs kommun i 
framtiden. 
 
Ett aktivt kommunalt hållbarhetsarbete handlar både om att möjliggöra för medborgare och 
företag att leva hållbara liv i Sotenäs, men även att kommunen själv ska göra hållbara val i 
sina verksamheter. Priserna föreslås kunna delas ut till privatperson, förening, kommunal 
verksamhet eller företag, som i huvudsak är verksam/bedriver verksamhet i Sotenäs 
kommun.  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Folkhälsopris och Hållbarhetspris i 
Sotenäs kommun.   

Beslutsunderlag 
Reglemente för Folkhälsopris och Hållbarhetspris. 

Beslutet skickas till 
Chef näringsliv och utveckling 
Hållbarhetsstrateg  
Folkhälsostrateg 

  
Emma Vånder Per Svensson 
Folkhälsostrateg Chef näringsliv och utveckling 

 

 
Pia Bergenholtz 
Hållbarhetsstrateg 
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Reglemente för Folkhälsopris och Hållbarhetspris 
Sotenäs kommun ska främja hållbar utveckling och har ambition att dela med sig av 
erfarenheter och lyfta fram goda exempel. Folkhälso- respektive hållbarhetspriset är ett 
sätt att uppmuntra engagemang och goda initiativ som bidrar till en hållbar utveckling, 
ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 
 
Kriterier för att vinna pris 

Hållbarhetsrådet ska i valet av pristagare premiera insatser som: 
• kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden 
• kännetecknas av nytänkande 
• präglas av engagemang och handlingskraft. 

Folkhälsopris 
Folkhälsopriset lyfter fram insatser som bidrar till en god folkhälsa i Sotenäs. 
 
Hållbarhetspris 
Hållbarhetspriset lyfter fram insatser som bidrar till att upprätthålla livskraftiga 
ekosystem, cirkulär ekonomi och ett välmående samhälle. Det är därmed inte sagt att 
pristagares insats måste innehålla alla tre dimensioner av hållbar utveckling. Ju fler 
dimensioner av hållbar utveckling som inkluderas, desto starkare kandidat. 
 
Vem kan vinna priset? 

• Priserna kan tilldelas privatperson, förening, kommunal verksamhet eller företag 
som i huvudsak är verksam/bedriver sin verksamhet i Sotenäs kommun. 

• Insatser som nominerats tidigare, men inte prisbelönats, kan nomineras igen.  
• Pristagare kan få pris mer än en gång, dock för olika insatser.  

Vad består priserna av? 

Priserna består vardera av diplom, blombukett och prissumma på 7 000 kronor.  
 
Utlysning och nominering 

Utlysning av priserna annonseras på kommunens webbplats, i sociala medier, i 
kontaktnät med lokalt närings- och föreningsliv samt eventuell tidning som delas ut till 
alla hushåll.  

Nominering, med motivering, ska ha inkommit senast en vecka innan beslutande 
rådsmöte, vilket annonserats i samband med utlysning av priset. Vem som helst kan 
nominera kandidater till priserna. Representanter i Hållbarhetsrådet kan nominera 
kandidat till priserna. I de fall rådsrepresentant är jävig utifrån kommunallagens 
jävsregler (6 kap 25 § kommunallagen (1991:900) ska denna inte delta i diskussion eller 
beslut av pristagare. 
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Val av pristagare och utdelning 

Pristagare utses av Hållbarhetsrådet under våren. Rådet skall ge en skriftlig motivering 
till sitt val. Rådets beslut kan inte överklagas. Priserna delas ut vid nationaldagsfirandet 
den 6 juni av ordförande i Hållbarhetsrådet. 
 
Organisation 
Kommunens folkhälsostrateg administrerar folkhälsopriset. Kommunens 
Hållbarhetsstrateg administrerar hållbarhetspriset.  
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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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§ 44 
 
Klimatlöften rapport och beslut inför 2023 

Sammanfattning 

Hösten 2021 bjöds kommunerna in att anta klimatlöften för 2022 i satsningen 
Kommunernas klimatlöften. 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. 
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 

1. Uppföljningsformulär klimatlöften 2022 Sotenäs  
2. Rapport klimatlöften 2022 Sotenäs  
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2022-10-12 
 
 
Hållbarhetsrådets förslag till beslut 

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. 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-10-12 KA 2021/000498 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Bergenholtz 
pia.bergenholtz@sotenas.se 
Hållbarhetsstrateg 

Kommunernas klimatlöften 2022 

Sammanfattning 
Hösten 2021 bjöds kommunerna in att anta klimatlöften för 2022 i satsningen 
Kommunernas klimatlöften. 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. 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).   

Beskrivning av ärendet 
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. Klimat 2030 har meddelat att inga nya löften kommer under 
2023, utan kommunerna kommer att ges fortsatt stöttning i nuvarande klimatlöften (2022 
års lista). 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Klimatlöftena bedöms genomföras till största delen inom verksamheternas befintliga 
verksamhet och budget. Fortsatta investeringar för klimatomställning krävs dock för 
exempelvis energieffektivisering och installation av fler solceller, vilket dock bedöms 
ekonomiskt gynnsamt på sikt. 
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Regelverk  

Sotenäs kommun har skrivit under ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” och de 
antagna klimatlöftena är därmed Sotenäs åtagande inom initiativet.  

Organisation och personal  

Alla kommunala förvaltningar och bolag har en roll i genomförandet av de olika 
åtgärderna. För att säkerställa genomförandet av de antagna klimatlöftena samt underlätta 
uppföljningen av dem så integreras de i det lokala målarbetet. 

Hållbar utveckling 

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. 

Genom klimatlöftena har Sotenäs bidragit till den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – 
Västra Götaland ställer om”, där syftet är att nå det regionala klimatmålet att bli 
fossiloberoende 2030. Klimatlöftena är del av de satsningar på smarta lösningar som krävs 
för att framför allt ge minskade utsläpp av växthusgaser, men också bidra till en utveckling 
för ett gott liv för alla som lever och verkar i kommunen såväl som regionen. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
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.   

Beslutsunderlag 
1. Uppföljningsformulär klimatlöften 2022 Sotenäs 
2. Rapport klimatlöften 2022 Sotenäs 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefer; Utbildningsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Chefer; Näringsliv och utveckling, Räddningstjänst, Administration, Personal och Ekonomi 
Chefer; Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Rehab AB 
Hållbarhetsstrateg 
 
 

  
Pia Bergenholtz Per Svensson 
Hållbarhetsstrateg Chef Näringsliv och utveckling 
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Bakgrund 
Västra Götalands satsning Kommunernas klimatlöften startade inför 2021 och fortsatte inför 2022. 
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 kommunala bolag arbetat med att genomföra de olika 
åtgärderna. I denna rapport redogörs för hur Sotenäs kommun arbetat med att genomföra de antagna 
klimatlöftena under 2022. Rapporten utgör underlag till uppföljningsformuläret som ska skickas in till 
Klimat 2030 och Västra Götalandsregionen, där svarsalternativen för varje klimatlöfte är: 

• Ja, genomfört.  
• Nej, men påbörjat.  
• Nej, inte påbörjat. 
• Inte antagit. 

För att ha genomfört ett löfte ska alla delarna som beskrivs i definitionen vara uppfyllda, om olika alternativ 
anges ska något av dessa vara uppfyllda. I rapporten, som skrivs under sista kvartalet 2022, görs en 
bedömning av genomförandet framtill årsskiftet, samt huruvida verksamheterna planerar för att fortsätta 
arbetet utifrån klimatlöftet under 2023. 

1 Vi har en laddplan för kommunen  

Definition 
Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av fordon där 
kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål. Planen ska peka ut kommunens 
ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid 
kommunägda bostäder ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande 
prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts marknadsmässigt. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Laddplanen förväntas kunna antas innan årsskiftet. Förslaget till laddplan har fram i samarbete med berörda 
aktörer inom kommunen, Sotenäsbostäder och de kommunala klimat- och energirådgivarna. Laddplanen 
kommer att tas upp på Hållbarhetsrådets möte 25 oktober, innan det tas upp för beslut i Kommunstyrelsen. 

Verksamheterna avser under 2023 att arbeta för att implementera laddplanen för Sotenäs kommun, förutsatt 
att den antas. Det kan även bli intressant för kommunen att ta fram en marin laddplan inom närmaste åren 
men då utvecklingen fortfarande är i sin linda bedöms det ej vara aktuellt redan 2023.  

3 Våra nya personbilar är klimatbonusbilar   

Definition 
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska vara bilar som 
uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs andra personbilar som då ska 
uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern dispens. 

Resultat 
Ja, genomfört. 
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De personbilar som köps in eller skrivs nya leasingavtal för är klimatbonusbilar, vilket i Sotenäs innebär 
rena elbilar eller laddhybrider, eftersom vi inte har tillgång till biogas eller vätgas i kommunen. Kommunen 
har även arbetat en del med att reducera antalet bilar för att i stället använda de vi har mer effektivt, vilket 
också kan vara ett resultat av mindre resande efter pandemin.  

Under årets tredje kvartal så har kommunen 71 personbilar varav 21 är rena elbilar. Innan årsskiftet finns 
det behov av en fyrhjulsdriven bil till nattpatrullen. På grund av långa leveranstider på nya bilar och kort 
varsel kan detta komma att kräva ett beslut om undantag, vilket får tas av kommundirektör. 

Verksamheterna avser att under 2023 fortsätta det inkörda arbetet utifrån klimatlöftet. 

4 Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i 
nya avtal   

Definition 
Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, exempelvis 
postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av 
varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser, städ- och 
kontorsmaterial och parkeringsövervakning. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

I Västupp-området samarbetar upphandlare och miljöstrateger kring upphandlingar och flera kommuner 
har antagit klimatlöftet, vilket innebär att dessa krav ingår i de gemensamma upphandlingarna. Två exempel 
inom Väst-upp under 2022 är Skolmaterial där förnybart bränsle ska öka under avtalstiden, och 
storkökskem 2022 där det ingår fordonskrav 

En upphandling som innefattar transportintensivt arbete i Sotenäs 2022 är bevakningstjänster, där det finns 
med tydliga miljö- och klimatkrav.  

Vid upphandlingen av transporter och entreprenader med tunga fordon och maskiner ställs idag alltid krav 
på miljöklassning Euro 6 eller högre. Grävtjänster och beläggningstjänster är sådana exempel som kommer 
annonseras ut innan årsskiftet för Sotenäs. 

Klimatlöftet tillsammans med pågående beredskapsarbete har även föranlett diskussioner och planering för 
att upphandla farmartankar med HVO så att kommunen kan tanka i egen regi. 

Verksamheterna avser att under 2023 fortsätta det inkörda arbetet utifrån klimatlöftet. 

7 Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer 
krav i prioriterade upphandlingar 

Definition 
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta (utöver upphandlingar 
som tas upp i klimatlöfte 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar under året. 

Resultat 
Ja, genomfört. 
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I Västupp-området samarbetar upphandlare och miljöstrateger kring upphandlingar och flera kommuner 
har antagit klimatlöftet, vilket innebär att dessa krav ingår i de gemensamma upphandlingarna. Två exempel 
inom Väst-upp under 2022 är upphandlingar för livsmedel och kopieringspapper. 

I Sotenäs görs även avrop på Addas upphandling av arbetskläder där klimatkrav ingår. 

Verksamheterna avser att under 2023 fortsätta det inkörda arbetet utifrån klimatlöftet. 

8 Vi minskar inköpen av fossilbaserade 
engångsprodukter  

Definition 
Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller erbjuder minst fem 
nya beställningsbara alternativ av flergångsprodukter och/eller engångsprodukter tillverkade av återvunnet 
eller förnybart material för kommunens verksamheter. Produkterna ska vara andra än de som förbjuds enligt 
EU:s engångsplastdirektiv. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

De kommunala verksamheterna minskar generellt sin användning av fossilbaserade engångsprodukter och 
söker i möjligaste mån helt ta bort onödiga engångsprodukter. Inom vissa områden används de dock på 
grund av hygieniska skäl eller livsmedelslagstiftning. Exempel på engångsprodukter som tagits bort är 
plastpåsar för papperskorgar på kontor samt på många toaletter i våra skolor. 

I Västupp-området samarbetar miljöstrateger och upphandlare kring upphandlingar och flera kommuner 
har antagit klimatlöftet, vilket innebär att kommunerna gemensamt arbetar för att byta ut beställningsbara 
produkter till alternativ tillverkade av återvunnet eller förnybart material inom bland annat avtalet för 
papper och plast. Detta arbete bedöms bli färdigt för att uppfylla klimatlöftet innan årsskiftet. 

Verksamheterna avser att under 2023 fortsätta det inkörda arbetet utifrån klimatlöftet. 

9 Vi möjliggör cirkulära arbetskläder  

Definition 
Det innebär att kommunen gör en inventering av inköp och hantering av arbetskläder inför kommande 
upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden för arbetskläder. Exempel på 
åtgärder kan vara att: minska antal modeller/färger, använda generella loggor, erbjuda skrädderitjänster, 
återbruk eller återtagssystem. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Under året har kartläggning av inköp och hantering av arbetskläder gjorts inom kommunens förvaltningar. 
Kartläggningen visar bland annat att återtagssystem finns i hög grad inom och mellan enheterna men att 
det saknas rutiner för när kläder är trasiga eller var de slängs. Utifrån resultaten har åtgärder tagits fram 
med förslag på rutiner för hantering och checklista vid nyinköp för att möjliggöra mer cirkulär hantering, 
samt rutiner för skrädderitjänst. Inom omsorgen har det tagits fram förslag om cirkulationstvätt för mer 
hållbar hantering av kläderna ur såväl hygien- som miljöperspektiv. 
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Verksamheterna avser att under 2023 fortsätta det inkörda arbetet utifrån klimatlöftet. 

10 Vi använder cirkulära möbler  

Definition 
Det innebär att kommunen inreder med minst 20 procent cirkulära möbler (mätt i antal eller kostnad) i 
kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de repareras och används på nytt, köps 
begagnade eller återbrukas internt. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

System för cirkulära möbler finns via Arbetsmarknadsenheten (AME) och kommuniceras på intranät. Det 
digitala systemet har dock haft vissa barnsjukdomar, vilket försämrat möjligheten till uppföljning. Alla 
förvaltningar redovisar att de i första han inreder med möbler från AME:s återbruk och att överblivna 
möbler tas om hand. 

Ökad kommunicering av systemet med cirkulära möbler och rutiner tas fram under årets sista kvartal. 
Verksamheterna avser att under 2023 fortsätta det inkörda arbetet utifrån klimatlöftet. 

11 Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra 
produkter istället för att köpa  

Definition 
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser pågår varav minst en initieras under 2022. 
Det kan ske genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att skapa plats i 
bostadsområde för att dela saker, att kommunen erhåller platser att reparera eller liknande. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Det pågår flera initiativ i kommunen för att möjliggöra för invånare att låna/hyra produkter; 

- Biblioteket lånar ut instrument till elever i Kulturskolan.  
- Ungdomsgården tillhandahåller symaskiner för unga att kunna använda på plats.  
- Tumlaren förmedlar uthyrning av friluftsprodukter genom det privata näringslivet i form av 

dykutrustning, kajaker och cyklar.  
- TaGe-hylla på familjecentralen i Hunnebostrand.  
- Hamnkontoren lånar ut flytvästar. 

En ny insats som planeras under hösten är att Fritidsgården som har friluftsmaterial i klassuppsättningar för 
skolorna, ska tillgängliggöra detta även för föreningar att använda. Initiativet sprids via hemsida och i 
sociala medier. 

Kultur och Fritid har även fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en Friluftsbank, vilket förväntas 
vara klart innan årsskiftet, vilket kan innebära ett nytt initiativ inför 2023. 

Verksamheterna avser att under 2023 fortsätta det inkörda arbetet utifrån klimatlöftet. 
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12 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har 
mål  

Definition 
Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner för att undvika matsvinn 
genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta matsvinnet med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i 
genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och 
tallrikssvinn. 

Resultat 
Nej, men påbörjat. 

Kommunen mäter matsvinn och har satt ett mål att minska svinnet till max 45 g/portion i genomsnitt. 
Digitalt registreringsverktyg har köpts in för att förenkla och förbättra rutinerna för mätning av matsvinn 
så att detta kan göras mer kontinuerligt. Utifrån kontinuerliga mätningar kan åtgärder sättas in och nya 
arbetssätt tas fram för att minska matsvinnet. De nya rutinerna för mätning bedöms ha införts i alla kök till 
årsskiftet. 

Sedan köken återgått till normala rutiner efter pandemin har förutsättningarna att arbeta med målet ökat. 
Målet om 45 g matsvinn/portion bedöms dock inte kunna uppnås under 2022 genom ytterligare åtgärder 
utan det krävs tid för att rutiner och arbetssätt ska få spridning och ge resultat. Svinnet uppgår till 85 
g/portion i mätningar i maj, sammantaget för alla köken. De kök där arbetet tagit fart med kontinuerliga 
mätningar och åtgärder visar dock på tydliga resultat, t.ex. har Hunneboskolan minskat matsvinnet från 66 
g/portion hösten 2021 till 34 g/portion i maj 2022. 

Verksamheterna avser att under 2023 fortsätta det inkörda arbetet utifrån klimatlöftet. 

13 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 
verksamhet och har mål  

Definition 
Det innebär att kommunen i sitt arbete med menyplanering och råvaruval beräknar måltidens 
klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under 
minst en månad. Alternativt har satt mål att nyckeltalet för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 
kg CO2e/kg inköpta livsmedel. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Kommunen beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan för samtliga inköpta 
livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. 

Målet bedöms kunna uppnås med 1,49 kg CO2e/kg inköpta livsmedel, vi har dock ingen statistik från lokala 
producenter bl.a. Kustcharken, vilket medför viss osäkerhet. 

Verksamheterna avser att under 2023 fortsätta det inkörda arbetet utifrån klimatlöftet. 
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14 Vi genomför energieffektiviseringar  

Definition 
Det innebär att kommunen startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna fastigheter med 
exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Kommunens fastighetsenhet har under året påbörjat modernisering och utökning av befintliga 
värmepumpsanläggningar på Hunnebostrands skola och Smögens Fiskauktion. På Kvarnbergets 
Äldrecentrum har korridorerna fått ny LED-belysning med närvarostyrning.  

Upphandling pågår även av en energikartläggning som ska utgöra underlag för fortsatt 
energieffektiviseringsarbete. 

Sotenäsbostäder har ett erbjudande till sina hyresgäster med direktverkande el att installera 
luft/luftvärmepumpar för de som önskar (mot ett kostnadsneutralt tillägg på hyran). Hittills är ca 100 
pumpar beställda, så intresset är mycket stort.  

Verksamheterna avser att under 2023 fortsätta det inkörda arbetet utifrån klimatlöftet. 

16 Vi installerar solenergi   

Definition 
Det innebär att solceller prövas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en anläggning 
installeras i kommunen. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Kommunen projekterar för solceller i nybyggnadsprojekt men det är ej aktuellt 2022. Drift och projekt hade 
planerat att installera en solcellsanläggning under året, då investeringsmedel finns för installation, men 
personalresurser för projektledning saknas. 

Sotenäsbostäder installerar under 2022 solceller på det nya flerbostadshuset vid Ekelidberget i 
Bovallstrand. 

Verksamheterna avser att under 2023 fortsätta det inkörda arbetet utifrån klimatlöftet. 

20 Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för 
klimatet   

Definition 
Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet 
och skynda på omställningen. 

Detta kan ske i form av dialogmöten eller workshops dit allmänheten och/eller föreningar/organisationer 
bjuds in. Kommunen ska återkoppla och kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand. 

mailto:info@sotenas.se
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Resultat 
Ja, genomfört. 

Kommunen har under 2022 testat olika former för att bjuda in till dialog kring klimatåtgärder.  

Under 2021-2022 har Sotenäs och Tanums kommuner gemensamt arrangerat Minimeringsmästarna där 
dialog förs med deltagande hushåll kring hur resurs- och klimatavtryck kan minskas. Information om 
initiativet och träffarna på olika teman kommuniceras och sprids även till allmänheten i syfte att stärka 
engagemanget kring avfalls-, konsumtions- och klimatfrågor. 

I samband med Hållbarhetsfestivalen ges föreläsningar och workshops till alla elever i åk 5-9 om matsvinn 
och klimatfrågor som en del i det cirkulära måltider-projekt som leds av måltidsenheten. I de fall det 
kommer synpunkter/förslag från eleverna i samband med föreläsningarna/workshop så återkopplas det till 
måltidsenheten för att uppmuntra till dialog kring olika åtgärder. 

Initiativet för laddplan för kommunen togs under våren upp på en företagsfrukost med tema 
laddinfrastruktur, där deltagarna bjöds in att komma med synpunkter på planen. 

Under sista halvan av 2022 har kommunen börjat testa koncept med Climate Fresk workshop i syfte att öka 
kunskapen och engagemanget kring klimatförändringarna. Under Västerhavsveckan bjöds allmänheten in 
till öppen workshop som dessvärre uteblev pga. för få anmälningar varför vi nu testar att rikta 
inbjudningarna till föreningar där workshop kommer genomföras innan årsskiftet. Konceptet och hur 
resultatet från dialogen tas omhand avses utvecklas framöver. 

Verksamheterna avser att under 2023 fortsätta det inkörda arbetet utifrån klimatlöftet. 

Analys 
De i Sotenäs antagna Klimatlöftena för 2022 har genomförts av hela kommunen gemensamt i 
förvaltningsöverskridande samarbete som en del i det kommunala målet att främja hållbar utveckling ur 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Genom klimatlöftena har Sotenäs bidragit till den 
regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” (Klimat 2030), där syftet är att nå det 
regionala klimatmålet att bli fossiloberoende 2030. För att nå dit krävs satsningar på smarta lösningar som 
framför allt ger minskade utsläpp av växthusgaser, men också bidrar till en utveckling för ett gott liv för 
alla som lever och verkar i kommunen såväl som regionen. Förhoppningen med kraftsamlingen att höja 
tempot och bredda samverkan ytterligare, för att till slut kunna nå klimatmålet de närmaste nio åren. En 
fossiloberoende region innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland måste minska 
med 80 procent till 2030, jämfört med utsläppsnivåerna 1990. 

Klimatlöftena har medverkat till att Sotenäs tar mindre resurser i anspråk och utifrån de 
schablonberäkningar som finns gjorda för kommunernas klimatlöftens beräknade klimatnytta, så har 
Sotenäs genom dessa åtgärder minskat sin klimatpåverkan med 530 ton CO2e/år under 20221. Det kan 
uppfattas som en liten del, men som effekt av en enskild satsning inom den kommunala sektorn är det ändå 
en betydande insats. Merparten av klimatpåverkan i Västra Götaland sker från industrin och andra aktörer 
som inte kommunerna har så stort inflytande över. En grundidé med Kommunernas klimatlöften har även 
varit att kommunerna tillsammans ska inspirera och stödja varandra att göra större utsläppsminskningar. 

 

 

 

 
1 Uppdaterad beräkning av klimatnyttan för kommunernas klimatlöften 2022 
 https://klimat2030.se/content/uploads/2022/01/berakning-klimatnytta-klimatloften-2022.pdf  
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Med anledning av klimatlöften har nätverk och samarbeten inom flera områden startat, t.ex. upphandling 
och måltider, vilket visar på att grundidén har uppnåtts. 

Klimatlöftena är inte heltäckande för det klimatarbete som görs inom kommunen, som exempel kan nämnas 
det långsiktiga arbete som görs i den fysiska planeringen där kommunen har stor påverkan för att ställa om 
samhället till bland annat mer hållbara resor. Den pågående mobilitetsutredning utgör ett exempel på en 
stor sådan åtgärd, vilken också är del i Sotenäs kommuns åtaganden i det regionala åtgärdsprogrammet för 
miljömålen. De antagna klimatlöftena kopplar framför allt an till fokusområdet Hållbar konsumtion och 
produktion i Sotenäs Hållbarhetsstrategi 2030.  

Fortsättning 2023 
Under 2022 har Klimat 2030 skickat ut en utvärdering till kommunerna för att samla in deras synpunkter 
på satsningen Kommunernas klimatlöften, som initierades 2020. Utifrån resultaten av utvärderingen har 
Klimat 2030 meddelat att tidigt nästa år kommer de bjuda in kommunerna i länet att anta nya klimatlöften. 
Denna gång med en längre genomförandetid: 2024-2026. De nya klimatlöftena kommer antagligen bli en 
lista med 30 löften där ca hälften är nya och hälften är samma men i de flesta fall med högre ambitionsnivå. 

Inför 2023 kommer inga nya löften utan då kommer kommunerna att ges fortsatt stöttning i nuvarande 
klimatlöften (2022 års lista).  

De kommunala verksamheterna i Sotenäs har under de två år som satsningen pågått arbetat in ett rutiner 
och metoder för att genomföra klimatåtgärderna i antagna löften. Insatserna har även integrerats på effektivt 
sätt som aktiviteter i det lokala målarbetet under KF-mål 13 Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Arbetet med antagna klimatlöften föreslås därför att fortsätta 
under 2023.  

mailto:info@sotenas.se
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Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...  
 
... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i 
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har 
undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende 
region.  
 
Klimat 2030 driver satsningen Kommunernas klimatlöften för att stötta 
kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete. Tillsammans kan vi göra mer! 
 
Uppföljningsformulär 
Detta formulär ska användas när ni rapporterar in vilka av era klimatlöften för 
2022 som ni genomfört. Fyll i direkt i filen och spara sedan som PDF, namnge 
med vilken kommun det gäller. 
 
Senast den 17 november 2022 ska kommunen skicka in uppföljnings-
formuläret via mejl till: klimat2030@vgregion.se 
 
Svarsalternativen är: 

• Ja, genomfört.  
• Nej, men påbörjat.  
• Nej, inte påbörjat. 
• Inte antagit. 

 
Alla delarna som beskrivs i varje löfte ska vara uppfyllda, om olika alternativ anges 
ska något av dessa vara uppfyllda. 
 
Klimat 2030 kommer inte ha möjlighet att granska beskrivande texter från 
kommunerna, men däremot tror vi att kommunen kan ha behov av att internt följa 
upp hur det har gått mer i detalj.  
 
Sista dag att skicka in uppföljningen är den 17 november men ni har hela året på er 
för genomförandet.  
 
Uppföljningen görs inte för att jämföra enskilda kommuners arbete, utan detta är 
en satsning vi gör tillsammans.  
 
Tack för er medverkan i satsningen! 
 
 

Frågor ställs till:  

Maria Eléhn, maria.elehn@innovatum.se 0720-17 38 27 

 

mailto:maria.elehn@innovatum.se


 
 

3 
 

1. Vi har en laddplan för kommunen. 
Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning 
av fordon där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål. 
Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer 
som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder ska boende 
erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande prioriteras, 
parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts marknadsmässigt. 

 
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor.  

Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas 
flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som 
speglar exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att 
kunna stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder internt i 
organisationen. 

 
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. 

Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet 
ska vara bilar som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs 
andra personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern 
dispens.  

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal  
Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, 
exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50 
procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, 
exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning. 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☐   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☒   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
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5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och 
redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och 
syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i 
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid. 

 
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy. 

Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöks- 
och handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att 
gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla 
parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från 
hyran av lägenheter. 

 
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar.  
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta 
(utöver upphandlingar som tas upp i klimatlöfte 4) och ställer krav i minst tre 
upphandlingar under året. 

 
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 

Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller 
erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av flergångsprodukter och/eller 
engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller förnybart material för kommunens 
verksamheter. Produkterna ska vara andra än de som förbjuds enligt EU:s 
engångsplastdirektiv. 

☐   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☒   Inte antagit. 
 

☐   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☒   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
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9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. 
Det innebär att kommunen gör en inventering av inköp och hantering av arbetskläder 
inför kommande upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden 
för arbetskläder. Exempel på åtgärder kan vara att: minska antal modeller/färger, 
använda generella loggor, erbjuda skrädderitjänster, återbruk eller återtagssystem. 

 
10. Vi använder cirkulära möbler. 

Det innebär att kommunen inreder med minst 20 procent cirkulära möbler (mätt i antal 
eller kostnad) i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de repareras 
och används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt. 

 
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa. 

Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser pågår varav minst en 
initieras under 2022. Det kan ske genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler 
hållbara tjänster, att skapa plats i bostadsområde för att dela saker, att kommunen 
erhåller platser att reparera eller liknande. 

 
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. 

Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner för att 
undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta matsvinnet med 
ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla 
tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. 

 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☐   Ja, genomfört.   
☒   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
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13. Vi beräknar klimatpåverkan frånmaten i offentlig verksamhet och har mål. 
Det innebär att kommunen i sitt arbete med menyplanering och råvaruval beräknar 
måltidens klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg 
CO2e/måltid i snitt under minst en månad. Alternativt har satt mål att nyckeltalet för 
samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. 

14. Vi genomför energieffektiviseringar. 
Det innebär att kommunen startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna 
fastigheter med exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande. 

15. Vi bygger i trä. 
Det innebär att kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme i ett 
byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller i markanvisning. 

16. Vi installerar solenergi.  
Det innebär att solceller prövas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en 
anläggning installeras i kommunen. 

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial. 
Det innebär att kommunen väljer ut minst en egen byggnad som har kommande behov av 
renovering, lokalanpassning eller demontering och inventerar potentialen för återbruk i 
den byggnaden, med fokus på minst fem kategorier byggvaror som lämpar sig för 
återbruk. 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☐   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☒   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☐   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☒   Inte antagit. 
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18. Vi har en koldioxidbudget. 
Det innebär att kommunen har en politiskt antagen koldioxidbudget och arbetar för en 
årlig utsläppsminskning i linje med vad koldioxidbudgeten visar behövs för att nå 
Parisavtalet. Alternativt har ett politiskt beslut att arbeta för en årlig utsläppsminskning 
med hänvisning till Västra Götalandsregionens koldioxidbudget. 

 
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. 

Det innebär att kommunen gör minst en investering genom grön obligation som 
kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller liknande. Gröna 
obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt 
erbjuda investerare attraktiva investeringsformer. 

       20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet. 
Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om klimatåtgärder för att skapa 
mer delaktighet och skynda på omställningen. Detta kan ske i form av dialogmöten eller 
workshops dit allmänheten och/eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska 
återkoppla och kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand. 

 
 

Kommun:  Sotenäs kommun   

Kontaktperson:   Pia Bergenholtz       

Befattning:   Hållbarhetsstrateg     

E-post:   pia.bergenholtz@sotenas.se    

Datum:   2022-10-13     

 

Senast den 17 november 2022 ska kommunen skicka in formuläret via mejl till: 

klimat2030@vgregion.se 

☐   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☒   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☐   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☒   Inte antagit. 
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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 
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§ 42 DNR 2022/922 

Laddplan för antagande 
Sammanfattning 

Laddplanen 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 förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Laddplan Sotenäs. 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-10-10 KA 2022/000922 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Bergenholtz 
pia.bergenholtz@sotenas.se 
Hållbarhetsstrateg 
 

Laddplan för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 
Laddplanen 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.    

Beskrivning av ärendet 
Laddplanen har initierats som ett resultat av Sotenäs kommuns antagande av Klimat 2030 
och Kommunernas klimatlöfte; 1. Vi har en laddplan för kommunen. Beskrivningen av 
klimatlöftet från Klimat2030 är: Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och 
tar fram en plan för laddning av fordon där kommunen har rådighet vid bostäder, 
arbetsplatser, handel och besöksmål. Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur 
kommunen kan samverka med aktörer som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid 
kommunägda bostäder ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att 
hållbart resande prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning 
prissätts marknadsmässigt.  
 
”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många 
andra aktörer, med målet att vi ska vara en fossiloberoende region till år 2030. 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. Därutöver 
har kommunen även deltagit i de workshopar som Fyrbodals kommunalförbund arrangerat 
2021 om laddinfrastruktur kopplat till Vägledning för laddinfrastruktur som tagits fram för 
publik laddning i Fyrbodal. 
Förslaget till laddplan har tagits fram i samråd med berörda verksamheter inom 
kommunen.  
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Utifrån laddplanen så står laddföretagen för alla arbets- och materialkostnader för att 
möjliggöra laddningen. Laddföretagen tar betalt för elenergin av besökaren och kommunen 
tar i förekommande fall p-avgift för parkeringen. Genomförandet av laddplanen bedöms 
därmed inte innebära några ökade kostnader för kommunen. 

Organisation och personal  

Roller och ansvar kopplade till laddinfrastruktur är beskrivet i laddplanen för att öka 
tydligheten. Arbetet bedöms kunna göras inom ordinarie verksamhet. 

Hållbar utveckling 

Laddplanen syftar till att accelerera omställningen till ett fossilfritt samhälle för boende i 
första hand och besökare i andra hand. Elektrifiering av transporter minskar utsläppen av 
klimatpåverkande gaser, att skapa infrastruktur förr laddning kan påskynda 
elektrifieringen. 
Större andel laddbara bilar ger upphov till mindre utsläpp av partiklar vilket är positivt för 
människors luftvägar. 
Ökad tydlighet vad gäller roller och ansvar kopplat till laddinfrastruktur, förväntas 
tillsammans med ökat behov av laddplatser bidra till ökad utbyggnad, vilket i sin tur bidrar 
till en attraktiv kommun, för såväl boende som besökare. 
Laddplanen bidrar till Sotenäs kommuns Hållbarhetsstrategi, inom framför allt 
fokusområde Hållbara samhällen och landsbygd. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Laddplan Sotenäs.    

Beslutsunderlag 
Laddplan för Sotenäs kommun 
Vägledning för laddinfrastruktur – publik laddning i Fyrbodal, framtagen av Fyrbodals 
kommunalförbund: https://www.fyrbodal.se/wp-
content/uploads/2021/10/rapport_laddinfrastruktur_211020.pdf   

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef,  
Chef för Plan och byggenheten  
Chef för Drift och projektenheten 
Chef för Näringsliv och utveckling,  
Näringslivsutvecklare  
Hållbarhetsstrateg 
Sotenäsbostäder AB 
Klimat- och Energirådgivare 
 
 

https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2021/10/rapport_laddinfrastruktur_211020.pdf
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2021/10/rapport_laddinfrastruktur_211020.pdf
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Pia Bergenholtz Fredrik Handfast 
Hållbarhetsstrateg Näringslivsutvecklare 

 
 
 

 
 

Per Svensson 
Chef Näringsliv och utveckling 
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Laddplan för Sotenäs kommun 
1. Inledning  

Sotenäs kommun har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en 
fossiloberoende region. Att skapa förutsättningar för hållbart resande är en central del i 
omställningen till ett mer hållbart samhälle. Västra Götalandsregionen och Klimat 2030 
har initierat satsningen Kommunernas klimatlöften där Sotenäs antagit flera löften. Inför 
2022 antogs klimatlöftet att vi har en laddplan, för fordon där kommunen har rådighet. 
Planen ska även peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med 
aktörer som tillhandahåller laddning.  
  
Syfte 
Laddplanen syftar till att accelerera omställningen till ett fossilfritt samhälle för boende 
i första hand och besökare i andra hand. Laddplanen syftar även till att tydliggöra ansvar 
och roller för kommunen, Sotenäsbostäder och privata aktörer.  
  
Avgränsning  
Laddplanen avser laddning av laddbara personbilar där kommunen har rådighet:   
 vid bostäder; Sotenäsbostäder och boendeparkering på kommunal mark   
 på allmänna parkeringsplatser, vid arbetsplatser, handel och besöksmål på 

kommunal mark.   
Bakgrundsfakta och definitioner hänvisas till dokumentet ”Vägledning för 
laddinfrastruktur – publik laddning i Fyrbodal” som tagits fram av Fyrbodals 
kommunalförbund.  
  
2. Genomförande  

Sotenäs kommuns roll   
Kommunens roll är att vara en föregångare, informationsspridare och möjliggörare för 
att boende och besökare ska kunna övergå till laddbara bilar. Kommunen ska inte driva 
laddinfrastruktur i egen regi utan verka för och möjliggöra, där kommunen har rådighet, 
för andra att etablera laddplatser.  
Kommunen har två energirådgivare, i samverkan med våra grannkommuner, som har 
till uppgift att informera och rådge privatpersoner, bostadsrättsföreningar och lokala 
företag kring bland annat laddning av elfordon.  
  
Sotenäsbostäder  
Sotenäsbostäder spelar som kommunalt bostadsbolag en central roll i omställningen till 
ett hållbart samhälle genom att möjliggöra för sina hyresgäster att ställa om till fossilfria 
alternativ.  
 
Sotenäsbostäder skickade under år 2021 ut en enkät till sina hyresgäster med frågor 
kring deras nuvarande och framtida behov av elbilsladdning. Enkätsvaren visade på ett 
behov och intresse för elbilsladdning hos hyresgästerna. Med utgångsläge från 



 
 

Laddplan för Sotenäs kommun | Antagen av Kommunstyrelsen 20XX-XX-XX § XX | Dnr 2022/000922 | Sida 2 av 3  

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

enkätsvaren har Sotenäsbostäder gjort ett pilotprojekt med installation av laddstolpar 
och tillhörande system. Efter genomfört projekt och positivt utfall av utvärderingen är 
planen att göra en bred utrullning av laddstolpar där behovet finns och där inga 
praktiska hinder föreligger (t.ex. effektbegränsningar). När ett visst antal p-platser på ett 
område får laddstolpar förbereder man för framtida behov genom att sätta upp extra 
stolpar och/eller förbereda kanalisation i mark för kabel till framtida laddstolpar på 
andra p-platser. Ambitionen är att etappvis bygga ut laddplatser utifrån aktuellt behov, 
så enkäter kommer skickas ut fler gånger för att följa utvecklingen och behovet hos 
hyresgästerna.  
 
Vid Sotenäsbostäders nybyggen sätts laddstolpar upp på mer än hälften av 
parkeringsplatserna och resterande förbereds för att i framtiden enkelt kunna installera 
laddstolpar.  
Betalning av laddstolparna sker genom avgift för p-platsen medan förbrukad elenergi 
debiteras separat via hyresavin. Efter att ett område fått en grundinstallation av 
laddstolpar är ambitionen att snabbt kunna sätta upp extra stolpar när behov hos 
hyresgästerna uppstår.   
 
Boendeparkering  
I kommunen finns möjlighet för särskilt boendeparkeringskort för invånare som inte har 
möjlighet att parkera på sin egen fastighet. Alla parkeringar har olika förutsättningar för 
laddinfrastruktur vilket innebär att det inte finns någon generell lösning. När behov 
uppstår ska kommunen arbeta tillsammans med sökande för att om möjligt hitta en 
lösning. 
 
Publika P-platser  
Sotenäs kommun upplåter platser utifrån principen att tillgängliggöra platser för 
laddinfrastruktur och upplåta dem genom nyttjanderättsavtal till privata aktörer, 
laddföretag eller laddoperatör, som in sin tur uppför laddplatser. Laddföretagen står för 
alla kostnader för arbete och material för att möjliggöra laddningen. Laddföretagen tar 
betalt för elenergin av besökaren och kommunen tar i förekommande fall p-avgift för 
parkeringen. På publika P-platser sker laddning med så kallad normalladdning (upp till 
22kW) alternativt med snabbladdning.  
 
För påskynda omställningen till ett hållbart samhälle så tillgängliggörs alla kommunens 
parkeringsplatser för aktörer att sätta upp publik laddning där det är lämpligt och lagligt, 
t.ex. enligt Plan- och bygglagen. Med en väl utbyggd laddinfrastruktur stärker 
kommunen även sin attraktivitet för såväl boende som besökare. 
  
Val av parkeringsplatser och val av laddföretag  
Det finns två sätt att peka ut parkeringsplatser för nya laddstolpar.  
1. Via kommunens egna initiativ, där kommunen annonserar på hemsidan att en 

specifik parkeringsplats är öppen för ansökan om att sätta upp laddstolpar. 
Annonsering sker i minst 2 månader.  
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2. Via att laddföretag inkommer med önskemål om att få sätta upp laddstolpar på en 
viss parkeringsplats.   

Om valet av parkeringsplats initieras av ett laddföretag, alternativ 2 ovan, så annonserar 
kommunen ut dessa platser via hemsidan under 2 månader. Kommer inget 
konkurrerande intresse in under denna tid kan avtal skrivas med sökande bolag. Om 
konkurrerande intresse inkommer avgörs frågan om nyttjanderättsavtal genom 
budgivning. Budgivning sker även om fler intressenter inkommer i de fall kommunen 
initierat processen, alternativ 1 ovan.  
  
Snabbladdare  
Etablering av snabbladdare (effekter från 50-350 kW) välkomnas och ses som ett bra 
komplement till normalladdare. Etablering av snabbladdare kan ske på publik p-plats 
eller annan lämplig mark. Kommunen ska arbeta brett och tänka innovativt i frågan att 
attrahera aktörer för snabbladdare i kommunen. Snabbladdare kan med fördel 
kombineras för båt och bil om de fysiska förutsättningarna finns. 
  
3. Roller inom kommunen  
Nedan anger aktuella roller (2022) med ansvar för laddinfrastruktur.  
Enheter och roller kan komma att döpas om och då övergår ansvaret till motsvarande 
funktioner. 
 De kommunala energirådgivarna råder invånare och företag om laddinfrastruktur. 
 Näringslivsutvecklaren är den initiala kontakten för laddföretag och arbetar även 

uppsökande för att attrahera nya laddföretag till kommunen.  
 Mark och exploatering är avtalsansvariga för nyttjanderättsavtal samt hantering av 

budgivning i förekommande fall. 
 Byggnadsnämnden ansvarar för de lokala trafikföreskrifterna.  
 Drift och projektAnläggningsenheten ansvarar för vägmärkningar och för laddfrågor 

på boendeparkeringar. 
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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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UN § 58 Dnr 2021/000106  

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 

Protokollsutdrag UNAU 2022-10-04 § 46 
Tjänsteutlåtande Motion om en genomlysning och utredning om förskolornas framtida organisation 
- Förvaltningschef 2022-09-22 
Motion om en genomlysning och utredning om förskolornas framtida organisation - 2021-11-08 
 

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen om genomlysning och 
utredning om förskolornas framtida organisation. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-09-22 UN 2021/000106 
 
Utbildningsförvaltningen 
Ulf Blomquist 
ulf.blomquist@sotenas.se 
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen 
 

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. 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen om genomlysning 
och utredning om förskolornas framtida organisation   

Beslutsunderlag 
Motion om en genomlysning och utredning om förskolornas framtida organisation.   

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
 

  
Ulf Blomquist  
Förvaltningschef 
Utbildningsförvaltningen 
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KF § 124 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) Lös trafiksituationen på Smögen 
2. Medborgarförslag från Maria Bark-Ivarsson, ang. elektrisk cykelpump på Smögen 
3. Medborgarförslag från Göran Engström, ang fastighetsavgift nyproduktion. 
4. Motion från Yngve Johansson (MP) om invasiva växter 
5. Motion från Yngve Johansson (MP) om fria bussresor för unga 
6. Motion från Lotta Johansson (S) om förskolans framtida organisation 
7. Motion från Lotta Johansson (S) om trafiksituationen på Kyrkogatan 
8. Motion från Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S) om aktiv markpolitik i Sotenäs 

kommun 
9. Motion från Sanna Gustafsson (S) om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska 

sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden 
 

 

  



 
 
Motion om en genomlysning och utredning om förskolornas framtida organisation.  
 
Med anledning av effektiviseringskravet inom utbildningsförvaltningen på 18,7 mnkr 
har flera beslut tagits som påverkar både barnfamiljer och personal inom förskolan. 

• Bovalls förskola flyttade in i Bovalls skola. 
• 2019 beslutades att lägga ner Väjerns förskola och barnen fördelades på 

övriga förskolor.  
• I juni 2020 beslutades att lägga ner Smögens (Hasselösunds) förskolas tre 

avdelningar och att barnen skulle flyttas till Smögens skola som byggdes om 
till att även vara en förskola med tre avdelningar.   

• Under 2020 gjordes en hälsotillsynsrapport av Valbergets förskola där 
påpekanden gjordes av brister i utemiljön som skulle kräva investeringar för att 
anpassas för verksamheten. Utbildningsnämnden beslutade då att flytta de två 
avdelningarna till Hasselösunds förskola där verkställigheten från beslutet i 
juni 2020 skjuts fram 2 år till juni 2023. 

Sotenäs har fem förskolor.  Enligt KKIK, Kommunens Kvalité i Korthet är det dyrt med 
förskolor med få avdelningar. I Sotenäs har tre av fem förskolor få avdelningar som 
är kostnadsdrivande.  
I planen framöver finns att en förskola byggs på Väjern med 4-6 avdelningar.  
 
Sotenäs förskola har idag många fler barn än vad som fanns med i en tidigare 
planering. Det ställer krav på en hållbar och långsiktig verksamhetsplanering.  
 
Vi föreslår  
Att utredningen genomförs som innehåller tidsplan, ekonomi, organisation och 
lokalisation av förskolans verksamhet i Sotenäs. 
 
Att planen tar hänsyn till var byggnation i kommunen görs och var barnfamiljerna bor 
eller väntas bosätta sig.   
 
Kungshamn 2021-11-08 

Lotta Johansson (s) 
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UN § 58 Dnr 2021/000106  

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 

Protokollsutdrag UNAU 2022-10-04 § 46 
Tjänsteutlåtande Motion om en genomlysning och utredning om förskolornas framtida organisation 
- Förvaltningschef 2022-09-22 
Motion om en genomlysning och utredning om förskolornas framtida organisation - 2021-11-08 
 

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen om genomlysning och 
utredning om förskolornas framtida organisation. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-09-22 UN 2021/000106 
 
Utbildningsförvaltningen 
Ulf Blomquist 
ulf.blomquist@sotenas.se 
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen 
 

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. 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen om genomlysning 
och utredning om förskolornas framtida organisation   

Beslutsunderlag 
Motion om en genomlysning och utredning om förskolornas framtida organisation.   

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
 

  
Ulf Blomquist  
Förvaltningschef 
Utbildningsförvaltningen 
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KF § 124 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) Lös trafiksituationen på Smögen 
2. Medborgarförslag från Maria Bark-Ivarsson, ang. elektrisk cykelpump på Smögen 
3. Medborgarförslag från Göran Engström, ang fastighetsavgift nyproduktion. 
4. Motion från Yngve Johansson (MP) om invasiva växter 
5. Motion från Yngve Johansson (MP) om fria bussresor för unga 
6. Motion från Lotta Johansson (S) om förskolans framtida organisation 
7. Motion från Lotta Johansson (S) om trafiksituationen på Kyrkogatan 
8. Motion från Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S) om aktiv markpolitik i Sotenäs 

kommun 
9. Motion från Sanna Gustafsson (S) om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska 

sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden 
 

 

  



 
 
Motion om en genomlysning och utredning om förskolornas framtida organisation.  
 
Med anledning av effektiviseringskravet inom utbildningsförvaltningen på 18,7 mnkr 
har flera beslut tagits som påverkar både barnfamiljer och personal inom förskolan. 

• Bovalls förskola flyttade in i Bovalls skola. 
• 2019 beslutades att lägga ner Väjerns förskola och barnen fördelades på 

övriga förskolor.  
• I juni 2020 beslutades att lägga ner Smögens (Hasselösunds) förskolas tre 

avdelningar och att barnen skulle flyttas till Smögens skola som byggdes om 
till att även vara en förskola med tre avdelningar.   

• Under 2020 gjordes en hälsotillsynsrapport av Valbergets förskola där 
påpekanden gjordes av brister i utemiljön som skulle kräva investeringar för att 
anpassas för verksamheten. Utbildningsnämnden beslutade då att flytta de två 
avdelningarna till Hasselösunds förskola där verkställigheten från beslutet i 
juni 2020 skjuts fram 2 år till juni 2023. 

Sotenäs har fem förskolor.  Enligt KKIK, Kommunens Kvalité i Korthet är det dyrt med 
förskolor med få avdelningar. I Sotenäs har tre av fem förskolor få avdelningar som 
är kostnadsdrivande.  
I planen framöver finns att en förskola byggs på Väjern med 4-6 avdelningar.  
 
Sotenäs förskola har idag många fler barn än vad som fanns med i en tidigare 
planering. Det ställer krav på en hållbar och långsiktig verksamhetsplanering.  
 
Vi föreslår  
Att utredningen genomförs som innehåller tidsplan, ekonomi, organisation och 
lokalisation av förskolans verksamhet i Sotenäs. 
 
Att planen tar hänsyn till var byggnation i kommunen görs och var barnfamiljerna bor 
eller väntas bosätta sig.   
 
Kungshamn 2021-11-08 

Lotta Johansson (s) 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-11-18 KA 2020/000948  
                                                                                               BN 2020/484 
 
Amanda Jansson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

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.  
 

Bakgrund 

Kommunens gällande översiktsplan ÖP 2010 är i behov av revidering. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018 att ÖP 2010 är inaktuell och att arbete med ny 
översiktsplan ska påbörjas. 
 
För att få en tydlig politisk styrning beslutade Kommunstyrelsen 2020-02-26 att tillsätta 
en politisk styrgrupp för ÖP-arbetet bestående av 10 ledamöter enligt följande:  
Eva Abrahamsson (M), Ronald Hagbert (M), Susanne Aronsson de Kinnard (M), Robert 
Yngve (KD), Pär Eriksson (C), Gunilla Ohlin (L), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta 
Albertsson (S), Yngve Johansson (MP) och Sebastian Andersson (SD).  
Sammankallande i gruppen blev Ronald Hagbert.  
 
Den politiska styrgruppen, arbetsgrupp och utökad arbetsgrupp startade arbetet 2020 
med att formulera en utvecklingsstrategi för översiktsplanen; Unikt landskap – unika 
orter. Strategin togs fram med utgångspunkt från tidigare översiktsplan, och följdes 
sedan av mer detaljerade strategier gällande bebyggelseutvecklingen i kommunens olika 
unika orter och landskap. Därefter formades mark och vattenanvändningskartan och 
skickades ut för samråd. 
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Översiktsplan 2022 har skickats ut för samråd sommaren 2021 och därefter granskning 
sommaren 2022. Översiktsplanen presenterades i digital form och har engagerat många 
människor, myndigheter och föreningar. Yttrandena sammanställs i redogörelser där 
kommunen besvarar yttrandena och beskriver fortsatt arbete utifrån inkomna 
synpunkter.  
 
Under granskningen inkom 191 yttranden samt flera namnlistor som nu har 
sammanställts i en granskningsutlåtande. En del yttranden har lett till fortsatt arbete, 
utredning och revidering av planhandlingarna så som:  
 
* Förändringar i strategi avseende termen "Kuststad" som nu ersatts med "samlad 
huvudort". 
* Utvecklingsområde - B7 Öster om Kungshamnsvallen har objektsbeskrivningen 
reviderats till en mer flexibel beskrivning gällande utformning samt att områdets 
volymer ska studeras i framtida detaljplanarbete.  
* Utvecklingsområde - B8 Sandbogen har objektbeskrivningen ändrats från bostäder till 
centrumområde. 
* Utvecklingsområde - V1 Bovallsdörren har områdets utbredning reviderats.   
* Utvecklingsområde - B36 Mellanbergen (Smögen) har tagits bort. 
* Utvecklingsområde - H7 Svineviken (Hovenäset) har tagits bort. 
* Förslag till reviderat kulturmiljöunderlag ut ur handlingen.  
* Förtydligande gällande påverkan av högre bebyggelse på riksintresse enligt MB 4 kap.  
* En rad förtydligande så som gällande MKN, skyfallshantering och stigande vatten. 
 
 
* En särskild sammanställning enligt miljöbalken har lagts till.  
* Bostadsförsörjningsprogrammet har reviderats och förtydligas.  
 
Efter revideringar har ett förslag till antagandehandlingar arbetats fram och föreslås att 
antas av kommunfullmäktige.  
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Fortsättning av strategisk planering 

Översiktsplanen syftar till att beskriva viljeriktningen för hur mark och vatten ska 
användas. Översiktsplanen är en grundläggande förutsättning för politiska beslut och 
utveckling av kommunen och används av bland annat tjänstepersoner, myndigheter och 
bolags dagliga arbete. Aktualiteten av översiktsplanen följs upp i en planeringsstrategi 
vid varje mandatperiod. Översiksplanarbete är där med ett ständigt pågående arbete.  
 

  
Efter antagande av översiktsplanen följer arbete i form av att genomföra och följa upp 
planen. Dokument kopplade till översiktsplanen så som visionsarbete, 
näringslivsstrategi, bostadsförsörjningsprogram och Va-plan/ vattentjänstplan är 
återkommande strategiskt arbete som kommer behandlas vid behov eller vid varje 
mandatperiod. 
 
I arbetet med översiktsplan 2022 har behov av flera andra strategiska dokument 
identifierats som kommer arbetas in i budgetprocessen så som:  
* Naturvårdsplan 
* Klimatanpassningsplan 
* Kulturmiljöprogram 
* Handlingsplan förhantering av äldre detaljplaner 
* Mobilitetsåtgärder 

Ekonomi  

Översiktsplanen utgår från ett övergripande mål om att invånarantalet ska öka 
långsiktigt i Sotenäs kommun genom bland annat fler arbetstillfällen och ett 
bostadsbyggande som i större utsträckning attraherar åretruntboende. Genom fler 
invånare ökar skatteunderlaget och ger ett effektivare nyttjande av den kommunala 
servicen som erbjuds. 
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Regelverk  

Skyldigheten enligt plan- och bygglagen om att ha en aktuell ÖP uppfylls. 
 
Den kommunövergripande översiktsplanen får konsekvenser för befintliga fördjupade 
översiktsplaner. Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden och Blå ÖP kommer att 
fortsätta gälla vid sidan av ÖP 2022. Den fördjupade översiktsplanen för Kungshamn är 
inaktuell och en detaljerad markanvändning för tätorterna har inarbetats i ÖP 2022.  
 

Organisation och personal 

Genom en antagen och aktuell ÖP får organisationen ett bättre underlag för olika typer 
av beslut och handläggningen effektiviseras och underlättas. Tillsammans med 
översiktsplanen arbetas flera övergripande dokument fram som syftar till att styra 
utvecklingen för Sotenäs kommun på ett hållbart sätt.  
Hållbar utveckling 
Alla invånare, fritidsboende, näringsidkare, föreningar etc. ges tillfälle att lämna 
synpunkter på den långsiktiga utvecklingen av Sotenäs kommun. En ny ÖP ger en större 
tydlighet och transparens för alla intresserade kring den tänkta framtida 
utvecklingsinriktningen. 
 
Barnperspektivet beaktas i all fysisk planering och har arbetats med en särskild dialog 
för detta arbete. 
 
Översiktsplanens breda perspektiv på samhällsutvecklingen inbegriper 
jämställdhetsperspektivet utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv. 

Tidigare beslut 

KF 2018-09-27 § 93, Aktualitetsprövning av översiktsplan antagen 2010  
KS 2020-02-26 § 33, Tillsättande av politisk styrgrupp för ÖP 
KS 2021-06-02 §102 Beslutar att samråda om förslag till Översiktsplan 2022. 
KS 2022-06-01 §118 Beslutar att godkänna samrådsredogörelse samt att ställa ut 
Översiktsplan 2022 för granskning. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner granskningsredogörelsen daterad 20221116 och föreslår 
kommunfullmäktige att anta Översiktsplan 2022 daterad 20221116.  

 Beslutsunderlag 

Översiktsplanen och samtliga handlingar finns i den digitala handlingen på länk: 
(https://storymaps.arcgis.com/collections/a5e07185192142f58f4a8588ed7bee22)  
 
Granskningsutlåtande 20221214 

Beslutet skickas till 

Beslutet skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan/Amanda Jansson 

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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Den politiska styrgruppen för ÖP 2022: Eva Abrahamsson (M), Ronald Hagbert (M), 
Susanne Aronsson de Kinnard (M), Robert Yngve (KD), Pär Eriksson (C), Gunilla 
Ohlin (L), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Albertsson (S), Yngve Johansson (MP) och 
Sebastian Andersson (SD). 
 

  
Eveline Karlsson  Amanda Jansson 
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Granskning

Hur granskningen har bedrivits
Denna handling utgör en särskild handling över sam-
manställning av de synpunkter som inkommit och de 
förslag som dessa har givit upphov till. 

Granskningshandlingarna har varit föremål för 
granskning under tiden 2022-06-11 – 2022-08-25.

Två möten hölls den 13 juni, tidigt under gransk-
ningstiden för allmänheten. Ett möte hölls i Hunne-
bostrand i lokalen Hav och land och ett i Kungshamn 
Folkets hus. På de respektive mötena gavs informa-
tion om planprocessen och planförslaget samt gavs 
möjlighet att ställa frågor och samtala med inblanda-
de politiker och tjänstemän. 

Granskningshandlingarna har funnits att läsa di-
gitalt via kommunens hemsida och plattformen för 
Översiktsplanen samt som en utskrivningsbar, till-
gänglighetsanpassad pdf-handling. En utskriven 
handling har  funnits tillgänglig på Sotenäs kommun-
hus. 

Besöksstatistik visar att handlingen fått ca 
3300 unika besök på startsidan och att den digitala 
pdf-handlingen i digital eller utskriven form hämtats 
ca 180 gånger. Av de digitala besöken sågs tydliga 
toppar i samband med att granskningstiden startade 
och slutade och i anslutning till att en insändare med 
tillhörande uppföljningsreportage publicerades i Bo-
husläningen sent i juli månad.  

Förordet har fått ca 1400 besök, vilket kan ses 
som indikator på det antal människor som tagit del 
av granskningshandlingen, under förutsättningen att 
man endast läser denna i samband med sitt första be-
sök.

Mark- och vattenanvändningsförslaget för Kungs-
hamn, Smögen, Väjern och Hovenäset har besökts 
flest gånger av tätortsområdena i översiktsplanen. I 
ordning efter antal besök kommer sedan Hunnebost-
rand och Ulebergshamn, Bovallstrand, Bohus-Mal-
mön, och Askum.

Inkomna yttranden

Under samrådet inkom totalt 191 yttranden. Av dessa 
inkom 64 yttranden via det digitala webbverktyget 
och resterande via mejl eller brev. 

Utav inkomna yttranden utgör 12 stycken yttranden 
från statliga och regionala myndigheter och organ, sju 
yttranden från politiska partier, 18 yttranden från för-
eningar, organisationer och företag, tre yttranden från 
kommunala nämnder och förvaltningar, tre yttrande 
från angränsande kommuner samt 148 yttranden från 
privatpersoner. Har en person lämnat flera yttranden 
har det räknats som ett, om det inte varit anonymt då 
det i sådana fall inte varit möjligt att följa upp. 

Ibland har det varit en enskild person som yttrat 
sig, ibland flera personer i samma yttrande. Antalet 
privatpersoner som har synpunkter på förslaget är 
därför fler än antalet avgivna yttranden; cirka 190 
personer. Det anordnades också en namninsamling 
rörande område H7 Svineviken som enligt ett yttran-
de från Hovenäsets intresseförening samlade in ca 
2500 namn.

I webbformuläret fanns möjlighet att fylla i sin an-
knytning till kommunen. Nästan alla som lämnade in 
sitt yttrande via webbverktyget valde att redovisa an-
knytning. Av dessa yttranden kom 60% från helårsbo-
ende i kommunen och 30 % från delårsboende. Res-
terande 10 % lämnade yttrande som företag, besökare 
eller av annat skäl. Övervägande andel var i arbets-
för ålder eller pensionärer, den sistnämnda gruppen 
stod för en tredjedel av yttrandena. Antalet barn eller 
ungdomar som lämnade yttranden via webbverktyget 
ökade från noll till tre stycken i granskningsskedet.
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Sammanfattning

Utefter de inkomna yttrandena från granskningsske-
det valdes olika frågor ut för vidare behandling poli-
tiskt inför antagandet: Huvuddelen av synpunkterna 
berörde olika utvecklingsområden. Nedan följer en 
kortfattad sammanställning av de frågor som föran-
lett ändringar eller kompletteringar i planförslaget 
och/eller varit uppe till diskussion i den politiska 
styrgruppen men med att ställningstagandet kring 
området kvarstår. För en mer detaljerad redovisning 
av synpunkter och bemötande se under den ämnes- 
och ortsvisa redovisningen.

Strategisk term Kuststad
Uttrycket kan missförstås och har därför i antagande-
handlingen ändrats till ”Samlad huvudort”.

B3 Nedanför vattentornet (Bohus-Malmön)
Många som yttrat sig tycker att området inte ska ut-
vecklas. All bostadsutveckling på Bohus-Malmön är 
beroende av en yttre faktor, att vägen till färjeläget 
först behöver lösas. Om en utveckling därefter ska 
komma till stånd, så behövs flera olika områden. De 
bör ligga samlat i anslutning till nuvarande bebyggel-
se utefter huvudstrategin ”unikt landskap”. Området 
anses därför fortsatt behövas och kommer att vara 
kvar som ett förslag i översiktsplanen. De farhågor 
som uttrycks i yttrandena behöver tas hänsyn till i det 
eventuella fortsatta arbetet om området utvecklas vi-
dare.

B7 Öster om Kungshamnsvallen 
(Kungshamn)
Flera yttranden har inkommit om att antingen ta bort 
området eller, om området ska ligga kvar, att sänka 
den angivna möjliga skalan i området. Området ligger 
kvar men områdesrekommendationen har inför anta-
gandet kompletterats och förstärkts med att skalfrå-
gan och att den tillkommande bebyggelsens möjliga 
inverkan på grannfastigheter ska tas hänsyn till vid en 
fortsatt utveckling av området.

B8 Sandbogen (Kungshamn)

Flera partier önskar att området i första hand utveck-
las som mötesplats och centrum, de anser att bostä-
der på denna plats kan motverka detta syfte. Området 
kommer inför antagandet ändras på så vis att det blir 
ett centrumområde med distinktionen att bostäder är 
olämpliga på platsen.

B36 Mellanberg (Smögen)
Flera yttranden kom in om att området är olämpligt 
att utveckla för bostäder. Några av yttrandena sade att 
område C5 är det område som ger Smögen utveck-
lingsutrymme. Området lyfts ur planförslaget.

H7 Svineviken (Hovenäset)
Många yttranden inkom kring området, där den abso-
luta huvudparten såg förslaget som negativt. Området 
har lyfts ut ur planförslaget.

Synen på solceller
Flera partier har yttrat sig om att det inom ramen för 
översiktsplanen bör uttryckas en positiv syn på sol-
kraftsutbyggnad, från att kommunen ska bygga ut på 
det egna beståndet, till att det ska förenklas i kultur-
miljöer. Frågan om solceller inom kulturmiljöer är 
en delfråga som bäst utreds utanför översiktsplanens 
ramverk. Det får inverkan på översiktsplanen på så 
vis att det omarbetade förslaget till kulturmiljöunder-
laget, som ingick i granskningsunderlaget, ej kommer 
ingå som underlag till översiktsplanen inför antagan-
det. Det gör istället det nu gällande kulturmiljöunder-
laget. Genom att lyfta ut omarbetningen ges mer tid 
och utrymme att belysa frågan.

Synen på hushållningsbestämmelserna 
enligt 4 kap miljöbalken
Kommunens syn har förtydligats avseende konse-
kvensbeskrivningen efter yttrande från länsstyrelsen. 
Frågan rör den skala som föreskrivs för områdena i 
den samlade huvudorten vid tätortsutbyggnad och 
dess påverkan på turismens och friluftslivets värden 
enligt miljöbalkens 4 kapitel 2§.
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Sammanfattande redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämne- och ort

Form för redovisning
I denna redovisning bemöts yttranden tematiskt och 
ortsvis. Synpunkter från enskilda och ett representa-
tivt urval av yttranden från myndigheter och övriga 
med tonvikt på de politiska partierna har sammanfat-
tats för att ge en bild av vilka synpunkter som inkom-
mit. Flera yttrandena rör specifika områden i över-
siktsplanens tätortszoner. Dessa bemöts ortsvis samt i 
tabellform under respektive områdesbenämning.

Bemötande ges under varje ämnes- eller ortsområ-
de under rubriken ”Kommentar” i kursiv text. 

Synpunkter från myndigheter och övriga som rör 
enskildheter bemöts under respektive yttrande. Läns-
styrelsens yttrande kommenteras och bemöts löpande 
i sin helhet. 

Förkortningar
Följande förkortningar används i dokumentet: 

C Centerpartiet
DR Demokratiresan
L Liberalerna
LST Länsstyrelsen i Västra Götaland
M  Moderaterna
MP Miljöpartiet
S Socialdemokraterna
SD Sverigedemokraterna
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Process och dokument

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga

• Planen är överskådlig (LST)
• Översiktsplanen ger god grund för god väg-

ledning för fortsatta beslut. (LST)
• Mer analys kring historisk befolknings- och 

bebyggelseutveckling, VA-utbyggnad, väg 
och annan infrastrukturutbyggnad samt besök-
snäring efterfrågas (DR)

• ÖP 2010 verkar bättre genomarbetad (DR)
• Struktur på dokumentet med interaktiva kartor 

och förklarande texter är bra (L)
• Tillämpa barnperspektivet i samhällsplane-

ringen (MP)
• Övergången till digitalt dokument ökar möj-

ligheten till att ta del av dokumentet på såväl 
övergripande som detaljnivå. (M)

• Anser inte att planens innebörd och konse-
kvenser kan utläsas utan svårighet. (Sotenäs 
naturskyddsförening).

Kommentar:  
Analyser kring historisk befolkningsutveckling 
framgår av det bostadsförsörjningsprogram 
som tagits fram parallellt med översiktsplanen. 
Mer utredningsarbete kring annan utveckling 
av kommunen kommer ej göras inom ramen för 
detta översiktsplanearbete. Framtaget underlag 
bedöms utgöra god nog grund för planförslaget.
I samband med framtagande av gransknings-
handlingarna har särskilt barnperspektivet 
studeras i form av en riktad dialog. Banperspek-
tivet studeras sedan i samband med detaljpla-
nering.
Övriga synpunkter bedöms inte ha någon påver-
kan på översiktsplanens utformning.

Strategier

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga
Övergripande

• Det är positivt att översiktsplanens fokus är att 
skapa förutsättningar för ett hållbart vardags-
liv och ett ökat helårsboende. Det ses som 
god samhällsplanering och hushållning med 
resurser (LST).

• Huvudscenariot gällande befolkningstillväxt 
bygger på att ett större verksamhetsområde 
etableras sydväst om Askum. Miljöpartiet ser 
inte det som en önskad utveckling. Sotenäs 
ska bygga sin utveckling på ett långsiktigt 
hållbart vis och att det är det unika landskapet 
som utgör grunden för all utveckling i Sote-
näs. (MP)

• Begreppet unikt landskap är bra (L)
• Instämmer i huvudstrategins målsättning (So-

tenäs naturskyddsförening)

Begreppet Kuststad
• Förslaget att sammanföra orterna Hovenäset, 

Kungshamn, Smögen och Väjern tas avstånd 
ifrån. Varje ort ska ses som en mindre kustort 
med egna kvalitéer och egna särarter, begrep-
pet ”Kuststad” bör utgå (DR)

• Kritiska till begreppet ”Kuststaden”. De ser 
hellre en liknande strategisk beskrivning men 
utan ett samlande begrepp. (S)

• Begreppet kuststad kan lätt missuppfattas. 
Infrastruktur och annan planering bör ta höjd 
för att kunna försörja en mindre stad, men be-
greppet ”Större kustort” föreslås istället. (M) 

• Kalla Kungshamn för centralort och betona 
de olika orterna unicitet. En sammankoppling 
sker naturligt men ligger i framtiden. (L).

Kommentar: 
Övergripande: Miljöpartiets synpunkt kommer 
ej påverka planens utformning.
Begreppet kuststad: Begreppet ”Kuststad” 
kommer ändras till ”Samlad huvudort”
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Bebyggelse - generellt

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga

Helårsboende
• Utveckla de mest attraktiva områdena för 

åretruntboende. Sotenäsbostäder bör ha roll i 
detta (L).

• Var restriktiv med att släppa fram områden för 
fritidsboende, markytan ska räcka länge och 
för kommande generationer (MP).

Områdesutformning, bebyggelseplacering 
och utformning

• Att bygga öster om kustvägen som huvud-
grepp är bra, det behåller horisontlinjen. (L).

• Vid nybyggnation bör hänsyn tas till att 
horisontlinjen ska vara obruten. Inga höghus 
i öppet landskap. Femvåningshus bryter med 
bohuslänsk tradition. (L).

• Bostäder bör placeras så att så många som 
möjligt i ett område får ta del av utsikt. Nya 
bostäder bör placeras så att äldre bostäder inte 
missgynnas gällande utsikt. (MP).

• Sätt krav på detaljplan vid byggnation med 
minsta nivå 3-4 bostäder inom samma områ-
de. (MP)

• Det behöver klargöras var boende ska vara 
tillåtet (MP).

• Bilen bör inte vara styrande norm vid sam-
hällsplanering (MP)

• Främja möjligheter för gemensamhetsboende, 
även på landsbygden (MP)

• Arbeta för att skapa social och miljömässig 
hållbarhet i planeringen, såsom mötesplatser, 
gemensamhetsutrymmen, delade arbetsutrym-
men och utveckling av lånesystem. (MP) 

• Undersök möjligheten att lösa in hus som ej 
bebos, nyttjas eller underhålls för att kunna 
bygga bostäder. (MP)

Verksamhetsområden

• Tätortsnära verksamhetsområden saknas eller 
är underdimensionerade på samtliga orter. 
(DR)

• Det är av stor vikt att utveckla tätortsnära 
handels- och företagsmark i anslutning till 
samtliga orter, då mycket av arbetstillfällena 
i kommunen historiskt skapats av småföretag 
(DR)

• Tätortsnära utvecklingsmark för kontor och 
småskalig handel är viktigare än storskaliga 
industriområden, mer fokus bör läggas på att 
finna lägen för sådana områden. (DR).

• Se till att det finns mark för olika verksamhe-
ters behov. (L)

• Skapa möjligheten att offentliga platser även 
tillåter reglerad försäljning såsom torghandel, 
”foodtrucks” och så kallad ”pop up” verksam-
heter. (MP)

• Möjliggör ”företagshubbar” på några platser i 
kommunen. (MP)

Sammanfattning privatpersoner
Helårsboende

• Synpunkter har inkommit om att helårsboende 
bör prioriteras så att levande samhälle kan be-
hållas året runt.

• Synpunkter har också inkommit som under-
stryker behovet av billiga bostäder

Kommentar:  
Helårsboende: Det finns ingen styrande lag-
stiftning i Sverige om att den som äger och nytt-
jar ett hus också måste vara skriven i samma 
kommun som huset ligger i. I det bostadsförsörj-
ningsprogram som arbetats fram parallellt med 
planen har en prioriteringsordning föreslagits 
för de utpekade utvecklingsområdena för bostä-
der med fokus på att utveckla de områden som 
har potential för helårsboende först. Priorite-
ringen bygger på faktorer som påverkar poten-
tialen för att helårsboende tillkommer i område-
na. Faktorerna är: Tillgänglighet till basservice, 
till kommunikationer, tillgång till natur och 
närrekreation samt en rimlig boendekostnad. De 
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föreslagna områdena i översiktsplanen bedöms 
sammanlagt kunna inrymma 3400 bostäder, 
det vill säga långt över det behov som finns. Av 
erfarenhet kommer alla områden inte kunna 
eller vilja utvecklas varför en teoretisk över-
kapacitet är rimligt att ha. Av de 3400 möjliga 
bostäderna bedöms 2600 bostäder kunna ligga 
inom områden som har god eller medelpotential 
för helårsboende. Samtliga de områden som 
bedöms ha låg potential för helårsboende där 
planarbete ännu inte har påbörjats ligger i den 
prioriteringsgrupp som bedöms komma längst 
bort i tiden.
Områdesutformning, bebyggelseplacering- 
och utformning: Den skala som redovisas i 
planen är olika för olika områden baserat på 
platsens lämplighet. Centralt i den samlade 
huvudorten Kungshamn-Smögen-Väjern-Hove-
näset, på Förålarna och norr om Väjern är det 
enligt planen möjligt att pröva högre bebyg-
gelse. Längs kustzonen, nära strandlinjen, i 
känsliga kulturmiljöer och där omkringliggande 
bebyggelse bedöms påverkas mycket är det inte 
möjligt. 
Långt ifrån alla hus i Sotenäs kommun är upp-
förda enligt Bohuslänsk tradition, samhällena 
varierar i utformning, täthet och skala. Framti-
da bebyggelse föreslås kunna utvecklas på sam-
ma sätt, med mindre skalor och större skalor 
beroende på plats och lämplighet i kommunen 
och i de olika samhällena. 
Gällande detaljplanekravet styrs det av gällan-
de lagstiftning i plan- och bygglagen varav det 
viktigaste kravbilden ges i att ny sammanhållen 
bebyggelse ska prövas med detaljplan. Vad som 
är sammanhållen bebyggelse kommer vara 
beroende läge, placering och innehåll i det som 
avses uppföras. 
I översiktsplanen ges en rad rekommendationer 
om var boende ska eller inte ska vara tillåtet 
med stöd i gällande lagstiftning. Detaljplaner, 
bygglov och förhandsbesked ger rättslig grund 
för var det är tillåtet att bo.
Boendeformer, inlösen och detaljerade utform-
ning av områden ligger utanför vad denna 
översiktsplan handlar om. 

Verksamhetsområden: Inom kommunens olika 
samhällen finns redan tillgång till mark för 
verksamhetsutveckling i färdiga planer eller 
i föreslagna utvecklingsområden. Det saknas 
däremot möjlighet för större verksamheter att 
utveckla sig eller att etablera sig varför områ-
det Norra Hogenäs föreslås inom kommunen. 
Avsikten med Norra Hogenäs är att det genom 
sin strategiska placering mitt i kommun och sin 
storlek kommer inrymma olika utvecklingsbe-
hov som inte täcks in av de mindre tätortsnära 
områdena.

Mobilitet
Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga
Riksintressen

• Riksintressen för kommunikation enligt 3 
kapitlet i miljöbalken är i stort tillgodosedda. 
(LST)

Gång- och cykeltrafik
• Bygg cykelvägar mellan samhällena som 

möjliggör cykelpendling. Det ska inte vara 
långa omvägar för cyklister i förhållande till 
biltrafikanter. (MP)

• Bygg färdigt anslutningen från Brygge till 
kommungränsen med Tanum. Prioritera 
även utbyggnad av ovan nämnda länk till 
Heljerördsgatan i Bovallstrand,. Prioritera 
även utbyggnad av sträckorna från Ramsviks 
korsning till Solvik och från Ulebergshamn 
till Bovallstrand (MP)

• Ta fram en cykelplan (MP)
• Utred över/undergångar vid väg genom sam-

hällena (MP)
• Cykelleder behöver anläggas mellan orterna 

(DR)
• Planera för en strand/bryggpromenad från 

Bruket till Brygge (Bovallstrands hembygds-
förening)

• Prioritera bland cykelvägssatsningarna, de 
delar av TC4 och TC5 som berör sträckan 
Hunnebostrand - Solviken bör vara högst pri-
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oriterade, att förlägga cykelled till grusstigar 
kommer inte räcka till. Om besöksnäringsut-
vecklingen kring Ödby blir av bör cykelväg 
mellan det området och Kungshamn/Smögen 
komma till. (Ramsviks stugby och camping)

Vägnät och parkeringar
• Flera större parkeringsplatser, kanske par-

keringshus behövs. Det finns behov av en 
sovplats för den tunga trafiken utefter väg 
171. (DR)

• Väg 171 behöver byggas och breddas hela 
vägen till väg E6. (DR)

• Varken väg 171 eller väg 174 klarar idag stora 
mängder regn eller högvatten, detta måste 
skyndsamt hanteras (DR, Bovallstrands hem-
bygdsförening)

• Glöm inte bort att väg 174 är naturlig pend-
lingsväg från norra delen av kommunen (DR)

Kollektivtrafik
• Planera in möjliga platser för bussar/kollektiv-

trafik, vid detaljplanearbeten. (MP)

Båtplatser och hamnverksamhet
• Kommunen ska inte anlägga fler småbåtsham-

nar utan använda befintliga på ett optimalt 
sätt. Studera möjligheten att i utkanten av 
tätorterna förvara båtar på land och sjösätta 
vid behov. (L)

• Med den utbyggnad som föreslås i planen kan 
det förväntas en ökad efterfrågan på båtplatser 
och förvaring, hur tas detta om hand i över-
siktsplanen? (DR)

• Bevara djuphamnen i Hunnebostrand och 
Guleskär. (MP)

• Begränsa bryggor och skydda/återskapa ål-
gräsängar och fiskens barnkammare. (MP)

• Utveckla miljöstationer vid båthamnar och 
möjlighet för husbilar med flera att nyttja 
dem. (MP)

Sammanfattning privatpersoner
Gång- och cykeltrafik

• Yttrande har  inkommit som säger att en 
cykelbana mellan Hovenäset och Kungshamn 
är önskvärt och som välkomnar förslaget att 
sammankoppla orterna Kungshamn-Smö-
gen-Väjern-Hovenäset.

• Andra yttranden vill se en GC-väg mellan 
Hunnebostrand och Ulebergshamn

Båtplatser och hamnverksamhet 
• Vill se fler småbåtsplatser i kommunen. Vill se 

bättre informationsspridning och förankring 
av ÖP.

Kommentar: 
Gång- och cykeltrafik: Översiktsplanen före-
slår en utbyggnad av cykelvägar längs delar av 
väg 174 och mellan flera av kommunens större 
orter. Utöver utpekade stråk kan även andra 
delar inom kommunen komma att prioriteras för 
utbyggnad av gång- och cykelleder. Kommunen 
arbetar löpande med utveckling för att främja 
en hållbar mobilitet och arbeten kring detta 
kommer sättas igång under hösten 2022. Prio-
riteringar i vad och i vilken ordning utbyggnad 
sker görs lämpligen inom ramen för det arbetet. 
Där Trafikverket är väghållare är det Trafikver-
ket som ansvarar för eventuell utbyggnad av 
gång- och cykelled.
Vägnät: Gällande åtgärder och väghållarans-
var kring åtgärder på det statliga vägnätet där 
väg 171 och 174 ingår (även gång- och cykel-
vägar och leder) ser kommunen att dessa frågor 
löses löpande i dialog och samverkan med 
Trafikverket. 
Parkering: Behovet av parkering i kommunen 
varierar stort under året. En särskild studie har 
tagits fram: PM Trafikfrågor- utvärdering av 
nyckelåtgärder. I utvärderingen visas konkret 
vilka åtgärder som har påverkan på parke-
ringssituationen. Bland annat finns förslag om 
att förändra trafikföringen genom att tillfälli-
ga mobilitetspunkter anläggs sommartid, att 
parkeringsutbudet samordnas mellan privata 
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och offentliga aktörer, att ett informationssystem 
om parkeringsbeläggningen byggs upp och att 
anlägga fler parkeringsplatser i särskilt kritiska 
lägen. 
Kollektivtrafik: Tillgängligheten till kollektiv-
trafik har vägts in i placeringen av områden. 
Kollektivtrafikens roll som främjande för poten-
tialen att ett område befolkas av helårsboende 
har särskilt belysts inom ramen för bostadsför-
sörjningsprogrammet.
Båtplatser och hamnverksamhet: Översikts-
planen redovisar flera områden för förtätning 
och utveckling av hamnverksamheter där fler 
båtplatser kan tillkomma efter prövning. Båtför-
varing kan prövas inom områden för verksam-
heter och hamnverksamhet.
Hamnområdena i H3 Hunnebostrand hamn och 
H9 Guleskär kompletterades inför granskningen 
med en rekommendation om att ”Inga fasta an-
läggningar såsom stenpirar som kan hindra en 
ändrad framtida användning av hamnområdet” 
och med att särskild hänsyn ska tas till marin-
biologiska värden.
Gällande samnyttjande av miljöstationer för 
husbilar och båtar är förhållandena dessa inom 
kommunen: 
I gästhamnarna så sker sortering av glas, detta 
kommer utökas med plast till 2023.
På Smögen sker redan sortering av glas samt 
metall. Övrig hamnverksamhet hänvisas till 
återvinningscentralerna i kommunen. En 
samordnad lösning har prövats med start för 
ca 10 år sedan, men fick aldrig en bra funktion. 
Huruvida denna lösning kan omprövas eller 
inte får ske i berörd förvaltning, dvs det är inget 
översiktsplanen detaljreglererar.
Besöksparkeringar berörs av vanlig offentlig 
renhållning och där sker sortering just nu vid 
Smögenbryggan och Strandgatan HBO med 
olika fraktioner på vardera stället.
Ställplatser har ingen sortering från kommu-
nens sida. Det finns från föreningslivets sida 
möjlighet att lämna PET-retur.

Anläggningar och teknisk infrastruktur
Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga
Vatten och avlopp

• Det ska framgå att reningsverken inte uppfyl-
ler kraven vissa delar av året. (L)

• Finns det underlag att prata om undermåliga 
enskilda avlopp? (L)

• Översiktsplanen ska visa på att det ska arbetas 
med klimatanpassade vatten och avloppssys-
tem och öppna diken för dagvatten. (MP)

• Planera för ett eller flera nya reningsverk i 
kommunen, förslag ges på ”mellan Kungs-
hamn och Hunnebostrand”. Se även på 
möjligheten att återöppna reningsverket på 
Malmön samt prioritera att få bort inläckande 
lakvatten ur systemet  (DR)

• Samförlägg VA och el samt annan kanalisa-
tion med cykelvägar mellan orterna. (DR)

• Avloppssituationen är kritisk (Bovallstrands 
hembygdsförening)

• Ett tredje alternativ vad gäller placering och/
eller utbyggnad av reningsverkskapaciteten 
har studerats, vilket bör framgå av handling-
en. Det tredje alternativet är en variant av att 
bygga ut kapaciteten i befintliga verk med en 
större utbyggnad i Hunnebostrand. (Västvat-
ten AB)

Energi
• Fler områden för landbaserad vindkraft bör 

pekas ut (C)
• Anser att ingen vindkraft ska byggas ut inom 

kommunen varken på land eller till havs, det 
inkluderar då även område som avsatts för 
vindkraft i norra delen. (L)

• Motsätter sig vindkraftsutbyggnad (Natur-
skyddsföreningen Sotenäs)

• Begränsningar för applicering av solceller på 
tak bör tas bort (C)

• Anlägg en större solcellspark och nyttja kom-
munens tak. (DR)

• Uppmuntra en utveckling med energilösning-
ar som bygger på solceller (L)
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• Avgränsningarna i kulturmiljöprogrammet 
kan ha inverkan på om enskilda hushåll kan 
anlägga solceller på det egna taket. (M)

• Planera för solceller i samband med nybygg-
nationer och på samtliga byggnader som 
kommunen råder över. Främja hållbarhet och 
energieffektivitet i byggnadslösningar och all 
planering. (MP)

• En anläggningsplats på land för att ta hand 
om vågkraft har beslutats om ska arbetas in 
i översiktsplanen. Man bör nyttja den om-
fattande investering som gjorts i kablar och 
ställverk (DR)

Sammanfattning privatpersoner
Energi

• Bygglovplikt för solceller bör tas bort i alla 
områden.

Kommentar:
Vatten och avlopp: Arbete gällande kommu-
nens VA-försörjning pågår i en VA-/vatten-
tjänstplan. Hänsyn tas till de övergripande 
dragen genom att två områden pekas ut som 
möjliga områden för ett reningsverk i över-
siktsplanen. Dessutom anges det i planen inga 
andra motstridiga anspråk gällande markan-
vändningen runt de befintliga reningsverken. 
Planen kommer dock kompletteras med det 
tredje utredningsalternativet. Eftersom den 
placeringen utgår från var reningsverket ligger 
idag, i Hunnebostrand, så kommer den inte få 
någon påverkan i kartmaterialet. Nära Hunnebo 
reningsverk finns ett anspråk gällande besöks-
parkering men det anspråket går att justera om 
reningsverket skulle behöva ta delar av marken 
i anspråk, dvs då ändras gränserna till besöks-
parkeringen utefter de behov reningsverket har. 
Energi: Det utpekade området för vindkraft 
ligger kvar. 
Inga ändrade ställningstaganden görs gällande 
rekommendationer för solceller, men förslaget 
till ändring av kulturmiljöprogrammet lyfts ur 
underlaget till översiktsplanen. Det kommer 

fortsatt beredas och fattas beslut om som en 
egen handling.
Gällande vågkraft gör översiktsplanen inga spe-
cifika ställningstaganden utan frågan hanteras i 
Blå ÖP, antagen 2018.

Klimat, miljö och risk 
Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga

• Det som föreslås  i stort medverkar till att mil-
jökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet i miljöbal-
ken följs. (LST)

• Önskar att vattenområdenas statusklassning 
för miljökvalitetsnorm ska ingå i översiktspla-
nens kartmaterial. (LST).

• Ger en lista på faktorer som kan påverka kust-
vattenförekomsternas statusnedömning vad 
gäller miljökvalitetsnormer. (LST)

• Vidare utredningar kan komma att krävas gäl-
lande risk för översvämning, för olyckor samt 
skred och ras för de föreslagna utvecklings-
områdena innan lämplighetsbedömningen kan 
göras fullt ut. (LST)

• Önskar att kartmaterialet kompletteras med en 
markering som visar var 150 meter är från se-
kundära transportleder för farligt gods. (LST)

• Önskar en slutsats om hur frågan om över-
svämmade vägar generellt ska hanteras, kom-
munen behöver en strategi så att bebyggelsen 
inte fortsätter utvecklas utan att vägarna 
åtgärdas. (LST)

• En del av föreslagen bebyggelse ligger inom 
riskområden för översvämning, enstaka 
verksamheter eller industriområden med risk 
för stor miljöpåverkan bör ligga på områden 
över beräknad högsta nivå för översvämning. 
(LST)

• Generellt bör hänsyn tas till 100-årsregn när 
det gäller exempelvis samhällsviktig verksam-
het rekommenderar Länsstyrelsen en högre 
återkomsttid (LST)

• Föreslår tillägg om att vatten ska ses som ett 
lån som ska lämnas tillbaka till naturen renare 
än det var när vi tog det. (L)
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• Översiktsplanen bör spegla och ta sin ut-
gångspunkt i att vi befinner oss i en exceptio-
nell situation med pågående och accelererande 
klimat- och ekologisk kris. (Sotenäs natur-
skyddsförening).

Kommentar: 
Handlingen kompletteras med att avståndet 150 
meter läggs in i kartmaterialet avseende av-
stånd till sekundär transportled, dimensioneran-
de 100-årsregn och slutsatser om översvämning 
av vägarna, samt information på ytterligare 
ställen om var fakta om vattenklassning kan 
hittas.
Kommunens huvudsakliga inställning avseende 
vatten består. Klimataspekterna finns redogjor-
da i planen på den nivå som är anpassad för 
översiktsplanens räkning.

Natur, kultur, rekreation och 
besöksnäring
Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga
Riksintressen 

• Riksintressen för kulturmiljövård, friluftsliv 
enligt 3 kapitlet i miljöbalken är i stort tillgo-
dosedda. (LST)

• Länsstyrelsen instämmer i kommunens 
bedömning att: muddring, anläggning av ham-
nar, bryggor och pirar (och andra åtgärder i 
vatten) kan innebära risk för påtaglig skada på 
riksintresset för Ramsvikslandet-Hållö-Kor-
nö-Gåsö skärgård och att åtgärder på väg 171 
i syfte att höja trafiksäkerheten och framkom-
ligheten kan påverka riksintresset Bottnafjor-
den – Åbyfjorden och Natura 2000-området 
Åbyfjorden. Genomförandet av åtgärder 
innebär krav på fördjupade studier. (LST)

• Påtaglig risk för skada på riksintresse för 
obruten kust enligt 4 kapitlet i miljöbalken 
kan inte uteslutas, förslaget ger en god grund 
i att värna kustlandskapet genom att ange 
tätortszoner. Men planen hänvisar till vidare 

arbete inom exempelvis detaljplaner för en 
slutlig bedömning. Länsstyrelsen önskar en 
helhetsbedömning av kumulativa effekter för 
högt liggande bebyggelse. De anser också att 
övergripande principer avseende utformning 
och placering av ny bebyggelse i höjdlägen 
för att kunna ge en god grund i kommande 
planering avseende påverkan på riksintresse 4 
kapitlet, obruten kust. (LST)

Landskapsbild
• Var försiktig med att spränga i berg (DR)
• Vill att planeringen av markområden ska ske 

så att minsta möjliga berg skadas. (MP)
• Ser att byggande anpassas till Bohus-

läns granit och naturen vilket innebär att 
plansprängningar bör undvikas. (L)

Kulturmiljö och kulturvärden
• Kulturmiljöbilagan bör ses över, områdesav-

gränsningarna behöver minskas ner för att inte 
starkt begränsa möjligheterna till helårsboen-
de. (M)

• Det är av värde för besöksnäringen att bi-
behålla kustsamhällenas kulturmiljöer. 
(Ramsviks Stugby och camping)

Naturmiljö och naturvärden 
• Utred kommunala naturreservat och möjlighe-

ten att utveckla ett naturrum. (MP)
• Ta fram en naturvårdsplan som bland annat 

pekar ut mark för anläggning eller återställ-
ning av våtmarker. Ta fram en plan för att 
plantera träd på lämpliga platser som skydd 
för stark sol och skapa lä vid vind. (MP)

Strandskydd
• Anser att det är viktigt att säkerställa allmän-

hetens tillgång till strandlinjen. (MP) 

Rekreation och besöksnäring
• Arbeta för säkra ridleder och minska risker för 

ryttare i trafiken, genom att märka ut möjliga 
ridleder/vägar. (MP)
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• Knyt ihop vandringslederna i omkringliggan-
de kommuner med Soteleden. (MP)

• Skapa odlingslotter runt om i kommunen att 
hyra, för de som vill odla. (MP) 

• En nordlig entrépunkt avseende besöksnä-
ringen finns men saknas i översiktsplanen. 
Med denna bör också väg 174 pekas ut som 
av betydelse för interaktionen med Tanums 
kommun (DR)

• Besöksnäringen och turismen ges för lite 
utrymme i översiktsplanen. Det behövs mer 
omfattande tankar kring hur tätortsnära och 
lantliga campingar och ställplatser ska utveck-
las. Finns det tankar om större hotell- eller 
boendeanläggning i kommunen? (DR)

Sammanfattning privatpersoner
Rekreation och besöksnäring

• Hovenäset ska ha samma prioritet för turism 
som Smögen och Hunnebostrand

Kommentar:  
Riksintressen: Gällande synpunkterna avseen-
de påverkan på områden som omfattas av hus-
hållningsbestämmelserna enligt miljöbalkens 
4 kap 2-4§§, se kommentar till länsstyrelsens 
yttrande.
Landskapsbild: Översiktsplanen redovisar sto-
ra ytor för naturmark där ingen ny utveckling 
föreslås och en tydlig syn på landskapet utanför 
tätortszonerna. Inom tätortszonerna finns närre-
kreationsområden utpekade, inom dessa om-
rådena bevaras landskapet. Där exploatering 
kommer ske kommer sedvanlig prövning göras 
avseende påverkan genom markbearbetning. I 
vissa områden kommer påverkan ske.
Kulturmiljö och kulturvärden: Förslaget 
till ändring av kulturmiljöprogrammet lyfts ur 
underlaget till översiktsplanen. Det kommer 
fortsatt beredas och fattas beslut om som en 
egen handling.
Naturmiljö och naturvärden: Planen komplet-
terades inför granskning med ett avsnitt rörande 
fortsatt arbete, där påtalas behovet att genom-
föra ett arbete med en naturvårdsplan. Vad den 

kommer innehålla är ej bestämt men det som 
framförs skulle kunna ingå som en del av ett 
sådant arbete.
Strandskydd: Strandskyddet gäller enligt 
rådande lagstiftning. Särskilda skäl krävs för 
att upphäva strandskyddet. Där utredningsom-
råden tangerar strandområden är kommunens 
ambition att i planarbeten värna allmänhetens 
tillgång till stränderna.  
Rekreation och besöksnäring: 
Översiktsplanen har kompletterats i förutsätt-
ningsdelen avseende beskrivningen av besök-
snäringen och vad den tillför kommunen inför 
granskningen. 
Hovenäset anses ur översiktsplanens temastra-
tegi för besöksnäring som en del av det södra 
klustret för besöksnäring.
Synpunkterna om detaljutformningar av strand-
promenader, ridleder och odlingslotter är på en 
sådan detaljerad nivå att den lämpligast förs 
vidare till kommunens förvaltningar.
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Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga

• Anser att Kungshamn och Smögen är fullbe-
byggda, expansion norr om Väjern är därför 
naturlig. Hushållande med kvarvarande mark 
inom Smögen och Kungshamn bör ske. (DR)

• Det saknas tätortsnära verksamhetsutveck-
lingsområden (DR)

• En skola bör placeras mellan Väjern och 
Kungshamn för att frigöra Åsenberget för 
andra ändamål. (MP)

• Önskar att ett område för bostadsutveckling 
pekas ut på Hovenäset. (S)

• Önskar att ingen utveckling av bostäder sker 
på Rösholmen. (MP)

• Önskar fler bostäder på Smögen men trafiksi-
tuationen måste lösas. (L)

• Önskar att Ödegården ritas in enligt ÖP 
2010 med tillhörande zon för lukt och buller. 
(Smögenlax)

• Önskar att del av Ödegården enligt ÖP 2010, 
med tillhörande zon för lukt och buller och 
enligt fastighetsköp från februari 2021, ritas 
in som område för verksamhetsutveckling. 
(Sweden Algae factory)

• Utveckla strandpromenaden i Kungshamn, 
gör det möjligt att promenera mellan Sandbo-
gen och Hagaberg. (MP)

• Önskar pröva bostäder i förlängningen av 
Skyttevägen (S)

Kommentar: 
Ingen omvandling föreslås på Åsenberget. 
Gällande tätortsnära verksamhetsområden se 
kommentar under Bebyggelse, generellt- Verk-
samhetsområden
Ingen bostadsbebyggelse föreslås på Röshol-
men.
Kommunen är positiv till en ökad allmän till-
gänglighet till vattnet och stränderna. Utform-
ning av strandpromenad och allmänna stråk 
redovisas inte i översiktsplanen. 
Området för Ödegården ligger inom gällande 
detaljplaner. Utveckling av verksamheter kan 
ske i enlighet med gällande planer och vid 
behov av utvidgning prövas detta gentemot 
översiktsplanens rekommendationer. 
Området längs Skyttevägens förlängning dis-
kuterades inför granskning men bedömdes som 
svårt att kunna genomföra då området berörs 
av strandskydd.

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset
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Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset, utvecklingsområden
Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B7
Öster om 
Kungs-
hamnsval-
len

Urval från myndigheter och övriga: Flera partier ser 
att området främst ska prövas för flerbostadshus i 
tre våningar (M),(S) eller att ytterligare diskussion 
ska föras om området inför antagande (C). Befarar 
problem om bostäder kommer i nära anslutning till  
fotbollsplanerna gällande störande ljud och stark be-
lysning (Kungshamns IF)
Sammanfattning privatpersoner: Många yttrande vi-
sar på att byggnation i området anses olämplig. Skäl 
som anges är påverkan på närliggande bostadsom-
råde, på befintliga berghällar och grönområden, på 
befintlig fotbollsrelaterad verksamhet, på utsikt från 
befintlig bebyggelse, på djur och natur, på riksintres-
sen enligt 4 kap. miljöbalken, på solinstrålning på 
befintliga solceller, samt på möjligheten för kvällssol 
för bebyggelse öster om området. 

Ytterligare skäl som anges är: flerbostadshus hör 
inte hemma i Kungshamn, värdeminskning, trafiken 
kommer öka, att det blir trångt mellan husen, det 
finns andra platser som går att utveckla såsom Vä-
jern, minskad trivsel, utveckla området för träning 
och rekreation istället, bevara området som natur-
park, synbarhet från Bohus-Malmön samt förstöran-
de av idyll för besökande turister på Sotenäset. 

Några yttranden visar på att föreslagen byggna-
tion kan vara lämplig men att den föreslagna skalan 
i området upplevs som alltför hög.

Förslag till utvecklingsområde 
ligger kvar. De områdesspecifika 
rekommendationerna reviderades 
inför granskning och preciserades 
för hur exploateringsgraden ska 
prövas gentemot landskapsbild 
och påverkan på närliggande 
bebyggelse. Skalan i området får 
utredas vidare i detaljplan vid en 
eventuell utveckling av området. 
Liksom tidigare är bedömningen 
att det inom området kan rymmas  
högre bebyggelse i vissa lägen. En 
utveckling i området av exempel-
vis punkthus får en helt annan 
påverkan än av lägre lamellhus 
som har större fotavtryck. 
Hur området kommer utformas i 
detalj och frågor rörande exem-
pelvis genomförande, angöring, 
natur- och rekreationsvärden han-
teras i detaljplaneprocessen. 

B8 
Sandbogen

Urval från myndigheter och övriga: 
Flera partier ser området som lämpligt för ett mindre 
antal bostäder och eller verksamhet men med huvud-
funktionen som centrumområde, (uttrycks på olika 
sätt som rekreation eller parkliknande plats för allas 
trevnad). (M, MP, DR)

Vill ej se några bostäder inom området, det bör 
utvecklas som kultur- och fritidsområde med fokus 
på Gerlegården. (S)

Kulturmiljön vid Gerlegården lyfts som viktig. 
(DR)

Om området ska utvecklas bör antalet bostäder 
begränsas och den centrala delen utvecklas till mö-
tesplats. Gerlegården ska kunna synas från sjön och 
från land. (L)
Sammanfattning privatpersoner: Ett yttrande önskar 
rättelser i hur ägoförhållandena beskrivs.

Området ligger kvar men föränd-
ras från ett utvecklingsområde för 
bostäder till ett centrumområde 
som bedöms olämpligt för bostä-
der. Beteckningen centrumområde 
anses bättre beskriva de politiska 
ställningstaganden som inkommit 
under granskningen
Hur området kommer utformas i 
detalj och frågor rörande exem-
pelvis genomförande, angöring, 
natur- och rekreationsvärden han-
teras i detaljplaneprocessen.
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B9 a-c
Förålarna 
syd, mitt 
och norr

Urval från myndigheter och övriga: För 9a och 9b: 
För låg exploateringsgrad begränsar möjligheten att 
bygga ekonomiskt gångbara hyresrätter. Kan område 
9b differentieras med en skala på 3-4 våningar i delar 
av området? Kan områdena redovisas som ett större 
sammanhängande fält eller kommer de luckor som 
redovisas mellan områdena ha påverkan i detaljpla-
neskedet? (Sotenäsbostäder) 

Behovet av att det finns områden 
där flerbostadshus kan uppföras 
har vägts samman med påver-
kan på landskapsbilden och den 
angivna skalan från granskningen 
ligger kvar. Se också kommen-
taren på länsstyrelsens yttrande 
gällande påverkan på områden 
som berörs av hushållningsbe-
stämmelserna enligt 4 kapitel 
2-4§§ i miljöbalken. 
I avvägningen ligger också att 
en utbyggnad av Förålarna 
kommer bidra till att Väjern och 
Kungshamn binds samman genom 
bebyggelse. Områdesavgräns-
ningarna ska inte tolkas exakt 
utan är ritade i en övergripande 
skala. De ska dock illustrera att 
området lämpligen delas in en 
etapputbyggnad.

B10
Förålarna 
område 4

Urval från myndigheter och övriga: Området 
innehåller konstaterade och sannolika förekomster 
av vattensalamander som behöver beaktas (Miljö-
nämnden i mellersta Bohuslän)

Den områdesvisa rekommen-
dationen har redan uppdateras 
med informationen om att hänsyn 
behöver tas vid fortsatt utveckling 
och planering av området inför 
granskningsskedet.

B12
Kleven 1:12

Urval från myndigheter och övriga: Tre partier ser 
Kleven 1:12 som olämpligt att omvandla. (S, MP, 
DR)
Sammanfattning privatpersoner: Ett yttrande öns-
kar att området fortsatt används för verksamheter. I 
yttrandet anges också att granitbergen bör bevaras, 
att lagom skala för området är två våningar och att 
området ej bör utvecklas innan trafiksituationen och 
vattenreningen är lösta.

Planeringen för området har nått 
ett sådant skede att frågan om om-
rådets lämplighet för bostadsän-
damål bäst utreds inom ramen för 
det pågående detaljplanearbetet. 
En fortsatt politisk prövning av 
områdets användning sker inom 
ramen för det arbetet. 

B13
Långevik

Urval från myndigheter och övriga: Utöver boende 
lämpar sig området för handel, kontor, skola och ser-
vice  samt samhällsnära företagande. (DR)
Sammanfattning privatpersoner: Ett yttrande påpe-
kar att områdesavgränsningarna för detaljplan och 
översiktsplan bör vara desamma.

Området är ej avsett innehålla nå-
gon större del med verksamheter 
men inslag av verksamheter kom-
mer att ingå. Översiktsplanens av-
gränsningar kan ibland skilja sig 
från de detaljplaner som tas fram. 
I översiktsplanen ges inte samma 
möjlighet som i ett detaljplaneske-
de att avgränsa området.  

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset, fortsatt
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B14
Långeviks-
bergen

Urval från myndigheter och övriga: 
Utöver boende lämpar sig området för handel, kon-
tor, skola och service  samt samhällsnära företagan-
de. (DR)
Sammanfattning privatpersoner: Ett yttrande påpe-
kar att områdesavgränsningarna för detaljplan och 
översiktsplan bör vara desamma, i samma yttrande 
påpekas att befintlig gårdsbebyggelse på Långevik 
1:3 (utvecklingsområdet ligger till större delen inom 
denna fastighet) som kan innehålla en mångfunktio-
nell entrépunkt med inriktning på mobilitet och be-
söksnäring. I yttrandet anses också skola och hotell 
kunna utvecklas. Informationen bör ligga på samma 
nivå som i område B13 Långevik samt det bör fram-
gå att planprogram och en naturvärdesinventering 
för området har tagits fram.

Den detaljplanering som satts 
igång för området i form av ett 
program är för närvarande (höst 
2022) under diskussion, den över-
gripande områdesbeskrivning som 
sattes för området i gransknings-
skedet av översiktsplanen kvarstår 
därför.

B36  
Mellanberg

Urval från myndigheter och övriga: Området bör 
utgå. (L, M)
Sammanfattning privatpersoner: Många yttranden 
anser att föreslaget område är olämpligt att utveckla 
för bostadsbebyggelse. Skäl som anges är: Påverkan 
på utsikt för bakomvarande bebyggelse, på natur- 
och rekreationsvärden, på lekytor för barn, boule-
banor, påverkan på fridlysta arter, på de 15 000 till 
20 000 besökare som uppges vandra över området 
årligen. 

Ytterligare skäl är minskad tillgång till Smögens 
ytterområden, farhåga om att berget sprängs sönder, 
att bevarandet av landskap enligt huvudstrategin 
bättre bibehålls genom att bygga öster om väg 174, 
att område C5 Smögen  centrum anses vara bättre för 
att säkerställa utvecklingen av antalet möjliga bostä-
der, dyr exploatering vilket gör att unga ej har råd att 
bosätta sig i området, att Smögen redan är överex-
ploaterat samt att bebyggelse skulle hamna ovanför 
bergets siktlinje  (oavsett befintlig bebyggelses pla-
cering och siktlinjer).

Området utgår. 

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset, fortsatt
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

C5
Smögen 
centrum

Urval från myndigheter och övriga: Ser positivt på 
en utveckling av Smögen centrum och anser att detta 
område bör prioriteras (M)

Önskar att området fortsatt utreds på nivån För-
djupning av översiktsplanen (S)
Sammanfattning privatpersoner: Flera personer ser 
positivt på en utveckling av Smögen centrum och 
anser att detta område bör prioriteras eller ensamt 
samla utvecklingsmöjligheterna på Smögen

Programnivån bedöms som lämp-
lig för fortsatt behandling av de 
gemensamma frågor som behöver 
redas ut. Sakinnehållet som ett 
program för detaljplan eller en li-
ten fördjupning av översiktsplanen 
kan reda ut är likartad. Övriga 
synpunkter noteras.

C6 
Kungshamn 
centrum

Önskar att området fortsatt utreds på nivån Fördjup-
ning av översiktsplanen (S)

Se ovan under C5 Smögen cen-
trum.

H4 
Väjern 
hamn

Urval från myndigheter och övriga: Utbyggnad är 
tveksam på grund av eventuell påverkan på ålgräs-
ängars utbredning. (LST) 

Nuvarande underlag gällande 
ålgräsängarnas utbredning är 
föråldrat, om förtätning ska ske 
bedöms det som lämpligt att be-
handla denna fråga, vilket också 
anges i de rekommendationer som 
tillhör området. 

H5
Hamn, 
Kungs-
hamns 
centrum

Urval från myndigheter och övriga: Önskar att djup-
hamnskapacitet i hamnen bibehålls och att det ska 
framgå av områdesrekommendationen. (MP)

Den områdesvisa rekommendatio-
nen har uppdateras med informa-
tionen om att hänsyn behöver tas 
vid fortsatt utveckling och plane-
ring av området redan i gransk-
ningsskedet enligt synpunkten. 

H7  
Svineviken, 
fortsätter 
även på 
nästa sida

Urval från myndigheter och övriga: Den mindre 
hamn för lokala sjötransporter som föreslås behöver 
beskrivas bättre för kunna bedöma eventuell påver-
kan för  den miljökvalitetsnorm för vatten som gäl-
ler för delar av området. Utbyggnad är tveksam på 
grund av eventuell påverkan på ålgräsängars utbred-
ning. (LST) 

Området bör tas bort (L, MP, DR, S, SD, Hove-
näsets intresseförening, Resohamnen- båtgrupp i 
Hovenäset, Carlax bostadsrättsförening, Hovenäsets 
bastuförening, Norra Björnemyrs samhällsförening, 
Hovenäsets segelssällskap, Ramsvik Stuby och cam-
ping). 

Det föreslagna området saknar idag nytta och är 
svårt att lösa ur miljösynpunkt. (C). 

En hamn inom området för mindre passagerarbå-
tar skulle kunna vara lämpligt. (M)

Konsekvenser av den föreslagna markanvänd-
ningen är inte tillräckligt väl beskrivna (Sotenäs na-
turskyddsförening).

Området tas bort från översikts-
planen.

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset, fortsatt
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

H7  
Svineviken, 
fortsättning

Sammanfattning privatpersoner: Många yttranden 
och namnlistor visar på att den föreslagna utveck-
lingen ej bör ges möjlighet att undersökas vidare el-
ler komma till stånd. 

Skäl som anges är påverkan på klimat, på bad-
plats, på småbåtshamn, på samhällets karaktär, på 
den marina miljön, på miljön, på rekreation och fri-
luftsliv, på skattebetalare, på attraktiviteten för orten, 
på vattnet i den känsliga fjorden, på seglarskolan, på 
den fridfulla idyllen, på simskolan, på turismen, på 
närliggande camping, på kulturmiljövärden, samt på 
bryggan.

Behovsanalys och konsekvensanalys efterfrågas, 
negativa miljökonsekvenser befaras, Lysekil ses som 
ett bättre alternativ, anser att tung trafik ej bör ledas 
ner till området, trafiksäkerheten kan bli bristande, 
bevara nuvarande miljö, farhågor för buller från 
verksamheten, anser att hamnläget inte behövs, an-
ses gå emot översiktsplanens huvudstrategi, minska-
de fastighetspriser, försämrad boendemiljö, negativa 
konsekvenser för ett levande västkustsamhälle befa-
ras, sprängningsarbeten befaras, anser att det finns 
bättre lägen i Väjern, avsaknad av lagringsplats på 
land, bristande manöverutrymme i vattnet, anser att 
översiktsplanen är formellt felaktig på grund av att 
konsekvenserna av en utveckling av området inte går 
att utläsa, önskar annan part som ska peka ut möjliga 
hamnlägen, utlastning för Norra Hogenäs bör lösas 
på mellankommunal eller regional nivå.

Se föregående sida.

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset, fortsatt
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

TV1 
Tvärlänk 
Kungshamn

Urval från myndigheter och övriga: 
Det är positivt med en ny tvärkoppling förbi Kungs-
hamn som kan bli transportväg för farligt gods. Kon-
sekvenserna behöver dock utredas vidare ur ett risk-
perspektiv. (LST) 

Den tvärled (TV1 Tvärlänk Kungshamn) som fö-
reslås i Kungshamn bör utgå. En gång- och cykelväg 
är bättre. (MP)

TV1 Tvärlänk Kungshamn bör strykas, tvärleden 
kan istället läggas norr om Väjern. (S) 

En utbyggnad enligt TV1 Tvärlänk Kungshamn 
skulle vara av stor nytta för Räddningstjänstens 
verksamhet. Körtiden mellan samhällena minskar, 
möjligheter till omorganisation öppnas, transporter 
med farligt gods kan gå alternativa vägar, respons-
möjligheter för olika typer av insatser förbättras, 
möjlighet att anställa folk förbättras då inställnings-
tiden förkortas. (Räddningstjänsten)
Sammanfattning privatpersoner: Två yttranden mot-
sätter sig TV1 Tvärlänk Kungshamn. Argument som 
framförs är att det får stor påverkan på natur- och 
strövområden och på djurlivet i området. Oroar sig 
för finansiering och anser att det ej finns behov av 
denna väg.

Alternativa lägen för TV1 Tvär-
länk Kunghamn prövades efter 
inkomna samrådsyttranden i 
den politiska styrgruppen. Slut-
satsen var att antalet möjliga 
resesamband som var möjliga att 
avlasta var störst för det i planen 
föreslagna läget, jämfört med en 
placering längre norrut. I korthet 
kan länken avlasta resor längst ut 
på halvön mellan olika delar av 
Hovenäset vilket inte är möjligt 
med en placering norr om Väjern 
och Hovenäset. Tvärlänkens ut-
byggnad har också stor betydelse 
för hur det kommer vara möjligt 
att kommunicera mellan de olika 
orterna som utgör den samlade 
huvudorten Kungshamn-Smö-
gen-Väjern och Hovenäset. 
Övriga synpunkter noteras.  

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset, fortsatt
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Hunnebostrand och Ulebergshamn

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga

• Önskar möjlighet till tätortsutveckling i dal-
gången längs väg 174 strax norr om Hunne-
bostrand med industri/företag. Hela dalgången 
lämpar sig för bostadsutveckling med blandad 
bebyggelse. (DR)

• Verksamhetsområden skulle kunna komma till 
längs Brattebyvägen (DR).

• Hamnområdet i Ulebergshamn bör pekas ut 
för centrumutveckling (DR)

• Synpunkter på område B19 (Redaktionell 
anmärkning: området som togs bort efter sam-
rådsskedet) (DR)

• Att området vid B19 Lahälla ska utvecklas 
med stor försiktighet med exempelvis hyres-
radhus för åretruntboende. (L)

• Önskar att den tätortsnära skogen i Södra 
Hunnebostrand, väster om väg 174 bevaras 
och vårdas. (MP)

Sammanfattning privatpersoner

• Anser att DP Gamla Hunnebo säkerställer 
behovet av bevarandeaspekter i samhället.

• Föreslår att bygga småhus för åretruntboende 
i dalen vid Svenseröd. 

Kommentar: 
Att bebygga dalgången enligt ÖP 2010 tankar 
går emot huvudstrategins innehåll gällande 
”Unikt landskap” för denna översiktsplan. 
Gällande tätortsnära verksamhetsområden se 
kommentar under Bebyggelse, generellt- Verk-
samhetsområden.
Servicefunktioner i området Hunnebostrand 
och Ulebergshamn anses ha störst möjlighet att 
fortleva om verksamheterna samlas runt ett nu-
varande centrumområde. Nya centrumverksam-
heter i Ulebergshamn kan dock inrymmas inom 
ramen för pågående utveckling eller omvand-
ling av samhällena om behov uppstår.  

Ingen bostadsutveckling föreslås längre runt 
Lahällaområdet.
Skogsområdet som avses ligger antingen som 
närrekreationsområde inom tätorten eller inom 
markanvändningsområde - kust. Inom kust-
området ska en restriktiv hållning hållas mot 
bebyggelse generellt.
En uppdatering av kulturmiljöprogrammet för 
kommunen kommer bearbetas vidare som en del 
av det uppföljande arbetet från översiktsplanen. 
Programmet utgör ett viktigt underlag för hur 
kommunen ser på bevarande av kulturmiljöer
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B16
Södra 
Hunnebo- 
strand

Urval från myndigheter och övriga: Området skul-
le kunna innehålla verksamheter (DR)

Begränsa området, speciellt i östliga delen där 
jordbruksmark tas i anspråk. (M)
Sammanfattning privatpersoner: Ett yttrande har 
inkommit med förslag på utvidgning av området 
mot söder.

Förslag till utvecklingsområde 
för bostäder ligger kvar. Det finns 
olika synpunkter från partier på att 
lyfta ur delar av området. När en 
detaljplan tas fram behöver hela 
området studeras mer detaljerat för 
att avgöra vilka delar som bebyggs 
och vilka delar som används för 
bebyggelse och andra funktioner.
Utvecklingsområdets södra del 
utgör tätortsavgränsningen. Om 
avståndet mot Hunnebostrands 
centrala delar blir för långt hålls 
inte orten längre ihop. En utvidg-
ning mot söder har för denna plan 
bedömts vara att sträcka orten för 
långt åt söder. 

B20
Norr om 
fotbollspla-
nen

Sammanfattning privatpersoner: Flera yttranden 
påpekar att den föreslagna utvecklingen av området 
är olämplig. Skäl som anförs är negativ påverkan 
på hälsa, miljö och landskapsbild och att lämpli-
ga tillfartsvägar saknas. I yttrandena påpekas att en 
miljökonsekvensanalys saknas. Ska området ändå 
utvecklas bör den östra sidan undantas.

Förslaget till utvecklingsområde 
ligger kvar. De farhågor som lyfts 
fram kommer alla behöva besvaras 
inom ramen för en fortsatt pröv-
ning. Det kan leda till att området, 
eller delar av området slutligen 
bedöms som olämpligt att utveckla. 
Den bedömningen görs dock bättre 
inom ramen för ett detaljplanearbe-
te. Om det som föreslås i det skedet 
bedöms innebära att det finns risk 
för betydande miljöpåverkan kom-
mer då även en miljöbedömning 
göras för området där en miljökon-
sekvensbeskrivning tas fram. 

B22
Öster om 
Skalberget

Sammanfattning privatpersoner: Två yttrande har 
inkommit där det framförs att området bör utökas, 
det ena så att 5-6 hus kan förläggas nedanför bergs-
kanten, det andra så att hela dalgången längs väg 
174 öster om Ulebergshamn ingår i området. Ett 
annat yttrande påtalar att området ej bör utvecklas, 
istället pekas ett lämpligt läge sydost/ost om vat-
tentornet ut. 

Hela dalgången bedöms som 
olämplig att utveckla av hänsyn till 
huvudstrategin ”unikt landskap”.
Nuvarande avgränsning för områ-
det bibehålls.

Hunnebostrand och Ulebergshamn, utvecklingsområden
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Hunnebostrand och Ulebergshamn, fortsatt
Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B23
Gamla sy-
fabriken

Urval från myndigheter och övriga: Området bör 
utformas som ett åretruntområde (DR).
Sammanfattning privatpersoner: Ett yttrande pekar 
på en rad kommande frågeställningar gällande tra-
fik, närrekreation, geoteknik och påverkan på be-
fintlig bebyggelse vid en eventuell utbyggnad.

Det finns inte möjlighet att regle-
ra i översiktsplanen hur bostäder 
används. 
De frågor som lyfts fram kommer 
alla behöva besvaras inom ramen 
för en fortsatt prövning i detaljplan. 
Det kan leda till att området, eller 
delar av området slutligen bedöms 
som olämplig att utveckla. Den 
bedömningen görs dock bättre inom 
ramen för ett detaljplanearbete. 

B36
Norra He-
dalen

Urval från myndigheter och övriga: Området läm-
par sig för kollektiva hyresrätter. (DR)

Det finns inte möjlighet att regle-
ra i översiktsplanen hur bostäder 
används. Delar av det förslag för 
gestaltning av området som anges i 
områdesrekommendationerna (min-
dre flerbostadshus, radhus) kan 
lämpa sig för kollektiva hyresrätter.

T2
Udden

Urval från myndigheter och övriga: Ett parti lyfter 
Udden som en mötesplats där människor och kul-
tur kan mötas och ser inte några problem med att 
strandskyddet återinförs. (MP)

Översiktsplanen föreslår inte åter-
införande av strandskydd. Vid en 
eventuell förändring av detaljplan 
kan strandskyddet komma att åter-
införas. 

T3
Seaport

Urval från myndigheter och övriga: Ett parti anser 
att området är olämpligt för ändamålet besöksnä-
ring och att besöksnäring utan området ska finnas 
kvar obebyggt. En etablering av djuphamn vore 
lämpligt (L)

Området bör säkerställas som ett industriområde 
(gäller Lökholmens som helhet och T3) (DR)

Området ska kvarstå som hamnområde och fri-
tidsområde ska strykas (S).

Sammanfattning privatpersoner: Personer ställer 
sig frågande till hur en utveckling av området för 
besöksnäring kan påverka intilliggande befintliga 
verksamheters möjligheter till utveckling.

Området borde ligga kvar som tätortsnära indu-
striområde och/eller naturmark. 

Förslag till utvecklingsområde 
ligger kvar. Bedömningen är att 
området är lämpligt att pröva för 
en fortsatt utveckling för besöksnä-
ringen och att det är förenligt med 
de verksamheter som finns i närom-
rådet. 
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Bovallstrand

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga

• Anser att säkra passager bör pekas ut i Bovall-
strand, exempelvis vid den nya livsmedelsbu-
tiken (MP)

• Ytterligare verksamhetsområden behövs (DR)
• Områden för handel och turism bör pekas ut 

inom orten (Bovallstrands hembygdsförening)
• Sträckan på väg 174 mellan Dingle och Bo-

vallstrand behöver befästas med större tyngd i 
översiktsplanen (DR)

• Orört berg inom orten bör bevaras (DR)
• Ett område mellan Skomakarudden och Grön-

vik (i höjd med Grönviksvägen) bör pekas ut 
som utvecklingsområde. (DR)

• Bevara naturen och tillgängligheten på Sko-
makarudden (MP)

Sammanfattning privatpersoner
• Cykelbana mellan Kungshamn och Bovall-

strand anses positivt. 
• Väg 174 vid Beijer upplevs som trafikfarlig

Kommentar: 
Passager och överfarter i orten är inte en fråga 
som hanteras i översiktsplanen utan får hante-
ras inom ramen för berörd förvaltnings löpande 
arbete med trafiksäkerhetsåtgärder.
Kommunens inställning gällande huvudvägen in 
i kommunen kvarstår.
Gällande tätortsnära verksamhetsområden 
se kommentar under Bebyggelse, generellt- 
Verksamhetsområden. Gällande verksamhets-
områden bedöms även närheten till det, i den 
kommuntäckande markanvändningskartan 
benämnda området, verksamhetsområde utanför 
tätort VU2 Sotenäs trä vara god nog för att 
verksamheter ska kunna utvecklas så att behov 
täcks för orten. Avståndet är ca 1-2 km beroen-
de varifrån Bovallstrand man mäter. 
Två centrumområden och ett utvecklingsområde 
för besöksnäringen finns utpekade inom Bovall-

strand, vilket bedöms som rimligt med tanke 
på ortens utformning. Bovallstrand bedöms i 
framtiden i praktiken ha två centrum, dels runt 
ICA-butiken och dels vid hamnplanen. Det är av 
stor vikt för samhällets identitet att centrumbild-
ningen vid hamnplanen fortsatt hålls levande 
med så mycket året-runt-verksamheter som möj-
ligt. Därför bör centrumfunktioner inte spridas 
ut i varje dalgång.
Det föreslagna området som föreslås pekas ut 
som utvecklingsområde utgörs idag av havsnära 
blandade verksamheter. Liksom på flera andra 
ställen inom kommunens tätorter har ett för-
ändrat förhållningssätt vuxit fram kring utveck-
lingen av dessa områden. Det ses som värdefullt 
att bibehålla blandningen av verksamheter och 
bostäder längs delar av strandlinjen. 
Det finns generella rekommendationer om var-
samhet vid exploatering under avsnittet Övrig 
hänsyn.
Skomakaruddens markanvändning regleras ge-
nom en detaljplan som vunnit laga kraft under 
den tid som översiktsplanearbetet pågått.
Kommunen kommer förutom vad som anges som 
övergripande åtgärder vad gäller gång- och cy-
kelvägnätet bearbeta frågan vidare i kommande 
arbete med stöd av den övergripande mobilitets-
utredningen som tagits fram som underlag till 
översiktsplanen.
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B28
Gåsebacka 
etapp 2

Urval från myndigheter och övriga: Beakta i ny-
ligen uppstartade detaljplaner så anslutningsvägar 
och kanalisation förbereds till detta område (DR) 

Noteras, översiktsplanen syftar 
till att kunna tjäna som underlag 
för all planering inom kommunen. 
Det då gör det möjligt att planera 
för kommande anspråk som ligger 
utanför olika utvecklingsområden i 
enlighet med yttrandet.

B29
Bärbydalen

Urval från myndigheter och övriga: Beakta i ny-
ligen uppstartade detaljplaner så anslutningsvägar 
och kanalisation förbereds till detta område, om-
rådet bör bergänsas mot norr så att friluftsområdet 
och stigar inte påverkas. (DR) 
Sammanfattning privatpersoner: Yttrande har in-
kommit där man ställer sig positiv till föreslagen 
byggnation. Området bör begränsas i norr så att 
strövområde och stigar inte berörs.

Förslag till utvecklingsområde 
ligger kvar. 
Områdets mer detaljerade utform-
ning och avgränsning studeras ej i 
översiktsplanen.

C2  
Hamnplan, 
Bovall-
strand

Urval från myndigheter och övriga: Utveckla cen-
trummiljön med exempelvis offentliga möbler, lo-
kala material och skulpturer (Bovallstrands hem-
bygdsförening)

Synpunkterna är på sådan detal-
jerad nivå att de ej inryms inom 
översiktsplanearbetet. Synpunk-
terna skickas vidare till berörd 
förvaltning.

T5
Stensnäs-
vallen

Urval från myndigheter och övriga: Beskrivningen 
bör förstärkas med att campingverksamheten får ha 
möjlighet att leva kvar och i viss mån utvecklas. 
(M) 

Noteras, att campingverksamhet 
avses kunna ske inom området 
framgår redan av områdesrekom-
mendationen, men texten justeras 
något så att detta framgår bättre.

V1
Öster om 
Bovallsdör-
ren

Urval från myndigheter och övriga: Området bör 
dras åt väster så att strövområden och stigar beva-
ras, den södra delen bör vara fortsatt skogsområde. 
(DR) 

Begränsa området i östlig riktning så nuvarande 
stigar och närrekreationsområde behålls. (M)

Gränserna för området justeras i 
enlighet med yttrandena.

F7
Heljeröd

Urval från myndigheter och övriga: Bergshöjden 
och orört berg bör hanteras varsamt, utvecklingen 
gagnar samhället och kan i förlängningen knyta 
landsbygden i Säm närmare tätorten Bovallstrand 
(DR) 

Hur bergsområden ska hanteras 
beskrivs i översiktligt i utvecklings-
områdets beskrivning. Detaljerad 
utformning hanteras i samband 
med detaljplanering. 

Bovallstrand, utvecklingsområden
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Bohus Malmön

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga

• Önskar att möjlighet ges till fler bostäder på 
Malmön men att trafiksituationen måste lösas. 
(L)

• En plan eller strategi för hur vägen förbi Örn 
till färjeläget ska dras bör redovisas i över-
siktsplanen. (L)

• Planera för verksamhetsområden (DR)
• En ny tillfartsväg är av högsta prioritering 

(DR)

Sammanfattning privatpersoner
• Cykelväg bör förläggas mellan Tullboden och 

Kungshamns centrum
• Cykel bör förläggas längs huvudvägen på 

Malmön.

Kommentar: 
Enligt förslag till översiktsplan får ingen större 
utbyggnad av bostäder ske på Bohus-Malmön 
innan föreslagna trafikåtgärder kommit till 
stånd förbi Örn. En detaljerad studie över hur 
vägsträckningen förbi Örn ska lösas har inte 
gjorts inom ramen för översiktsplan.
Gällande tätortsnära verksamhetsområden se 
kommentar under Bebyggelse, generellt- Verk-
samhetsområden.
I det fortsatta arbetet med mobilitetsåtgärder, 
som kommunen redan påbörjat, kommer frågor 
gällande gång- och cykelvägnätet att utredas 
ytterligare. Andra sträckor än vad som föreslås 
enligt yttrandena har dock bedömts vara mer 
nödvändiga och har därmed pekats ut i över-
siktsplanen för denna planeringsperiod.
Övriga synpunkter noteras. 

Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B1
Höjden 
sydväst om 
Grönvik

Sammanfattning privatpersoner: Några personer 
anser att området bör prioriteras eller är det enda 
område som bör pekas ut vad gäller eventuell bo-
stadsutbyggnad på ön. Önskar se lösning på till-
fartsväg. Några personer motsätter sig bebyggelse 
i området. 

Ingen prioritering görs gällande 
utbyggnadsordningen i översikts-
planen. Det görs däremot i det 
samtidigt framtagna bostadsför-
sörjningsprogrammet. 
Att endast ha ett område möjligt för 
prövning av bostäder, om vägfrå-
gan vid Örn löses, är ej hållbart. 
Flera olika hinder kan stoppa 
utvecklingen av de utpekade områ-
dena.
Frågan om tillfartsväg är en av 
dessa frågor som bör redas ut i ti-
digt skede om och när området blir 
aktuellt att utveckla vidare.

Bohus Malmön, utvecklingsområden
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B2 
Kalven, 
bakom gäst-
hamnen 

Urval från myndigheter och övriga: 
Låt området vara del av hamnen eller omvandlas 
till naturområde (DR)

Området ligger kvar. 
Under det pågående arbetet med 
VA-/vattentjänstplan och efter 
granskningstiden har det fram-
kommit att lagringskapacitet kan 
behövas gällande vattenrening. 
Den nuvarande infrastrukturen 
och markanvändningen i området 
understödjer detta. Det fortsatta 
utredningsarbetet får visa om be-
hovet finns och för hur lång tid. Till 
dess att behovet är utrett bör ingen 
omvandling påbörjas av området. 
Områdesrekommendationerna upp-
dateras med denna information.

B3
Nedanför 
vattentornet

Urval från myndigheter och övriga: Utvecklingen i 
området anses beroende av vägfrågan vid Örn. An-
ser att översiktsplanen säger att områdets utveck-
ling är  prioriterad före vägfrågans lösning. Väg-
dragning bör studeras tidigt, ingen trafik kan ske i 
nuvarande bostadsområde som enbart är för gång- 
och cykeltrafik. (Myrens samfällighet)
Sammanfattning privatpersoner: Flera personer an-
ser att området är olämpligt för bostadsbebyggelse 
av följande skäl: området är vindutsatt, rekreations-
område tas i anspråk, problem med tillfart, forn-
lämningsmiljöer, befarade bullerstörningar, unika 
berg, påverkan på närliggande bostadsbebyggelse, 
påverkan på fastighetspriser, bristande serviceut-
bud på Malmön, insyn, anser att semesterbyn är av 
kulturhistoriskt värde. Förslag finns om att minska 
utbredning av området och förskjuta det mot öster. 
Synpunkter finns om att trafikmatning till området 
bör gå via Vattentornet. Några vill se lösning på till-
fartsväg i detta skede.

Noteras. I de områdesrekommen-
dationer som tillhör område B3 
nämns många frågor som återstår 
att lösa, om området ska bli aktuellt 
för omvandling.
De frågor som lyfts fram kommer 
alla behöva besvaras inom ramen 
för en fortsatt prövning i detaljplan. 
Det kan leda till att området, eller 
delar av området slutligen bedöms 
som olämplig att utveckla. Den 
bedömningen görs dock bättre inom 
ramen för ett detaljplanearbete. 

F1
Myren

Urval från myndigheter och övriga: Anser att det 
endast finns små förtätningsmöjligheter inom F1 
Myren. (Myrens samfällighet)
Sammanfattning privatpersoner: Bebyggelse i om-
rådet bör hållas låg.

Noteras. Området ligger kvar. Det 
är först vid ett visat intresse av att 
förtäta som en prövning görs kring 
var och hur sådan kan göras. Ur ett 
övergripande perspektiv är områ-
det glest bebyggt. Det är endast 
inom områden som är belägna inåt 
land inom området för den samlade 
huvudorten som högre bebyggelse 
föreslås. 

Bohus Malmön, fortsatt
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

F2 Sammanfattning privatpersoner: Översvämnings-
risk finns i området vid skyfall. Bebyggelse i områ-
det bör hållas låg.

I översiktsplanens kartunderlag 
framgår var lågpunkter finns inom 
kommunen och även för detta om-
råde, genomgång av kartunderlag 
görs inför en eventuell utveckling 
av området och då kan hänsyn tas 
till detta. Se område F1 vad gäller 
skala.

T1 Sammanfattning privatpersoner: Delar av området 
bör kunna användas för småindustri. Bebyggelse i 
området bör hållas låg.

Noteras, mindre verksamheter är 
nämnda som ett möjligt inslag i hur 
området kan omvandlas i områdets 
rekommendation för markanvänd-
ning. Se område F1 vad gäller 
skala.

V7 
Gulldalen

Påpekar att arrendatorer i och kring området ej be-
driver aktiv verksamhet vilket leder att området tid-
vis används som uppställningsplats, området bör ej 
användas som uppställningsplats för båtar då sådan 
redan finns. (Malmöns hembygdsförening)

Noteras. Framtida behov får utvisa 
vilken eller vilka slags verksamhe-
ter som är lämpliga i området. 

Bohus Malmön, fortsatt
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Askum

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga

• Området runt kustcharken vid Askumskrysset 
är lämpligt för verksamheter (MP)

• Utveckling av alternativa avloppslösningar på 
landsbygden för att möjliggöra en utveckling 
med bostäder utan att vara kopplade till kom-
munens reningsverk. (MP)

• Yttrande har inkommit om att en utveckling 
i Askum är positiv, men att kommunen i 
synnerhet bör planera för verksamhetsområ-
de, distanshandel och lager (ej externhandel). 
(DR)

• Justera område B35 Lycke norra så det bättre 
framgår att avstånd kan ges vid en eventuell 
breddning av väg 171. (M)

Kommentar: 
Översiktsplanens inriktning är att Askum ska 
utvecklas till en central by för utveckling av nä-
ringsliv och bostäder på landsbygden. Området 
bedöms inte som lämpligt för mer storskaliga 
eller störande verksamheter. 
Vid Askumskrysset föreslås ett område för cen-
trumutveckling, C7.
Vid prövning av ny bebyggelse hanteras förut-
sättningar för VA-anläggningar. Det finns ingen 
uttalad strategi från kommunen för alternativa 
lösningar men kommunen arbetar just nu med 
strategi kring bland annat denna fråga. Arbetet 
pågår inom kommunen gällande kommunens 
VA-försörjning.
Områdesgränsen för B35 Lycke norra justeras i 
enlighet med yttrandet. 

Övriga områden
Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga
Norra Hogenäs

• Önskar ej att verksamhetsområdet Norra Ho-
genäs tillkommer (MP)

• Vid utveckling av industriområde (Norra 
Hogenäs syftas troligen på) ska stor hänsyn 
tas till den lokala miljön och undvika spräng-
ning av berg. En plansprängning på 10-tals ha 
mark ska undvikas (DR)

• Ett storskaligt industriområde ej rätt utveck-
ling för Sotenäs, ett område med ett tiotal 
hektar är en rimlig storlek (DR)

• Önskar ej stora sammanhängande industriom-
råden, utan flera mindre områden. (L)

Tossene
• Någonstans inom Tosseneområdet borde ett 

område för flerbostadshus eller prisvärda tom-
ter tillskapas. (DR)

• Önskar samma syn på Tossene kyrkby som 
Askum. (Tossene byalag)

Vindbruk
• Vindbruksområdet bör tas bort (L)
• Planera ej för vindkraft i nära anslutning till 

bergtäktsområde (Hallinden granit)
• Häckande rovfågel kan finnas i det angivna 

vindbruksområdet, det behöver beaktas. (Mil-
jönämnden i mellersta Bohuslän)

• Önskar en visuell analys gällande vindkraft-
verk med höjd om 200 meter för det föreslag-
na vindbruksområdet. (Tanums kommun)

Nya områden 
• Industrier och verksamheter bör kunna 

utvecklas runt Benders stenindustri, det kan 
dock kräva en ny tillfart. (DR)
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Sammanfattning privatpersoner
Norra Hogenäs

• Synpunkt har inkommit om att det i översikts-
planen tydligt måste framgå att transporter 
med personbilar, tunga fordon och anlägg-
ningsmaskiner måste ske norrifrån via väg 
171 till ett framtida industriområde för Hoge-
näs norra. Det påpekas i yttrandet fördelar ur 
miljösynpunkt och trafiksäkerhetssynpunkt 
samt att det stämmer bra med hur översikts-
planen anger att Askum ska utvecklas. Ut-
vecklingen av den södra delen av området bör 
enligt samma yttrande skjutas på framtiden, 
inom detta område finns natur- och rekrea-
tionsvärden. 

• Synpunkt har inkommit att området bör an-
vändas för besöksnäringens ändamål istället.

Förslag till nya utvecklingsområden
• Yttrande har inkommit med förslag om 

område för utveckling av bostäder ”Lyckans 
hagar”. Redovisar för förutsättningarna för en 
planläggning av ca 40 villatomter.

• Yttranden har inkommit med förslag till ut-
veckling av bostadsbebyggelse inom fastig-
heterna Vägga 10:2 och 2:12. (Red anm. F5 
Paradiset berör till liten del de bägge fastig-
heterna. De bägge fastigheterna är till större 
delen utpekade som närrekreationsområde G3 
Paradiset).

• Ett område för småbåtshamn och färjeläge 
förslås i anslutning till Lerdalsbukten (Red 
anm. Det föreslagna området ligger delvis 
inom Närrekreationsområdet G4 Dyre-
myr-Klevekilen och utvecklingsområdet för 
verksamheter V3 Hogenäs hamn). 

• Ett område för komplettering med bostäder 
förelås nära Hovenäs gård på fastigheten 
Amborsröd 1:4.  

Kommentar: 
Synpunkterna gällande landskapsperspektivet 
inom planeringen och Hogenäs norra noteras. 
Läs mer under bemötande till Länsstyrelsens 
yttrande. Områdestexten till verksamhetsom-
rådet Hogenäs norra kompletteras med att den 
huvudsakliga trafikmatningen till/från området 
bör ske från norr. Frågor rörande trafik och 
infrastruktur studeras vidare inom ramen för 
detaljplanearbetet. 
Tossene ligger inom område för landsbygdsut-
veckling där det kan vara lämpligt med en kom-
plettering med enstaka bostadshus, alternativt 
mindre grupper med bostäder. En mer omfat-
tande tätortsutbyggnad i detta läge bedöms inte 
rimligt inom översiktsplanens planeringshori-
sont. 
Gällande förslag för vindkraft behålls. Detal-
jerade analyser ingår som en del av arbetet om 
området kommer att utvecklas.
Område för Ävja stenbrott pekas ut som befint-
ligt verksamhetsområde enligt det tillstånd som 
finns. Utveckling av verksamheter kan ske inom 
området och vid behov av utvidgning prövas 
detta gentemot översiktsplanens kommuntäck-
ande rekommendationer.
Området norr om Bovallstrand är utpekat som 
kustområde. Bedömningen är att denna miljö är 
viktig att värna för att ha en hållbar balans mel-
lan bevarande och utveckling inom kommunen. 
Området öster om Håle Bäck ligger inom 
Åbyfjordens kustområde. I området gäller en 
restriktiv hållning mot bebyggelse och andra 
åtgärder. Naturvårdens, friluftslivets och kultur-
miljövårdens intressen ska prioriteras.
Området för förslag om bostadsutveckling 
”Lyckans hagar” ligger inom område för 
landsbygdsutveckling där det kan vara lämpligt 
med en komplettering med enstaka bostadshus, 
alternativt mindre grupper med bostäder. 
Övriga synpunkter noteras. 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-11-18 KA 2022/000495 
                                                                                               BN 2022/392 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Amanda Jansson 
Planarkitekt 

 

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.  

Beskrivning av ärendet 
Bostaden spelar en central roll i varje människas liv. Den är en social rättighet som 
skapar förutsättningar för välbefinnande och möjlighet att leva det goda livet. Varje 
kommun har ansvar att förse alla sina invånare med bostäder genom att planera för 
framtida bebyggelse och utveckla befintligt bostadsbestånd.  
 
Sotenäs kommuns tidigare bostadsförsörjningsprogram avsåg åren 2016 till 2020. 
Bostadsförsörjningsprogrammet som nu presenteras planeras gälla för mandatperioden 
2022-2026. 
 
I programmet presenteras kommunens förutsättningar som ligger till grund för den 
framtida bostadsförsörjningen så som en nulägesinformation om bostadsbeståndet och 
befolkningens fördelning, storlek och sammansättning. Där finns också kommunens 
framtidsutsikter så som översiktsplanen 2022 befolkningsscenarion och 
planeringsförutsättningar.  
 
Med hjälp av nulägesanalysen och förutsättningarna som programmet beskriver har 
riktlinjer för framtida bostadsförsörjning formats. Riktlinjerna ska vägleda och styra 
kommunens planering av bostäder. Riktlinjerna betonar vikten av ett ökat helårsboende 
och av att bygga för olika behov. Detta ska genomföras genom prioritering av planer 
och aktiv planering av kommunkoncernens mark samt arbeta med privata exploatörer.  
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Riktlinjerna har sedan varit vägledande i bilagan som beskriver en prioriteringsordning 
för översiktsplanens utvecklingsområde för bostäder. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet sändes ut för samråd sommaren 2022 och det inkom 9 
yttranden. Yttrandena presenteras i en samrådsredogörelse tillsammans med svar från 
kommunen och förslag på fortsatt hantering. 
 
Efter samrådet har bostadsförsörjningsprogrammet reviderats och förtydligasmed bland 
annat:   
* Utökad analys för personer i ekonomisk utsatthet 
* Förtydligande nationella och regionala mål 
* Beskrivning av hantering av flyktingar från Ukraina 
* Komplettering information tillkomna bostäder på landsbygden 
* Komplettering information pågående planering och antagna planer 

Konsekvensbeskrivning 
Bostadsförsörjningsprogrammet och prioriteringsordningen ger kommunen verktyg för 
att driva bostadsutvecklingen och demografin i den beslutade inriktningen.  

Ekonomi  

För att tillgodose den politiska viljeinriktningen gällande bostadsförsörjningen och 
fullfölja bostadsförsörjningsprogrammets slutsatser behöver kommunkoncernen agera 
aktivt för framtagande av bostadsområden. Kommunkoncernen behöver budgetera för 
framtagande av detaljplaner för bostäder, för exploatering av framtida bostadsområde 
samt arbeta med markinnehavet.  

Regelverk  

Enligt lagen (2000:1383) om kommuners bostadsförsörjningsansvar åligger det varje 
kommun ”att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för 
att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genom-
förs”. Dessa förutsättningar ska redovisas i form av ett bostadsförsörjningsprogram. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska enligt lagen genomgå ett samråd där länsstyrelsen 
och andra regionala instanser ska få tillfälle att yttra sig. Det kan även bli aktuellt att 
grannkommuner blir delgivna samråd. 

Hållbar utveckling 

Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att skapa förutsättningar för välbefinnande 
och möjlighet att leva det goda livet. Det är exempelvis att bostaden ligger nära goda 
kommunikationer, att det finns rekreationsområden och basservice på korta avstånd 
samt att bostaden har en rimlig kostnad. Dessa kriterier motsvarar en samhällsplanering 
som sammantaget ger förutsättningar för goda boendemiljöer för alla som bosätter sig i 
kommunen. Det kan även bidra till att nå övriga nationella mål för folkhälsa, 
funktionshinderpolitik, integrationspolitiken och jämställdhet. 
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De föreslagna riktlinjerna för bostadsförsörjning bedöms medverka till 
kommuninvånarnas rätt till goda bostäder i trygga miljöer till en överkomlig kostnad. 
Riktlinjerna ger förutsättningar för att bostadsutbudet som är tillgängligt för 
helårsboende kan öka, samtidigt som nya bostäder kan tillkomma som en naturlig 
utveckling av de samhällen som redan finns.  
Att bygga vidare på befintliga samhällsområdena bedöms också vara positivt vad gäller 
hållbar konsumtion och produktion då den mark som tas i anspråk för ny bebyggelse 
inte förläggs på exempelvis sammanhängande områden med jordbruksmark. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse daterad 2022-11-16 och föreslår 
kommunfullmäktige att anta bostadsförsörjningsprogrammet daterat 2022-11-16  

Beslutsunderlag 
Bostadsförsörjningsprogram för Sotenäs Kommun med bilaga och samrådsredogörelse, 
antagandehandling daterad 2022-12-14 

Beslutet skickas till 
Planarkitekten 
 
 

  
Amanda Jansson Eveline Karlsson 
Planarkitekt Samhällsbyggnadschef 

 



 
 

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

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 25(35)
 

 
 

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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-10-13 KA 2022/270 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Hassellöv 
Controller 

 

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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av rapporten.   

Beslutsunderlag 
KKiK - åtgärder under året 2022, daterad 2022-10-13 

Beslutet skickas till 
Controller/Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Petra Hassellöv Maria Strömberg 
Controller Ekonomichef 
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KKiK – åtgärder under året 2022 
 

Bakgrund 
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. Nedan beskrivs de 
åtgärder som vidtagits under året för de tre nyckeltal där resultatet år 2021 varit bland de 25 procent 
sämsta i jämförelsen. 
 
 

Barn och unga 
Inom området "Barn och unga" ingår 16 nyckeltal. Inte i något av nyckeltalen placerades Sotenäs 
kommun bland de 25 procent sämsta år 2021. Nyckeltalet kostnad per elev i grundskolan släpade sedan 
2020 i rapporteringen under våren då kostnaden i Sotenäs var bland de 25 procent dyraste per elev. År 
2021 är kostnaden inte längre bland de 25 procent dyraste. 
 
Nyckeltal År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, 
kr/elev 

126 555 123 458 126 398 125 276 

 
Sotenäs kommun har valt att ha mindre skolenheter vilket generellt medför högre kostnader per elev i 
jämförelse med andra kommuner. 
 
Mellan åren 2020 och 2021 har kostnaderna per elev i grundskolan minskat en aning. De poster som 
minskat mest är lokalkostnader, skolskjuts och inköp av läromedel. Grundskolorna på Smögen och i 
Bovallstrand slogs ihop med förskolorna på orterna under 2021 vilket gjorde att lokalkostnaderna därefter 
delades mellan förskola och grundskola. Det innebar en lägre lokalkostnad för grundskolans del. 
Förvaltningen har även gått in i en ny organisation gällande skolskjuts, vilket har minskat kostnaderna för 
dessa. Därutöver har kostnader för inköp av böcker och läromedel varit avsevärt lägre under 2021 i 
relation till föregående år. 
 
Stöd och omsorg 
Inom området "Stöd och omsorg" ingår 14 nyckeltal. Sotenäs placeras bland de 25 procent sämsta i två av 
nyckeltalen år 2021. 
 
Nyckeltal År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 

Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 

20 17 17 21 

Kvalitetsaspekter särskilt boende 
äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 

- 40% 0% 20% 
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Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar 
Den höga siffran gällande personalkontinuitet berodde framför allt på kommunens hemtjänst, men avser 
även LOV-företagen. Kommunen hade, och har fortsatt, svåra personalförsörjningsmöjlighet där höga 
sjuktal medfört att personal har flyttats och omplanerats. Det har även funnits brister i struktur och 
organisering som bidrar till det dåliga resultatet för detta nyckeltal. 
 
Under året har verksamheten aktivt arbetat med att förbättra utfallet och har gjort egna mätningar för att 
följa resultatet. Det är dock enbart den kommunala verksamheten som omfattas av dessa mätningar då 
LOV-företagen har redovisat låga siffror och därmed inte behövt utveckla detta område särskilt. 
Mätningarna har under innevarande år gått från 21 till 18 och senast 16. Verksamheten har påbörjat en 
omorganisering för att skapa mindre omsorgsgrupper. Samordnarna har därutöver haft i uppdrag att aktivt 
ha med kontinuitetsaspekten vid planeringen, vilket inte alltid är det mest tids- och kostnadseffektiva. 
 
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg 
De faktorer som påverkar nyckeltalet är: 

• daglig utevistelse, 

• möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, 

• påverka tv-kanaler utöver basutbudet i gemensamhetslokal, 

• minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, och 

• minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar. 

 
Sotenäs kommuns särskilda boenden för äldre erbjuder daglig utevistelse. Däremot erbjuds inte de övriga 
fyra faktorer som detta nyckeltal baseras på. 
 
Måltidsenheten, som tillhandahåller maten på de särskilda boendena, erbjuder inte valbara rätter vid 
huvudmålet. Ett större arbete för att förbättra mat och måltider ska bedrivas under 2023. 
 
På Hunnebohemmet finns basutbudet av tv-kanaler. Anledningarna till att inte ett större utbud kan 
erbjudas tycks vara många. Situationen har försökts lösas under året och är prioriterat av såväl brukare, 
anhöriga och personal. Det finns dock fortsatt oklarheter kring hur arbetet ska gå vidare då det är aktörer 
som fastighetsägare, IT, fastighetsenheten och omsorgsförvaltningen som behöver agera utifrån sin 
expertis och sina befogenheter. På Kvarnbergets äldrecentrum finns ett större utbud av tv-kanaler, men 
enbart i de egna lägenheterna. 
 
Möjligheten att erbjuda gemensamma aktiviteter har påverkats negativt av pandemin. Individuella 
aktiviteter har dock erbjudits. Vid årsskiftet bedömer förvaltningen ha en organiserad aktivitet per helg i 
samarbete med Ung Omsorg. Ung Omsorg är ett företag som anställer ungdomar som ett sätt att komma 
in i arbetslivet, skapa vårdintresse och en möjlighet att ge de äldre det lilla extra. 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-11-01 KA 2021/7 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Hassellöv 
Controller 

 

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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan 2022. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022, daterad 2022-11-01. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Controller 
 

  
Petra Hassellöv Maria Strömberg 
Controller Ekonomichef 
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Diarienummer: KA 2021/7 

  

Uppföljning av 
kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2022 
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Uppföljning av kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2022 
 

Nedan följer de kontroller som ingår i kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2022. 

 

Kontroller i planen 2022 
 

Anvisade kontrollområden: 

• Kreditering av kundfakturor 

• Delegationsbeslut 

• Klimatlöften 

Nämndspecifika kontrollområden: 

• Medarbetarsamtal 

• Skyddsronder 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

• Delegationsordning & diarieföra projekt 

 

Genomförda kontroller 
 

Anvisad: Kreditering av kundfakturor Bedömning: 
 

Kontrollmoment: Kontroll av rutin för kreditering 
 
Resultat: En kommunövergripande rutin för kreditering av kundfakturor har upprättats under året. 
Intervju med ekonomiavdelningen visar att kreditering vid andrahandshyror och återbetalningar vid 
uppsägning av båtplatser fortsatt krediteras i stora mängder. Med nuvarande verksamhetssystem och 
interna regelverk är det svårt att arbeta på annat sätt. 
 
Åtgärd: Nytt IT-system för hamnverksamheten är under upphandling. För effektivisering i processen 
för kreditering av fakturor behöver troligen nytt system implementeras och interna regelverket ses 
över. 
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Anvisad: Delegationsbeslut Bedömning: 
 

Kontrollmoment: Kontroll av kunskaper om delegationsbeslut 
 
Resultat: Delegaterna har god kunskap om sina behörigheter enligt delegationsordningen och 
använder den regelbundet. Det finns en fungerande process där medarbetarna genom att använda 
verksamhetssystemet för att skapa ett delegationsbeslut, med automatik anmäls delegationsbeslut till 
nämnden. 
 
Åtgärd: Inga ytterligare åtgärder krävs. 

 

 

Anvisad: Klimatlöften Bedömning: 
 

Kontrollmoment: Kontroll av arbete med beslutade klimatlöften 
 
Resultat: Sotenäs kommun har antagit 13 av de 20 klimatlöften som Klimat2030 bjöd in regionens 
kommuner till. KS verksamheter berörs av samtliga beslutade klimatlöften. Med undantag för 
klimatlöfte #12 – mäta matsvinn, och #16 installera solceller, bedöms alla kunna uppnås innan 
årsskiftet förutsatt att vi fortsätter arbeta som planerat. Däremot installerar Sotenäsbostäder solceller på 
det nya flerbostadshuset vid Ekelidberget i Bovallstrand under 2022, vilket innebär att kommunen i sin 
helhet uppfyller klimatlöftet om solenergi 
 
Klimatlöfte #12 - förvaltningen har påbörjat ett framgångsrikt arbete med nytt digitalt registrerings-
verktyg för att underlätta mätningen av matsvinn och skapa rutiner för att undvika det.  
 
Klimatlöfte #16 - förvaltningen projekterar för solceller i kommande nybyggnadsprojekt. 
 
Åtgärd: Inga ytterligare åtgärder krävs. 

 

 

KS: Medarbetarsamtal Bedömning: 
 

Kontrollmoment: Kontroll av att medarbetarsamtal är dokumenterade i Heroma 
 
Resultat: Tio medarbetare har slumpmässigt plockats ut inom kommunstyrelsens olika enheter och 
kontrollerats mot gällande rutin avseende dokumentation i Heroma. Utvecklingssamtal ska enligt rutin 
genomföras en gång per år med samtliga tillsvidareanställda och dokumenteras i individens personakt i 
Heroma. Samtalen ska genomföras under perioden juli till december. Resultatet visar att nio av tio 
korrekt genomförda och dokumenterade, medan en inte genomförts.  
 
Bristen inom kommunstyrelsen kan bero på att det var en ny chef som inte hunnit. Samtalet var inbokat 
men ej genomfört. 
 
Åtgärd: Inga ytterligare åtgärder krävs. 
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KS: Skyddsronder Bedömning:  
 

Kontrollmoment: Kontroll av att skyddsrond är dokumenterad i KIA 
 
Resultat: Enligt ny rutin ska samtliga enheter genomföra skyddsronder i KIA. Enligt årshjulet ska 
skyddsrond genomföras under hösten vilket innebär att kontrollen som genomförts avser år 2021. 
Samtliga 12 enheter inom KS har kontrollerats om de utfört skyddsrond enligt rutin. Av samtliga finns 
endast 2 enheter där ingen dokumentation återfinns i KIA. 
 
Åtgärd: Kontakt med de ansvariga cheferna för kontroll av om skyddsrond gjorts samt hur den 
dokumenterats. Även visa hur skyddsrond ska dokumenteras i KIA. I årshjulet i Hypergene finns 
tydliga instruktioner för hur skyddsrond ska genomföras och dokumenteras. 
 
Inga ytterligare åtgärder krävs. 

 

 

KS: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Bedömning: 
 

Kontrollmoment: Kontroll av att systematiskt arbetsmiljöarbete är genomfört i KIA 
 
Resultat: Analys görs av att årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) genomförts för 
år 2021. Med denna kontroll menas om den årliga uppföljningen av SAM är genomförd enligt gällande 
regler samt om den är dokumenterad i KIA. 
 
Av alla 12 enheter inom KS har 5 enheter inte genomfört årlig uppföljning enligt rutin. 
Åtgärd Rutinen är relativt ny och mer information och utbildning behövs. Personalavdelningen 
förtydligar struktur och modell för hela det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Kontrollområdet föreslås återkomma i internkontrollplan kommande år.  

 

 

KS: Delegationsordning & diarieföra projekt Bedömning: 
  

Kontrollmoment: Kontroll av att delegationsordning och rutin efterlevs 
 
Resultat: Kontroll har skett att delegationsbeslut upprättas av delegat, diarieförs och anmäls till 
kommunstyrelsen löpande under 2022. Kontroll har skett att allmänna handlingar avseende projekt 
diarieförs. Kontrollen visade att medarbetare känner till rutiner för diarieföring. Dock kvarstår vissa 
brister. Utbildning för medarbetare inom näringslivs- och utvecklingsavdelningen har genomförts vid 
två tillfällen i början av året.  
 
Åtgärd: Nya medarbetare kommer ges utbildning i diarieföring och hantering av allmänna handlingar, 
enligt upprättad rutin. 
 
Kontrollområdet föreslås återkomma i internkontrollplan kommande år. 
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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 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-11-02 KA 2022/7 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Hassellöv 
Controller 

 

Intern kontroll 2023 - 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 kontroll-
områden 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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande granskningsområden, förutom de anvisade, ska 
ingå i internkontrollplan för år 2023: 
- 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023, daterad 2022-11-02. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Controller 
Personalchef 
Administrativ chef 
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Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023 

Bakgrund 
Syftet med internkontrollplanen är, enligt Reglemente för intern kontroll, att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av 
säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m. 

Nämnden ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
Granskningsområden i planen ska väljas ut med utgångspunkt från en risk- och konsekvensbedömning. 

Tidplan 
Nämnden ska senast i december 2022 anta sin internkontrollplan för år 2023. 

Nämnden behandlar senast i december 2023 återrapportering av 2023 års internkontroll. En samlad 
återrapportering av koncernens internkontrollarbete under året sker i kommunkoncernens årsredovisning. 

Risk- och konsekvensanalys 
Risk kan uttryckas som sannolikheten för att fel uppstår. Riskbedömningen syftar främst till att föregripa 
eventuella risker innan de inträffar. Bedömningen sker utifrån fyra nivåer: 

• 1 Osannolik: Risken att fel uppstår är praktiskt taget obefintlig 

• 2 Mindre sannolik: Risken att fel uppstår är liten 

• 3 Möjlig: Det finns en risk för att fel uppstår 

• 4 Sannolik: Det är mycket troligt att fel uppstår 

Konsekvensen vid ett fel bedöms utifrån hur den drabbar intressenterna (berörda parter). Bedömningen 
sker utifrån fyra nivåer: 

• 1 Försumbar: Konsekvenserna av ett fel är obetydligt för intressenterna 

• 2 Lindrig: Konsekvenserna av ett fel uppfattas som liten för intressenterna 

• 3 Kännbar: Konsekvenserna av ett fel uppfattas som besvärande för intressent 

• 4 Allvarlig: Konsekvenserna av ett fel är så stort att felet inte får inträffa 

Bedömningen av risk och konsekvens får vägas samman för olika verksamheter och på det sättet kan en 
rimlig nivå hittas på kontrollen. Kontrollprocesserna ska prioritera områden där högre risk och 
konsekvens vid fel föreligger. Vid val av områden för kontroll måste även hänsyn tas till verksamhetens 
kontrollkostnad. Den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller bli ett självändamål i förhållande till 
vad den ger för resultat. Kostnaden för kontrollen får därför vägas mot de konsekvenser det får om ett fel 
uppstår. 
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Kontrollområden i planen 2023 
Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2023 beslutat om fyra kontroller: 

• Utbetalda bidrag (avser ekonomiskt bistånd (ON), personlig assistans (ON), föreningsbidrag 
(UN) och bostadsanpassningsbidrag (BN) 

• Månatliga lönekostnader 

• Tillbud & arbetsskador 

• Systematiska arbetsmiljöarbete, SAM 

 
I planen för intern kontroll 2023 tillkommer även kontroller som endast gäller för den egna nämnden. Ett 
urval av möjliga kontrollområden presenteras nedan. Nämnden prioriterar genom beslut bland dessa, 
alternativt beslutar om andra prioriterade kontrollområden för år 2023. 

 

Anvisade kontrollområden 
 

Anvisad: Utbetalda bidrag – kontrollområdet berör ON, UN och BN. Inkluderas därför inte i KS 
internkontrollplan. 

 

 

Anvisad: Månatliga lönekostnader 

Kontroll av att rutin för månatlig genomgång av lönekostnader efterlevs 

Ansvarig chef ska månatligen efter att lönekostnaderna registrerats, kontrollera att rätt lön betalts ut samt 
att dessa i bokföringen konterats korrekt. 

Risken är möjlig (3) att månatlig rutin för genomgång av lönekostnader inte efterlevs. Konsekvensen kan 
innebära att felaktig lön betalas ut och att bokföringen/den finansiella rapporteringen inte blir tillförlitlig. 
Konsekvensen blir kännbar (3). 

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

 3 3 
Kontrollmoment Ansvarig Frekvens 
Periodens lönekostnader per 
anställd 

Respektive chef 1 gång per månad efter 
lönekörning, januari – december 
2023. 
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Anvisad: Tillbud & arbetsskador 

Kontroll av att rapporterade ärenden i KIA blir utredda/åtgärdade 

Samtliga olycksfall och tillbud ska anmälas i kommunens system för arbetsmiljörisker, KIA. Även 
incidenter som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (t.ex. hög arbets-belastning, kränkningar 
eller konflikter) ska enligt Arbetsmiljöverket anmälas. Syftet med att rapportera tillbud är för att upptäcka 
och förebygga risker i arbetsmiljön som kan leda till skador eller olyckor. Ansvarig chef ska skyndsamt 
utreda och åtgärda inrapporterade anmälningar. 

Risken att närmaste chef inte utreder och åtgärdar rapporterade ärenden i KIA är möjlig (3). 
Konsekvensen kan ytterst bli att fler tillbud inträffar och att någon skadar sig allvarligt. Konsekvensen vid 
utebliven utredning är även att medarbetare tappar tilltron till systemet och slutar att rapportera risker i 
arbetsmiljön. Konsekvensen kan därmed bli allvarlig (4).  

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

 3 4 
Kontrollmoment Ansvarig Frekvens 
KIA-ärenden är 
hanterade/åtgärdade 

Personalchef Kontrollen genomförs 1 gång 
per år. Senast i september 
månad. 

 

 

Anvisad: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Kontroll av att SAM genomförs i tillräcklig omfattning 

Enligt arbetsmiljölagen ska en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
genomföras. Uppföljningen ger en god överblick över fungerar /inte fungerar bra och därmed vad som 
behöver förbättras för en förbättrad arbetsmiljö. 

Risken är möjlig (3) att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte genomförs på ett tillräckligt sätt i 
verksamheterna. Konsekvensen kan bli kännbar (3) om den fysiska och/eller psykosociala arbetsmiljö 
försämras och leder till skador eller uppsägning. 

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

 3 3 
Kontrollmoment Ansvarig Frekvens 
SAM genomförts och 
registrerats i KIA 

Personalchef Kontrollen genomförs 1 gång 
per år, under januari månad, för 
föregående år. 
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Förslag till nämndspecifika kontrollområden 
 

Förslag: Avtalsförvaltning 

Kontroll av att avtalsförvaltning sker aktivt. 

Avtalsförvaltning ska ske enligt kommunens antagna riktlinjer för inköp och direktupphandling. Avtals-
förvaltning innefattar kontroll av prisjusteringar, avtalsförlängning, och uppföljning av ställda krav. 

Risken att utsedd avtalsansvarig inte aktivt i tid förlänger avtal, godkänner prisjusteringar, och följer upp 
ställda krav i avtalet, är sannolik (4). Konsekvensen kan bli kännbar (3) om pris och kvalitet på levererad 
vara/tjänst inte motsvarar avtalet. Anbud i kommande upphandlingar kan påverkas negativt om 
kommunens om avtalspart inte följer avtal. Avtal kan ogiltigförklaras om otillåtna direktupphandlingar 
genomförs. 

 

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

 4 3 
Kontrollmoment Ansvarig Frekvens 
Avtalsförvaltning sker aktivt. Upphandlare Löpande under året genomföra 

stickprov i diariet avseende om 
det registrerats 
ändringar/uppföljning på 
respektive upphandling/avtal. 

 

 

 

Förslag: Behovs- och marknadsanalys inför ny upphandling 

Kontroll av att behovs- och marknadsanalys gjorts inför upphandling. 

Risken att behovs- och marknadsanalys inte görs inför upphandling är möjlig (3). Konsekvensen kan bli 
kännbar (3) om genomförd upphandling inte leder till att täcka verksamhetens behov. Tillägg/förändring 
av upphandlat avtal utgör därtill risk att upphandlat avtal ogiltigförklaras. 

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

 3 3 
Kontrollmoment Ansvarig Frekvens 
Behovs- och marknadsanalys 
görs inför upphandling. 

Upphandlare Löpande under året genomföra 
stickprov i diariet på 
upphandlingsärenden om 
analyserna registrerats. 
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Förslag: Värdering av tillgångarna i anläggningsregistret 

Kontroll av att anläggningsregistret gås igenom årligen. 

Anläggningstillgångar utgör en stor del av balansomslutningen. En genomgång av dessa tillgångar bör 
göras årligen för att fånga upp behov av nedskrivningar. 

Då kommunen inte har en dokumenterad rutin för genomgång av anläggningsregistret finns en möjlig risk 
(3) att dessa inte gås igenom årligen. Konsekvensen kan bli kännbar (3) om den finansiella rapporteringen 
inte blir tillräckligt tillförlitlig. 

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

 3 3 
Kontrollmoment Ansvarig Frekvens 
Anläggningsregistret gås 
igenom årligen. 

Redovisningsekonom Utdrag ur anläggningsregister 
disponeras årligen till 
verksamhetsansvariga för 
rimlighetsbedömning av 
kvarvarande nyttjandeperiod 
och nedskrivningsbehov. 

 

 

 

 

Förslag: Delegationsordning & diarieföra projekt (från 2022) 

Kontroll av att delegationsordning och rutin för diarieföring efterlevs. 

Risk att delegationsbeslut och allmänna handlingar för projekt inte upprättas, diarieförs och anmäls till 
kommunstyrelsen löpande under året är möjlig (3). Konsekvensen kan bli kännbar (3). 

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

 3 3 
Kontrollmoment Ansvarig Frekvens 
Delegationsordning och rutin 
för diarieföring efterlevs. 

Administrativ chef Löpande under året. 

 

 

 

 

Förslag: Systematiskt arbetsmiljöarbete (från 2022) redan inkluderad i anvisade områden 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-10-18 KA 2022/575 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomiavdelningen 

 

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. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad delårsrapport 2022 för Tolkningsförmedling 
Väst. 
   

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 Tolkningsförmedling Väst 
Revisorernas bedömning delårsbokslut 2022 
Direktionens protokoll 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Tolkförmedling Väst 
Förbundets revisorer 
Direktionens representanter 
 
 

  
Maria Strömberg Anna Liedholm 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg 

samt lokalkontor i Mariestad och Borås. 

 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets 

varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 

 

 

Förvaltningsberättelse 
Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, tre tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av 

förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt 

verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets fyra 

verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, 

Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 

verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.  

 

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två 

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2022.  

 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2022-08-31 av: 

 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 

Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 

  

Alingsås kommun Bollebygd kommun 

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Christina Hein (S), ersättare 

  

Borås Stad Dals-Eds kommun 

Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  

Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 

  

Essunga kommun Falköpings kommun 

Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 

Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 

  

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 

  

Götene kommun Herrljunga kommun 

Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 

Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 

  

Hjo kommun Härryda Kommun 

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 

Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 

  

Karlsborgs kommun Kungälv kommun 

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 

Anita Larsson (S), ersättare  Vakant, ersättare 

  

Lerums kommun Lidköpings kommun 

Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 

Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 

  

Lilla Edets kommun Lysekils kommun  

Zara Blidevik (M), ledamot Ricard Söderberg (S), ledamot 

Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 

  

Mariestads kommun Marks kommun 

Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
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Munkedals kommun Mölndals stad 

Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot  

Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 

  

Orust kommun Partille Kommun 

Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algotsson (M), ledamot 

Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 

  

Skara kommun Skövde kommun 

Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 

Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 

  

Sotenäs kommun Strömstads kommun 

Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 

Gerardo Alas (S), ersättare Merry Johansson (S), ersättare 

  

Svenljunga kommun Tanums kommun 

Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 

Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 

  

Tibro kommun Tidaholms kommun 

Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare  Anders Wennerlund (M), ersättare 

  

Tjörns kommun Tranemo kommun 

Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 

Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 

  

Trollhättans Stad Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 

Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

  

Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 

Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 

Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 

  

Vara kommun Vårgårda kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 

Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 

  

Öckerö kommun  

Kent Lagrell (M), ledamot  

Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 

 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och bild för såväl kortare meddelanden som 

längre tolkningsuppdrag.  

 

Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 

Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 

tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 

 

Tolkar och översättare 
Den 31 augusti 2022 hade förbundet 1 117 aktiva tolkar, av dessa var 213 auktoriserade och 75 

hade även sjukvårdsauktorisation. Vid samma tillfälle hade förbundet 116 aktiva översättare, av 

dessa var 71 auktoriserade translatorer. 34 uppdragstagare var verksamma som både tolk och 

översättare. 

 

I Sverige talas ca 200 språk3. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och 

översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar. Förbundet 

arbetar kontinuerligt med att rekrytera tolkar för att kunna möta kundernas behov. Förbundet 

samarbetar numera med externa utbildningsanordnare för tolkutbildning. Under året har 

förbundet besökt några av dessa utbildningsanordnare i syfte att marknadsföra Tolkförmedling 

Väst vilket har resulterat i att flera nyutexaminerade tolkar sökt sig till förbundet.  

 

Förbundet erbjuder utbildningsinsatser för såväl tolkaspiranter som erfarna tolkar. Under våren 

har följande utbildningar erbjudits på distans; ”Fördjupningskurs i Socialtjänsten”, 

”Fördjupningskurs Psykiatrin och psykisk ohälsa” samt ”Introduktionskurs” för nyrekryterade 

tolkar som tolkutbildning. Totalt har 125 utbildningsintyg utfärdats under våren. 

 

Under våren 2022 har förbundets tolkar vid två tillfällen erbjudits SRHR4-utbildning på distans. 

Totalt har 32 tolkar genomgått denna utbildning i år. Den externa utbildningsleverantören har 

tidigare enbart tillhandahållit utbildningen på plats varför ingen SRHR-utbildning genomförts 

under pandemin. Normalt genomgår 60–80 tolkar SRHR-utbildningen varje år. 

 

Innan Rysslands invasion i Ukraina hade förbundet endast några få tolkuppdrag i månaden på 

ukrainska. Då behovet vände från en dag till en annan tvingades förbundet att identifiera och 

internt snabbutbilda ett trettiotal ukrainsktalande personer för akuta tolkuppdrag. I augusti hade 

förbundet 52 ukrainska tolkar jämfört med 11 som fanns registrerade hos förbundet innan 

invasionen. Även ukrainska översättare har rekryterats för att möta det akuta behovet. 

 

 

 

 
3 Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen.  
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-spraket/ett-sprak-i-forandring. Hämtat 
2021-08-24. 
4 Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) genomförs i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa, VGR, samt SRHR-teamet, Göteborgs Stad. 
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Kunder 
Den 31 augusti 2022 hade förbundet 5 519 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas 

uppdrag till drygt 2 000 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99 % 

av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 70 %.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Upphandling nytt verksamhetssystem 
Avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem har inte förlängts. Upphandling av nytt 

verksamhetssystem pågår. 

 

Ökat behov av ukrainska tolkar 
Rysslands invasion av Ukraina har under första halvåret kraftigt ökat efterfrågan av ukrainska 

tolkar. Genom ett intensifierat och delvis kreativt rekryteringsarbete har tillgången kunnat 

balanseras mot efterfrågan. Under sommaren gick efterfrågan ner för att i slutet av augusti åter 

öka. Behovet av ukrainska tolkar bör framledes kunna tillgodoses. Detta förutsätter dock att 

inflödet av tolkbehövande på ukrainska ligger stabilt och att distanstolk företrädesvis används. 

 

Händelser efter räkenskapsperiodens slut 
Avtal skrevs i mitten av september med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Projektet för 

implementering av det nya systemet drogs i gång i slutet av september. 

 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande mål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led.   

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2022 
Målen för 2022 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %. 99,1 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 

uppdrag ska understiga 1 %. 

0,9 % <1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

8,1 % ≥5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 18 %. 

22,4 % ≥18 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 65 %. 

62,1 % ≥65 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 65 %. 
67,6 % ≥65 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 4,6 % <6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85 83 >85  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  

63 %. 

70,3 % ≥63 % 
 

 Målet beräknas uppnås  Utfall är svårbedömt  Målet förväntas inte uppnås 
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Måluppfyllelse  
Ett kontinuerligt arbete pågår för att ständigt kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat 

genom grund- och vidareutbildning för uppdragstagare samt löpande uppföljning av synpunkter 

och avvikelser från såväl kunder som uppdragstagare. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån 

prioriteringen högsta kompetens för uppdraget. Distanstolkningen har under året legat på en 

stabil och hög nivå vilket innebär att tolkens tid mer effektivt kunnat nyttjas till faktiskt tolktid. 

Den höga andelen distanstolkning har bidragit till att även andelen uppdrag som utförs av tolkar 

med högre kompetens fortsatt är hög. Målen avseende uppdrag som utförs av auktoriserade 

tolkar förväntas uppnås. Dock kommer troligen inte målet avseende uppdrag utförda av 

utbildade tolkar att uppnås. De auktoriserade tolkarna kan på grund av den stora andelen 

distanstolkning i allt högre grad nyttjas mer effektivt och färre uppdrag har under året erbjudits 

de tolkar med lägre kompetens vilket resulterat i att tolkuppdragen generellt utförts av tolkar med 

allt högre kompetens. 

 

Tillsättningsgraden för delåret är i paritet med föregående år. Målet förväntas därmed uppnås. 

Beställningar som inkommer via digitala tjänster ökar och även detta mål beräknas därmed 

uppnås. 

 

Under året har sjukfrånvaron i förbundet varit låg och den har sedan februari inte överstigit 

målvärdet. Målet bedöms därmed uppnås. Målet för Hållbart Medarbetarengagemang (HME) 

förväntas också uppnås då de två genomförda mätningarna, av årets totalt fyra, som hittills gjorts 

i år visar på fint utfall. 

 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 

fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 

kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

 

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till 3,1 mkr.  

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 

långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 

löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 

att checkkrediten inte nyttjats. 
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Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Balanskravet år 2022 indikerar ett positivt resultat uppgående till 2,1 mkr. 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Under våren sa förbundets utvecklingsledare upp sig för att gå vidare till nya utmaningar. 

Rekryteringen av en efterträdare var klar i början av sommaren och den nya medarbetaren 

tillträdde i mitten av augusti. Även förbundets kommunikatör sa upp sig under våren, också hon 

efter många år i förbundet och för nya utmaningar hos annan arbetsgivare. Rekryteringsprocessen 

av ny kommunikatör drogs i gång innan sommaren men då tjänsten inte kunde tillsättas med 

lämplig sökande pågår en ny rekryteringsprocess i skrivande stund. 

 

Verksamhetschefen för Borås-kontoret lämnade hastigt under sommaren sitt uppdrag. 

Rekrytering pågår. Verksamhetschefen för översättningsförmedlingen är tillförordnad 

verksamhetschef för Borås-kontoret i avvaktan på tillträde av ny befattningshavare. 

 

Det kontinuerliga värdegrundsarbetet som bedrivits i organisationen de senare åren har haft en 

fortsatt positiv inverkan på förbundets arbetsmiljö, vilket tydligt framkommer i mätresultaten i 

Winningtemp. Det alltmer distansanpassade arbetssättet som utvecklats under pandemin lever till 

mer eller mindre del kvar i organisationen för flera medarbetare och bidrar till förbundet som en 

attraktiv arbetsgivare.  

 

Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i april. 

Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  

 

Tillsvidare- och visstidsanställda  
Per den 31 augusti 2022 hade förbundet 47 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 40 

kvinnor och 7 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga och fem 

föräldralediga varav fyra är partiellt föräldralediga. 

 

Totalt har antalet arbetade timmar som utförts i förbundet motsvarat 39 årsarbetare (åa), vilket är 

3,2 åa färre jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på att flera tjänster 

varit vakanta under perioden. De tillsvidareanställda arbetstagarna har fram till 31 augusti arbetat 

tid motsvarande 37,3 åa och antalet timmar som utförts av timavlönad och visstidsanställd 

personal motsvarar 1,7 åa.  

 
 

Delår 
Tillsvidare 

(åa) 
Visstid 

(åa) 
Timavlönade

(åa) 
Totalt 
(åa) 

2022 37,3 1,5 0,2 39 

2021 38,9 2,6 0,7 42,2 

2020 34,5 6,3 0,8 41,6 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 44,8 
Figur 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 
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Sysselsättningsgrad  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 99 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 93 % av kvinnorna och 100 % av männen heltid. 

 

Sjukfrånvaro 
Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron 

för årets första sju månader var 5 % 

vilket är en ökning med 0,8 

procentenheter jämfört med samma 

period föregående år. Ökningen bedöms 

ha en koppling till att förbundets 

medarbetare nu i betydligt mindre 

omfattning arbetar hemifrån och därmed 

sjukskriver sig vid sjukdomssymptom. 

Sjukfrånvaron ligger på en acceptabel 

nivå. Det finns ingen långtidssjukfrånvaro 

eller arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 

kostnaderna för företagshälsovård är i 

princip obefintliga. 
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Förväntad utveckling 
Omvärld 
I slutet av 2021 var 27,1 miljoner människor på flykt i världen vilket är en ökning med 0,7 

miljoner jämfört med föregående år. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från; Syrien, 

Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och Myanmar.5 

 

Migrationsverkets senaste prognos avseende antalet asylsökande till Sverige för 2022 är  

14 000–24 000 personer. Prognosen för antalet skyddsökande från Ukraina i enlighet med 

massflyktsdirektivet är 55 000 personer för 2022. De personer som beviljats tillfälligt skydd 

förväntas vara kvar i Sverige under en längre tid. Migrationsverket spår att EU:s 

massflyktsdirektiv kommer att förlängas efter den 4 mars 2023.6 

 

Nuläge 
Under januari – augusti 2022 har förbundet 

utfört drygt 222 000 uppdrag, varav 1 064 

översättningsuppdrag. Förbundet har 

förmedlat tjänster på 114 olika språk. De 

mest efterfrågade språken är fortsatt arabiska 

och somaliska. Förbundet har dock under 

året utfört färre uppdrag på de två största 

språken jämfört med föregående år. Av de 

tio mest efterfrågade språken har förbundet 

utfört fler uppdrag på dari, BKS (bosniska, 

kroatiska och serbiska), albanska och turkiska 

jämfört med samma period föregående år. 

Gruppen med övriga språk har ökat med tre 

procentenheter jämfört med samma period 

2021. Utförda uppdrag på ukrainska står för 

drygt hälften av ökningen men det har också 

skett en ökning på fler mindre vanligt efterfrågade 

språk.  

 

Förväntad utveckling 
Förbundet har till och med 31 augusti utfört drygt 5 000 fler uppdrag än föregående år. 

Efterfrågan på förbundets tjänster ligger därmed åter i nivå som innan pandemin och förväntas 

fortsätta på en stabil nivå under hösten. De senaste två årens allt färre asylsökande borde ha 

resulterat i färre antal nya tolkbehövande. Hur tillströmningen av nya tolkbehövande kommer att 

se ut framöver är i dagsläget mycket svårt att förutse. Rysslands invasion av Ukraina har medfört 

en stor ökad efterfrågan av framför allt ukrainska, men även ryska tolkar. Antalet ukrainska och 

ryska tolkuppdrag är dock en mycket liten andel av förbundets totala antal tolkuppdrag. Under 

sommaren har efterfrågan på ukrainska och ryska tolkar stabiliserats. I dagsläget finns inga 

 
5 Global trends forced displacement in 2021. UNHCR. https://www.unhcr.org/62a9d1494/global-trends-report-2021. 
Hämtat 2022-08-10. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-07-29. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.3b1f2b651811f9cba35138b/1659078584261/Migrationsverkets%20
juliprognos%202022%20P3-22.pdf. Hämtat 2022-08-10. 

Arabiska 33%

Somaliska 13%

Persiska 6%Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Albanska 3%

Sorani 3%

Turkiska 3%

Polska 2%

Övriga 23%

Figur 5 Språkfördelning 2022 
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indikationer på att efterfrågan kommer öka i stor omfattning under hösten även om kommunerna 

tar över ansvaret. 

 

Distanstolkning har fortsatt varit den dominerande tolktjänsten under året. Tolkning på distans 

innebär färre resor, mer effektivt nyttjande av tolkens tid och därmed högre kompetens på fler 

uppdrag samt lägre kostnader för kunden. Förbundet har kontinuerligt informerat kunderna om 

distanstolkningens fördelar, ett arbete som kommer fortsätta för att bibehålla dominansen av 

tolkning på distans.  

 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket 

samt att kompetensutveckla och behålla befintliga tolkar. Förbundets samarbete med externa 

leverantörer avseende framför allt grundutbildning för tolkar fortgår. Vidareutbildning av 

befintliga tolkar sker löpande utifrån såväl kundernas som tolkarnas behov. Förbundets 

kompetensutvecklingsinsatser i egen regi sker numera på distans vilket möjliggör för samtliga 

tolkar, oavsett bostadsort, att delta. Även rekryteringsprocessen genomförs på distans och till stor 

del också digitalt. Introduktionsutbildningen för tolkar planeras under hösten att spelas in och 

därmed bli en digital utbildning. 

 

Av förbundets tolkar handplockades elva som under våren utbildades i samarbete med 

Linnéuniversitetet i syfte att engageras i förbundets nya tjänst ”Kulturdialog”. Innan semestern 

genomfördes några pilotuppdrag och under hösten är ett antal kulturdialoger inbokade för 

förbundets kunder såväl på plats som på distans. Kulturdialogen har till syfte att öka kunskapen 

och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen och i 

förlängningen främja tolksituationen. 

 

Under hösten kommer revision genomföras för fortsatt certifiering enligt FR2000. 
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Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 

oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 

till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 

översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 

kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt.  

 

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 

skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar har från och med 2021 en avskrivningstid på fyra år. 

 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 

för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska 

finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel 

av andelskapitalet. 

  

Resultaträkning 
Belopp i tkr Not 2022-01-01 2021-01-01 Prognos Budget 

  2022-08-31 2021-08-31 2022 2022 

      
Verksamhetens intäkter 1 142 280  131 487  215 560 204 000  

Verksamhetens kostnader 2 -133 690  -125 963  -207 209 -202 290 

Avskrivningar 3 -4 154  -1 111  -6 168 -6 168 

      
Verksamhetens nettokostnader 4 436  4 413  2 183  -4 458  

      
Finansiella intäkter 4 2  2  5 5  

Finansiella kostnader 5 -44  -33  -47 -47  

      
Resultat före extraordinära poster 4 394  4 382  2 141  -4 500  

      
Extraordinära poster      

      
Redovisat resultat  4 394  4 382  0  -4 500  
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Balansräkning 
Belopp i tkr    

 Not 2022-01-01 2021-01-01 

TILLGÅNGAR  2022-08-31 2021-08-31 

    
Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 4 621  10 765  

Inventarier 7 143  215  

Summa anläggningstillgångar  4 764  10 980  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 30 176  27 500  

Likvida medel 9 21 893  22 641  

Summa omsättningstillgångar  52 069  50 141  

    
Summa tillgångar  56 833  61 121  

    
    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 26 769  31 333  

Andelskapital, medlemskommuner 10 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 4 394  4 382  

Summa eget kapital  34 298  38 712  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 22 535  22 409  

Summa skulder  22 535  22 409  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  56 833  61 121  
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr     
 Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Årets resultat 10 4 394 4 382 5 442  

Justering för av- och nedskrivning 3 4 154 1 111 3 173  

     
Medel från verksamheten     
före förändring av rörelsekapital  8 548 5 493 8 615  

     
Förändring kortfristiga fordringar  11 240 11 978 -1 941  

Förändring kortfristiga skulder  -8 226 -8 324 24  

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 562 9 147 6 699  

     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 0 0  

     
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 0  

     
Finansieringsverksamheten     
Andelskapital 12 0 0 138  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -10 000 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -10 000 0  138  

     
Årets kassaflöde  1 562 9 147 6 837  

Likvida medel vid periodens början  20 331 13 494 13 494  

     
Likvida medel vid periodens slut 9 21 893 22 641 20 331  
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Noter 
Belopp i tkr    
     
Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

1 Verksamhetens intäkter    
 Förmedlingstjänster 142 246 131 479 206 913  

 

Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband 
med pandemin 0 0 0  

 Övriga intäkter 34 9 12  

 Summa 142 280 131 487 206 925 

     
     

2 Verksamhetens kostnader    
 Direktionskostnader 313 249 395  

 Sociala avgifter direktion 117 100 159  

 Personalkostnad 14 261 14 081 22 021  

 Sociala avgifter personal 4 462 4 723 6 938  

 Arvoden och ersättning tolkar 88 571 83 636 131 281  

 Sociala avgifter tolkar 18 412 15 867 25 822  

 Tolkutbildning 249 239 365  

 Lokalkostnader 2 377 2 439 3 838  

 Dator/IT/telefoni/post 1 246 1 669 2 711  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  161 84 160  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 391 2 803 4 394  

 Summa 133 560 125 890 198 084 

     
 Ersättning för revisorer    
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 75 73 110  

 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, 
sakkunniga 55 0 75  

 Skatterådgivning 0 0 0  

 Övriga tjänster 0 0 0  

 Summa 130 73 185 

     
3 Avskrivningar    

 Inventarier 4 154 1 111 3 173  

 Summa 4 154 1 111 3 173 

     
4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 2 2 2  

 Summa 2 2 2 

     
5 Finansiella kostnader    
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 Räntekostnad  0 0 1  

 Övriga finansiella kostnader 44 33 42  

 Summa 44 33 43 

     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de tillhör. 

     
 Anläggningstillgångar    

6 Immateriella anläggningstillgångar    
 Pågående investeringar    
 - Nytt verksamhetssystem 0 0 0  

 Omklassificering 0 0 0  

 Summa 0 0 0  

     
 Anskaffningsvärde 12 758  12 758  12 758  

 Ackumulerade avskrivningar -4 032  -930  -930  

 Årets investering  0  0  0  

 Omklassificering från pågående investering 0  0  0  

 Årets avskrivning -4 116  -1 063  -3 101  

 Utgående bokfört värde 4 610 10 765 8 726 

     
7 Inventarier    

 Anskaffningsvärde 1 600 1 600 1 600  

 Årets försäljning -161   
 Ackumulerade avskrivningar -1 248 -1 337 -1 337  

 Årets investering 0 0 0  

 Årets avskrivning -48 -48 -72  

 Summa 143 215 192 

     
8 Fordringar    

 Kundfordringar 12 351 13 396 24 788  

 Div. kortfristiga fordringar 302 -1 148  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 523 14 105 16 482  

 Summa 30 176 27 500 41 418 

     
9 Kassa och bank    

 Bank 21 893 22 641 20 331  

 Summa 21 893 22 641 20 331 

     
10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 36 769 31 333 31 333  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar -10 000 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 26 769 31 333 31 333  
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 Årets/periodens resultat 4 394 4 382 5 442  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997 3 135  

 Summa 34 298 38 712 39 910 

     
11 Kortfristiga skulder    

 Leverantörsskulder 1 745 1 798 1 439  

 Moms 5 565 5 580 8 051  

 Personalens skatter och avgifter 1 766 3 638 3 214  

 Skulder till anställda -5 -6 0  

 Upplupna semesterlöner 738 735 1 019  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 243 9 856 5 464  

 Övriga upplupna kostnader 483 808 11 571  

 Summa 22 535 22 409 30 758 

     
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2022. 

     
     

12 Andelskapital    
 Årets förändring av andelskapital 0 0 138  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 

     
 Summa 0 0 138  
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 

förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 

dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på ca 340 000 

uppdrag. 

 

Utfall och prognos 
Delårsutfallet för såväl förmedlingsintäkter som arvodeskostnader är högre än budgeterat och 

beror på att förbundet utfört fler uppdrag än planerat. Då efterfrågan på förbundets tjänster 

förväntas vara fortsatt hög under hösten är även helårsprognosen för såväl förmedlingsintäkter 

som arvodeskostnader högre jämfört med budget. 

 

Direktionskostnaderna är lägre än budgeterat och beror på att ett av vårens två direktionsmöten 

genomförts på distans. Direktionen har beslutat att tre av fyra möten kommer att genomföras på 

distans under året vilket gör att utfallet i helårsprognosen är lägre än budgeterat.  

 

Personalkostnaderna per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror bland annat på att flera 

tjänster varit vakanta under året. Förbundets övriga personalkostnader har också varit lägre än 

planerat under perioden då alltmer arbete sker på distans. Helårsprognosen för 

personalkostnaderna är därmed lägre än budget.  

 

Ungefär en tredjedel av budgeten avseende utbildning och rekrytering av uppdragstagare har 

nyttjats. Utfallet beror främst på att utbildningsinsatserna genomförts på distans under året. Även 

höstens utbildningsinsatser planeras ske på distans vilket resulterar i att utfallet för 

helårsprognosen är hälften jämfört med budget.  

 

Kostnadsutfallet kopplat till lokaler och IT ligger i paritet med budget för delåret. Prognosen för 

helåret följer därmed budget.  

 

Kostnadsutfallet avseende konsulttjänster är högre än budgeterat. Detta beror på att förbundet 

haft stora kostnader kopplat till konsultstöd i samband med upphandlingen av nytt 

verksamhetssystem. Under hösten förväntas ett fortsatt behov av konsultstöd kvarstå då 

implementeringsarbetet planeras att startas upp. Helårsprognosen avseende konsulttjänster är 

därmed högre än budgeterat.  

 

Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr. 
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INTÄKTER 
Utfall  Budget  Prognos  Budget  

jan-aug 2022 jan-aug 2022 helår 2022 2022 

Förmedlingstjänster 142 246 136 000 215 560 204 000 

Övriga Intäkter 34  0 0 

Summering 142 280 136 000 215 560 204 000 

KOSTNADER         

Direktionskostnader 431 800 800 1 200 

Personalkostnader 18 845 22 528 29 000 33 792 

Arvoden uppdragstagare 106 864 104 200 164 961 156 300 

Tolkutbildning 249 533 400 800 

Lokalkostnader 2 368 2 503 3 754 3 754 

Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser 1 255 1 636 2 454 2 454 

Inventarier, förbrukningsmaterial 161 227 340 340 

Administrativa och konsulttjänster 3 519 2 433 5 500 3 650 

Finansiella kostnader 4 196 4 140 6 210 6 210 

Summering 137 886 139 000 213 419 208 500 

RESULTAT 4 394 -3 000 2 141 -4 500 
Tabell 1 Utfall mot budget per 2022-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2022 

 

Förbundets investeringsverksamhet 
Under perioden har ingen investeringsverksamhet skett. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-09-30  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-11-10 KS 2022/000004 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

Prognos helår 2022 efter oktober 

Sammanfattning 
Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.  
Rapporten utsändes till kommunstyrelsen 2022-11-10 via e-post. 
   
Ekonomiavdelningen har i samråd med verksamheterna upprättat helårsprognos efter 
oktober månad. Helårsresultatet prognostiseras till +20,3 mnkr, vilket är +14,0 mnkr 
bättre än budgeterade 6,3 mnkr. Nämndernas resultat beräknas uppgå till -11,3 mnkr. 
För den förvaltningsövergripande verksamheten prognostiseras ett överskott mot budget 
med +3,7 mnkr. Årets avskrivningar prognostiseras till +1,5 mnkr. Skatteintäkter och 
generella bidrag påverkar prognosen positivt med +19,6 mnkr. Finansnettot är positivt. 
 
De större förändringarna jämfört med septemberprognosen avser omsorgsnämndens 
prognos som försämrats med 6,6 mnkr, medan kommunstyrelsens prognos förbättrats 
med 3,6 mnkr. Kostnaden för årets avskrivningar är 1,5 mkr bättre, och senaste 
skatteprognosen är 1,1 mnkr bättre.   
 
Investeringsbudgeten uppgår till 114,3 mnkr. Helårsprognosen innebär att 32,5 mnkr av 
dessa förbrukas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad helårsprognos, och uppmanar de nämnder som 
lämnat negativa helårsprognoser att vidta åtgärder för att närma sig ett resultat i nivå 
med budget. 

Bilaga/Bilagor 
Prognos helår 2022-10, daterad 2022-11-10 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektör 
 
 

  Petra Hassellöv Maria Strömberg 
Controller Ekonomichef 
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Prognos helår 2022 efter oktober 
 
 
Sammanfattning 

Helårsprognosen efter oktober månad visar på ett överskott om +20,3 mnkr vilket är +14,0 mnkr 
bättre än budgeterade +6,3 mnkr. Nämndernas resultat beräknas uppgå till -11,3 mnkr. För den 
förvaltningsövergripande verksamheten prognostiseras ett överskott mot budget med +3,7 mnkr. 
Årets avskrivningar prognostiseras med +1,5 mnkr. Skatteintäkter och generella bidrag 
tillkommer och påverkar prognosen positivt med +19,6 mnkr. 
 
De större förändringarna jämfört med september-prognosen avser: 

• Driftredovisning nämndsverksamhet: Omsorgsnämndens prognos har försämrats med 
6,6 mnkr. Kommunstyrelsens prognos har förbättrats med 3,6 mnkr. 

• Kostnader för årets avskrivningar prognostiseras bli 1,5 mnkr lägre än tidigare. 
• Senaste skatteprognosen är 1,1 mnkr högre. 

 
Osäkerhetsfaktorer 

• El-priserna har under året varit mycket höga, och onormalt höga priser befaras bestå 
under året.  

• För pensionskostnaderna bygger prognosen på uppgifter från Skandia.  
• I prognosen finns stora osäkerhetsfaktorer avseende fastighetsförsäljningar då flertalet 

ärenden idag finns för behandling hos överprövande myndighet.  
• En granskning pågår gällande det omställningsstöd Sotenäs RehabCenter AB fått under 

pandemin. Skulle granskningen visa att bolaget inte får behålla stödet innebär det en 
negativ resultatpåverkan med upp till 2 mnkr.   

 
 
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.  
 
Investeringsbudget 

Årets totala investeringsbudget uppgår till 114,3 mnkr. Helårsprognosen innebär att 32,5 mnkr 
av dessa förbrukas.    
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Driftredovisning 

 
Nettokostnader, belopp i mnkr

Driftredovisning Prognos Budget Avvikelse

Fullmäktige, revision, valnämnd, överförmyndare -3,5 -3,5 0,0
KS ofördelade medel 0,0 -1,3 1,3
KS allmän verksamhet -69,1 -70,1 1,0
KS teknisk verksamhet -22,1 -16,4 -5,7
Byggnadsnämnden -10,5 -10,4 -0,1
Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,9 -1,9 0,0
Utbildningsnämnden -202,8 -203,3 0,5
Omsorgsnämnden -253,3 -245,0 -8,3
Summa nämndsverksamhet -563,3 -552,0 -11,3

Övergripande pensions- och personalkostnader -12,0 -17,6 5,6
Övrigt förvaltningsgemensamt -4,6 -5,3 0,6
Exploateringsverksamhet 0,6 6,0 -5,4
Vinst vid försäljning av övriga fastigheter 2,9 2,9
Interna kapitalkostnader (internränta) 3,6 3,6 0,0
Summa skattef inansierad verksamhet -572,8 -565,2 -7,6

Årets nedskrivningar
Planenliga avskrivningar (budget att omfördela vid aktivering) -0,7 -2,2 1,5
Summa efter avskrivningar -573,5 -567,4 -6,1

Skatteintäkter 517,8 505,7 12,1
Kommunal utjämning och fastighetsavgift 73,5 66,0 7,5
Finansiella intäkter 3,1 2,6 0,4
Finansiella kostnader -0,5 -0,6 0,1
Skatteintäkter och finansnetto 593,8 573,7 20,1

Årets resultat 20,3 6,3 14,0  
 
 
 

Nämndsverksamhet 

Kommunfullmäktige m.fl. 

Kommunfullmäktige, revisionen, valnämnden och överförmyndaren prognostiserar samman-
taget ett resultat i nivå med budget.   
 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till -3,4 mnkr jämfört med budget. 
 
Ofördelade medel prognostiseras ge ett överskott för helåret med +1,3 mnkr under förutsättning 
att inga ytterligare beslut fattas om finansiering av verksamhet via ofördelade-potten. 
 
Allmän verksamhet förväntar ett överskott om 1,0 mnkr. Avvikelsen avser främst en vakant 
tjänst som verksamhetsutvecklare. 
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Helårsprognosen för teknisk verksamhet uppgår till -5,7 mnkr jämfört med budget och avser 
främst höga el-kostnader vilka utgör -6,3 mnkr av det prognostiserade underskottet. Men även 
högre kostnader inom anläggningsverksamheten. Ökade intäkter inom hamnverksamheten och 
minskade kostnader för akuta åtgärder kompenserar underskotten något. 

 
Byggnadsnämnden 

Prognosen ställs till ett underskott om 0,1 mnkr jämfört med budget. Intäkterna bedöms inte 
uppnå budget vilket till stor del beror på att enheten arbetat med uppdrag från kommunstyrelsen 
gällande strategiska dokument och kommunala detaljplaner som inte ger samma intäkter som 
exploatörsdrivna planer. Svårt att prognostisera inkommande ärenden avseende bostads-
anpassning.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Helårsprognosen pekar på ett utfall i nivå med budget. För att nå ett resultat i nivå med budget 
behöver enheten arbeta aktivt med att höja avgiftsfinansieringsgraden. Utfallet påverkas av om 
man kan hålla en bra bemanning och därigenom hålla budget för intäkter under året. Det finns 
goda förutsättningar då bemanning är relativt god. 
 
Utbildningsnämnden 

Helårsprognosen pekar på ett överskott om 0,5 mnkr jämfört med budget. Förskolan och 
grundskolan visar i prognosen en negativ avvikelse, men täcks upp av centralt ofördelade 
medel. Interkommunala ersättningar inom främst gymnasiet prognostiseras överskrida budget 
men beräknas täckas av de åtgärder som genomförts under året inom gymnasiet och vuxen-
utbildningens arbetsorganisation. Bedömningen är försiktigt positiv. 
 
Omsorgsnämnden 

Helårsprognosen visar ett underskott om -8,3 mnkr mot budget. 
 
Verksamheternas kostnadsprognoser har förändrats, främst inom äldreomsorgen, där prognosen 
försämrats med 1,6 mnkr. Den försämrade prognosen är kopplad till fortsatt höga kostnader 
inom särskilda boenden, korttidsvård och hemtjänst. Avdelningschef har tillsatt en bredare 
arbetsgrupp som ser över schemaläggning, bemanning och planering. Denna arbetsgrupp 
kommer även se över schemastrukturen inom resterande verksamheter i förvaltningen.  
 
Förvaltningen ser fortsatt en ökning kring köpta platser för vuxna med samsjuklighet, vilket 
också syns i ökade kostnader under hösten. Inom LSS-verksamheten har bemanningen setts 
över för att möta brukarnas behov, vilket lett till ökade kostnader.  
 
Största orsaken till den förändrade prognosen avser ett förtydligande/rekommendation från RKR 
(Rådet för kommunal redovisning) gällande redovisning av vissa riktade statliga bidrag som 
innebär att del av de mottagna bidragen ska intäktsföras 2023, även om kostnaderna fallit ut 
under 2022. Detta innebär i praktiken att det redovisade resultatet för 2022 blir 5,5 mnkr lägre 
än tidigare prognostiserat, samtidigt som 2023 års resultat kommer bli 5,5 mnkr högre.  
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Förvaltningsövergripande verksamhet 

Helårsprognosen efter oktober visar en avvikelse om +3,7 mnkr jämfört med budget. Den 
centrala buffertposten om 5 mnkr bidrar till överskottet medan årets budgeterade vinster från 
fastighetsförsäljningar inte prognostiseras uppnås. 
 
Flertalet av årets budgeterade intäkter från fastighetsförsäljningar riskerar att inte falla ut då 
dessa idag finns för behandling hos överprövande myndighet. I prognosen är därför inga 
ytterligare försäljningar under året medräknade än de som redan fakturerats. Det innebär att 
årets prognos för samtliga fastighetsförsäljningar är försiktigt lagd och uppgår till -2,5 mnkr 
jämfört med budget. 
 
Intäkter från fastigheten som testamenterats kommunen är inte med i prognosen då dessa 
villkorats och osäkerheter finns avseende när i tid dessa villkor kan uppfyllas. 
 
En granskning pågår gällande det omställningsstöd Sotenäs RehabCenter AB fått under 
pandemin. Skulle granskningen visa att bolaget inte får behålla hela/delar av stödet innebär det 
en negativ resultatpåverkan med upp till 2 mnkr, vilket sannolikt skulle påverka resultatet för 
Sotenäs kommun med samma belopp.  En eventuell förändring av utfallet av utbetalda bidrag 
ligger inte med i prognosen efter oktober. 
 
Under året har 1,6 mnkr av budgeten för pensioner tillfälligt flyttas till kommunstyrelsens 
tekniska verksamhet för att kunna finansiera behovsanalyser/förstudier inför investering, enligt 
beslut i Kommunfullmäktige 2022-03-23 KF § 29. 
 
 
Planenliga avskrivningar 

Årets avskrivningskostnader beräknas bli 1,5 mnkr lägre än budgeterat. 
 
 
Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastighetsavgift 

Totalt beräknas en positiv avvikelse mot budget om +19,6 mnkr. Därav skatteintäkter 
+12,1 mnkr jämfört med budget, kommunal utjämning +5,5 mnkr och fastighetsavgift 
+2,0 mnkr.  
 
 
Finansnetto 

Årets positiva finansnetto beräknas bli 0,5 mnkr högre än budgeterat.  
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Investeringsredovisning 

Årets totala investeringsbudget uppgår till 114,3 mnkr, varav 2,0 mnkr i tilläggsbudget och 
37,5 mnkr i resultatöverförd budget från år 2021. Både tillägg och resultatöverföring beslutades 
i Kommunfullmäktige 2022-03-23. Prognosen för helår innebär att 32,5 mnkr förbrukas. 
 
Delegationsbeslut avseende omfördelning av budget mellan projekt har fattats där: budget från 
digitaliseringsprojekt till ekonomisystem, samt från strandpromenad på Sandbogen till park i 
Ulebergshamn, underhåll badplatser och förbättringar småbåtshamnar/bryggor. Verksamheten 
ser därutöver behov av att köpa in fordon till teknisk verksamhet för 4,8 mnkr mer än budgeterat 
2022. En fråga om omprioritering av budget kommer därför lyftas till KSAU. 
 

 

Total budget 2022 Prognos helår Avvikelse helår

Investeringsprojekt totalt -114,3 -32,5 81,7

Kommunstyrelsen -110,1 -30,7 79,4

Kommunstyrelsens allmänna verksamhet -11,6 -4,0 7,6

KS ofördelade investeringsanslag -0,2 0,2

Beslutsstödsystem Hypergene -0,3 0,3

Personalsystem -0,4 -0,4 0,0

Ekonomisystem -2,2 -2,2 0,0

Digitalisering -0,1 0,0 0,0

Räddningstjänst fordon -5,6 5,6

Räddningstjänst inventarier/övrigt -1,8 -0,8 1,0

Räddningstjänst brandskydd/värmekameror -1,1 -0,6 0,5

Kommunstyrelsens tekniska verksamhet -98,5 -26,7 71,8

Exploateringsprojekt & fastighetsköp -9,2 -0,4 8,8

Fastighetsköp 0,0

Utbyggnad industriområden -9,2 -0,4 8,8

Gata, park och bad -18,7 -11,2 7,5

Torg Bovallstrand -1,4 -0,2 1,2

Ställplatser enligt Näringslivsstrategin -0,4 0,4

Parkering vid tennishallen Smögen -0,2 0,2

Offentlig renhållning -0,5 -0,5 0,0

Saltbingar/Fallskydd -0,3 -0,1 0,2

Nyanläggning park i Ulebergshamn -0,4 -0,4 0,0

Lotsboden Smögen -0,5 0,5

Strandpromenad Sandbogen norrut -0,9 0,9

Fordon tekniska verksamheten -1,0 -5,8 -4,8

Gatubelysning -1,2 -1,2 0,0

Enkelt avhjälpta hinder (Gata) -0,1 0,1

Åtgärder murar -0,5 0,5

Helårsprognos investeringsprojekt 2022
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Total budget 2022 Prognos helår Avvikelse helår

Förbättring/planerat underhåll badplats -0,2 -0,2 0,0

Förbättring/planerat underhåll lekplats -0,9 -0,3 0,6

Belysning motionsspår Kungshamn -0,6 0,6

Asfaltering/beläggning gator -5,6 -0,7 4,9

Laddstolpar -0,4 -0,3 0,1

Förbättring/planerat underhåll parker -0,7 -0,5 0,2

Gång- och cykelvägar -3,0 -1,0 2,0

Hamnar -16,2 -5,0 11,2

Skredriskåtgärder i Hunnebostrand -6,0 -1,4 4,6

Brygga Väjern -3,0 -0,3 2,7

Förbättring småbåtshamnar/bryggor -2,8 -2,8 0,0

Åtgärder betong-/stenkajer -4,4 -0,5 3,9

Fastighet -53,2 -8,9 44,3

Lekplatser på skolor/förskolor -0,3 -0,3 0,0

Hunnebohemmet, projektering -36,5 -4,0 32,5

Hygienvårdsanläggning Kleven, Smögen -0,1 -0,1 0,0

Brandstation Malmön, tillbyggnad -0,1 -0,1 0,0

Storköksutrustning -0,2 -0,1 0,1

Flytt av förskola till Smögenskolan (ingår i planerat underhåll) 0,0 0,0

Digitalisering verksamhetssystem -0,1 0,1

Skolfastigheter -5,0 -0,3 4,7

Åtgärder myndighetstillsyn/lagkrav -0,8 0,0 0,8

Åtgärder enl. plan energieffektivisering -1,3 -0,6 0,7

Planerat underhåll -8,7 -3,5 5,2

Måltidsenhet & Lokalvård -1,2 -1,2 0,0

Inventarier måltidenheten -0,8 -0,8 0,0

Inventarier lokalvårdsenheten -0,4 -0,4 0,0

Utbildningsnämnden -1,5 -1,3 0,2

Konst i offentlig miljö -0,7 -0,5 0,2

Inventarier Idrottshallar -0,1 -0,1 0,0

Digitalisering UN -0,2 -0,2 0,0

Inventarier/möbler lärosalar -0,5 -0,5 0,0

Omsorgsnämnden -2,6 -0,5 2,1

Inventarier ON -0,5 -0,5 0,0

Trygghetsskapande lösningar -1,5 0,0 1,5

Digitalisering ON -0,6 0,0 0,6

Helårsprognos investeringsprojekt 2022
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Ekonomiavdelningen 2022-11-10 
 
Maria Strömberg  Petra Hassellöv  
Ekonomichef  Controller 
 
E-post: maria.stromberg@sotenas.se  
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-10-10 KA 2021/000185 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund och Maria Strömberg 
 

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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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.  

Regelverk  

Kommunallagen 
 

Organisation och personal  

-  

Hållbar utveckling 

Ekonomisk, social, och miljömässig hållbarhet; Det är viktigt att långsiktiga 
samhällsutbyggnadsplaner följer angiven riktning då kommunen står inför många 
utmaningar i framtiden. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen och inte utreda motionens intentioner 
vidare. 
 

Beslutsunderlag 
Motion 
KF protokoll 2021-02-18 § 24 
Remiss 2022-09-09 
Yttrande Sotenäsbostäder 2022-10-06 

Beslutet skickas till 
Motionären 
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Sotenäsbostäder AB 
Ekonomichef 
Administrativ chef 
 
 
 
Anna-Lena Höglund   Maria Strömberg   
Administrativ chef    Ekonomichef 
 
 
Anna Liedholm 
Kommundirektör 
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Yttrande beträffande Motion - Utred finansieringsalternativ för Sotenäs Bostäder AB 
 
Kommunstyrelseförvaltningen remitterade 2022-09-09 ”Motion - Utred 
finansieringsalternativ för Sotenäs Bostäder AB” till Sotenäsbostäder AB för möjlighet till 
yttrande. 
 
I motionen yrkas att 
 
KF 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). 

 
Yttrande beträffande punkt 1: 
Att sälja hela eller stora delar är inte förenligt med bolagets ägardirektiv. Mot bakgrund av 
ägardirektivet yrkar bolaget på att KF avslår yrkandet 
 
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. 
 
Yttrande beträffande punkt 3 och 4: 
Av köpekontraktet mellan kommunen och Sotenäsbostäder framgår att ”Sotenäsbostäder ska 
inom Fastigheten omvandla befintlig byggnad till bostäder. Bostäderna ska upplåtas med 
hyresrätt och vara anpassade för äldre”.  
Ombyggnaden till hyresrätter anpassade för äldre är färdig i mars 2023. Förhandling med 
hyresgästföreningen är genomförd och uthyrningsprocessen kommer att påbörjas före 
årsskiftet. 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar bolaget på att KF avslår yrkandet. 
 
Kungshamn 2022-10-06 
 
 
Tomas Reuterberg 
Vd 

mailto:info@sotenasbostader.se
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Hej! 
 
En motion är inlämnad till Kommunfullmäktige och den remitteras härmed till Sotenäsbostäder AB för 
yttrande. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anna-Lena Höglund 
Administrativ chef 
Kansliavdelningen 

 
Sotenäs kommun 
456 80 Kungshamn | Vxl. 0523-66 40 00 | Tfn. 0523-66 45 19 | Mob. 0730-35 45 19 | www.sotenas.se 

 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sotenas.se%2F&data=05%7C01%7CRegistrator.Kommun%40sotenas.se%7Cdd28b3b2ee2c43a1290a08da92444a7d%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637983119242535990%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PpuW6HbFFOEFEsz3Z0wGVAdW4vyF9AUCOV7HOjXnNB4%3D&reserved=0
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KF § 24 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Britt Lindgren (C) och Olof Börjesson (C) ang. avgift för sorterade grovsopor på 

Hogenäs  
2. Motion från Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) för att skapa fler bostäder 
3. Medborgarförslag belägga ytan med betong på ishockeyrinken i Hunnebostrand  
4. Medborgarförslag, ang parkeringsavgift på Fisketången sommartid  
5. Medborgarförslag om ett digitalt forum där medborgarna kan följa och vara delaktiga i 

kommunens planprocesser  
6. Motion från Therése Mancini (S) om hörlurar 
7. Motion från Therése Mancini (S) om isbanor 
8. Motion från Mikael Andersson (-) om fler invånare i Sotenäs 
9. Motion från Mikael Andersson (-) om cykelledssamordnare 
10. Motion från Mikael Andersson (-) om utred finansieringsalternativ för Sotenäs bostäder AB.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslagen till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



Demokratiskt Oberoende  Mikael Andersson 

       mikael@andersson.us 

 
 
 
 

MOTION:  

Utred finansieringsalternativ för 

Sotenäs Bostäder AB 
 
Sotenäsbostäder AB är ett av Sotenäs kommun helägt bostadsbolag. Bolaget ska i samverkan med kommunen 
medverka till att tillgodose bostadsbehovet i Sotenäs och erbjuda boende i Sotenäs med hög livskvalitet, nära 
havet, kusten och naturen: Detta enligt Sotenäs kommuns egen hemsida. 
 
Bolaget får anses välskött, och har ett stort bestånd med strax över 1100 lägenheter. 
 
Bolaget har nyligen fått beviljat ännu en kommunal borgen. Kommunen har begränsat låneutrymme enligt 
Kommuninvest där kommunen är medlem. 
 
Behovet av bostäder till rimliga priser framförallt till barnfamiljer och ungdomar är skriande i hela kommunen. 
I nora delen har ingen nybyggnation till denna målgrupp skett på ca 30 år. 
 
Då finansiering förefaller vara en trång sektor måste man vända alla stenar. Det är rimligt att bolaget noga 
undersöker förutsättningarna att finansiera sig på allmän lånemarknad, utanför Kommuninvest. Lån kan upptas 
på flera olika sätt.  
 
Att sälja stora delar av bolaget eller rent av hela bolaget borde utredas. Det finns fonder och bolag som satsar på 
långsiktig säker avkastning genom hyresbestånd.  
Alternativt bör man utreda att sälja några av de delar som kan ge marknadsmässigt maximalt betalt. Ett exempel 
är att sälja Bankebergstomten i Hunnebostrand, alternativt att uppföra detta projekt som bostadsrätter. 
Därigenom tillskapa bolaget ett rikligt överskott som kan investeras i bostäder för prioriterade målgrupper.  
 

 
 
Jag yrkar på att KF 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). 
 
 
 
Sotenäs 2021 02 17 
 
 
 
Mikael Andersson 
Förtroendevald, partioberoende Sotenäs 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-10-14 KA 2022/000017 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg, 
Ekonomichef 
 

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. 
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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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna styrelsens i Sotenäs Vatten AB förslag.  

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 

Beslutet skickas till 
Västvatten AB, Sotenäs Vatten AB 
Ekonomiavdelningen  
Samhällsbyggnadschef  
Kommundirektör 

  
Maria Strömberg Anna Liedholm 
Ekonomichef Kommundirektör 

 



Sotenäs Vatten AB Datum 1 (4) 
 2022-09-29 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 
 

Sotenäs Vatten AB 
Org nr 559084-8064 

Protokoll nr 6 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB 
 
Tid: Torsdag 29 september 2022, kl 09.00-17.30 
Plats: Bohusläns Museum, Uddevalla 

  
 Närvarande ledamöter: 

Peter Håkansson (M), ordförande 
Conny Stensson (S), vice ordförande deltar § 1-16 
Roland Mattsson (M) ersätter Conny Stensson (S) från § 17 
Helene Stranne (M) 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Jan Ulvemark (S) 
 
Närvarande suppleanter: 
Roland Mattsson (M) under § 1-16 
Håkan Hansson (L) 

 
Närvarande tjänstemän: 
Peter Johansson, VD 
Susanne Thorén, ekonomichef 
Madelene Ahl, administratör 
 
 
§ 1 Mötet öppnas av Peter Håkansson 
 
§ 2 Upprop förrättas 

 
§ 3 Dagordningen godkänns 

 
§ 4 Protokollet justeras av Jan Ulvemark 

 
§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna 

 
§ 6 Gemensam information 

- Kommande styrelsemöten 
- Beslut från ägarsamråd  
- Regional dialogdag 
- Förändringar i vattentjänstlagen/vägen till hållbara vattentjänster 
- Återkoppling hälsoundersökning personal 
- Resurser 
- Delårsrapport 

 
              § 7       Fördjupningsinformation 

- Uppföljning bolagsmål 
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Sotenäs Vatten AB Datum 2 (4) 
 2022-09-29 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 
 

Sotenäs Vatten AB 
Org nr 559084-8064 

§ 8 Beslut – Slutrapport Intern kontroll 2022 
 
Beslutsunderlag 
Slutrapport, Intern kontroll 2022, Dnr 2021/150 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna slutrapport för utförd Intern kontroll 2022. 
 

§ 9 Beslut – Intern kontrollplan 2023 
 
Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan för 2023, Dnr 2022/142 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna Intern kontrollplan för 2023. 

 
§ 10 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2022 Sotenäs Vatten AB 

 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-augusti, 2022, Dnr 2021/100 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2022 för Sotenäs Vatten AB. 

 
§ 11 Beslut – VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 

2023 med plan 2024-2025 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2023 samt plan 2024-2025, Dnr 2022/117 
Taxeföreskrift, Dnr 2022/173 
VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2023 med 
plan 2024-2025, Dnr 2022/117 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
 
att besluta om en höjning av brukningsavgiften med 9,5 % från och med  
2023-01-01. 9,5 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 87 kr/månad. 

 
att besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 15 % från och med  
2023-01-01. 

 
att besluta om investeringar av strategisk betydelse i enlighet med budget  
2023 och plan 2024-2025, Sotenäs Vatten AB, kapitel 3. 

 
att besluta att anta taxeföreskrifter 2023, Sotenäs Vatten AB. 
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Sotenäs Vatten AB Datum 3 (4) 
 2022-09-29 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 
 

Sotenäs Vatten AB 
Org nr 559084-8064 

§ 12 Beslut – Budget 2023 och plan för 2024-2025 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2023 samt plan 2024-2025, Dnr 2022/117 
VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2023 med 
plan 2024-2025, Dnr 2022/117 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna budget 2023 och plan för 2024-2025 för Sotenäs Vatten AB 
under förutsättning att investeringar och bruknings-/anläggningsavgifter blir 
antagna i kommunfullmäktige.  

 
§ 13 Beslut – Nyupplåning 

 
Beslutsunderlag 
Budget 2023 med plan 2024-2025, Dnr 2022/117 
 
Styrelsen beslutar 
 
att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att från och med  
1 januari 2023 till och med 31 december 2023 för företagets räkning 
nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt  
8 mnkr. 

 
§ 14 Delegationsbeslut 

- Att tillstyrka kommunstyrelsen/kommunfullmäktige information från 
mötet med Länsstyrelsen. 

 
§ 15 Information 

- Vattenreservoar och Smögens vattentorn 
- Svar på frågor om ledningsförnyelse och ledningsrätter 
- Bidragsansökan för utredningar Resursverk inlämnad 

 
§ 16 VD informerar 

- Presentationsmaterial för ägarsamråd föredrogs  
 
§ 17 Strategiska frågor 

- Avloppsreningsverk 
 

§ 18 Övriga frågor 
- Ordförande Peter Håkansson meddelade att han under rådande 

förhållanden inte kan sitta kvar som ordförande för Sotenäs Vatten AB 
utan avsäger sig uppdraget här och nu. Samtidigt tackade han styrelsen 
och tjänstgörande personal för ett gott och givande arbete. 

- Arbetsgrupp/styrgrupp VA-plan diskuterades 
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Sotenäs Vatten AB Datum 4 (4) 
 2022-09-29 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 
 

Sotenäs Vatten AB 
Org nr 559084-8064 

§ 19 Mötet avslutas 
 

 
 
 
 
Digital signering   Digital signering 
__________________________ __________________________ 
Peter Håkansson (ordförande)  Jan Ulvemark (justerare) 
 
 
 
 
Digital signering   Digital signering 
__________________________ __________________________ 
Peter Johansson (VD)  Madelene Ahl (sekreterare) 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: 8sjzN+voVA+fgoyW9i5REg

Anna Madelene Ahl

2022-10-06 07:45

Serienummer: doIMMob5pD8NUGrwSr3O6g

PETER HÅKANSSON
SVAB

2022-10-06 08:17

Serienummer: 8Z0r5ewNcEyp4za9n0HImA

Lars Peter Johansson
VD

2022-10-06 08:57

Serienummer: aN23hw2w1NVx0ZS1/V1R/A

JAN ULVEMARK
SVAB

2022-10-08 09:14

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
2022-09-29. Protokoll nr 6 -. Styrelsemöte Sotenäs Vatten AB.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet
2022-10-06 07:30 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-06 07:30 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-06 07:30 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-06 07:30 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-06 07:30 En avisering har skickats till Peter Håkansson
2022-10-06 07:30 En avisering har skickats till Jan Ulvemark
2022-10-06 07:30 En avisering har skickats till Peter Johansson
2022-10-06 07:30 En avisering har skickats till Madelene Ahl
2022-10-06 07:44 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Madelene Ahl
2022-10-06 07:45 Anna Madelene Ahl har signerat dokumentet 2022-09-29. Protokoll nr 6 -. Styrelsemöte Sotenäs Vatten AB.pdf via 

BankID Sverige (Unikt ID: 8sjzN+voVA+fgoyW9i5REg)
2022-10-06 07:45 Alla dokument har undertecknats av Madelene Ahl
2022-10-06 08:08 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Håkansson
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Sotenäs Vatten AB 559084–8064 

1. Vatten och 
avloppsverksamhet 

Information om verksamheten 
Sotenäs Vatten är huvudman för den 
allmänna vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen i kommunen, vilket 
omfattar att producera och distribuera 
vatten av god kvalitet samt rena 
avloppsvatten och därmed förenliga 
verksamheter.   
 
Bolaget utför de uppdrag som bolaget 
tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 
bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

Bolaget äger samtliga kommunala VA 
anläggningar i kommunen. Bolaget tar fram 
underlag till Va-taxor och ABVA vilka 
kommunen sedan tar beslut om. Bolaget 
har inga anställda utan den dagliga driften 
och annan förenlig verksamhet sköts av 
personal anställda i det gemensamma 
bolaget Västvatten AB som svarar för driften 
av VA-anläggningarna i Färgelanda, 
Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. 

Topografi 
Sotenäs kommun är en kommun med stor 
turistnäring som är tätbefolkad under 
sommarmånaderna men glesbefolkad under 
resterande del av året. Det finns både 
landsbygd och kustnära boende men 
samhällena är koncentrerade kring kusten. 
Det finns en större tätort och ett flertal 
mindre. Sotenäs kommun definieras som ett 
sprickdalslandskap med inslag av 
fjordlandskap och i de yttre delarna 
skärgård. 

Ägarförhållande 
Sotenäs Vatten AB är ett helägt dotterbolag 
till Sotenäs kommun (212000–1322). Sotenäs 
Vatten AB äger 29 % av det gemensamma 
bolaget Västvatten AB.

 

Antalet aktier och röster i Sotenäs Vatten AB 
är 2 500. 

Styrelse 
Sotenäs Vatten AB:s styrelse består av fem 
ledamöter och högst tre suppleanter. 
Kommunfullmäktige utser sina 
representanter till styrelsen samt vem som 
ska vara ordförande respektive vice 
ordförande. 

Viktiga lagar och föreskrifter 
Bolaget följer de regler och krav som ställs 
av ett flertal myndigheter och 
organisationer. Nedan återfinns en kort 
sammanställning av några av dessa. Det 
grundläggande för verksamheten är Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster samt 
allmänna bestämmelser för vatten och 
avloppstjänster (ABVA). 
 

• Ägardirektiv 
• Bolagsordning 
• Miljöbalken 
• Havs- och Vattenmyndigheten 
• Kemikalieinspektionen 
• Livsmedelsverket 
• Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 
• Naturvårdsverket 

Västvatten AB

Färgelanda 
Vatten AB 7%

Färgelanda 
kommun 

100%

Munkedal 
vatten AB 11%

Munkedal 
kommun 

100%

Sotenäs Vatten 
AB 29%

Sotenäs 
kommun 

100%

Uddevalla 
Vatten AB 

53%

Uddevalla 
kommun 

100%
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• Boverket 
• Länsstyrelsen 
• MSB 
• Riksdag 
• Socialstyrelsen 
• Strålsäkerhetsmyndigheten 
• SWEDAC 
• WHO 
• Vattenmyndigheterna 

 
Bolaget bedriver verksamhet som till stora 
delar berörs av miljöbalken och dess 
förordningar. Anläggningarna omfattas av 
anmälnings- och tillståndsplikt enligt 
miljölagstiftningen. 

För vattenverken avser tillstånden uttag av 
vatten och för avloppsreningsverken 
behandling av hushållens- och industrins 
avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 
framför allt miljön genom utsläpp av renat 
avloppsvatten till recipient och genom 
omhändertagande av avloppsslam. 

Provtagning görs löpande för att visa att 
gällande tillstånd och villkor följs och hur 
miljön utanför våra reningsverk påverkas. 

Det löpande miljöarbetet kräver brett 
engagemang, tålamod och framförhållning.  
Vi försöker hela tiden att blicka framåt och 
utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig 
fullbordat utan är under ständig förbättring. 

Taxekollektiv 
Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska 
fastighetsägaren bära de nödvändiga 
kostnader som krävs för att tillhandahålla 
respektive vattentjänst. Detta sker genom 
att avgifter för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten tas ut av fastighetsägaren enligt 
självkostnadsprincipen. Det vill säga de 
nödvändiga kostnader som uppkommer för 
att till exempel ta hand om spillvatten 
finansieras via motsvarande avgift. 

Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige 
och framgår av bruknings- och anläggnings-
taxan.  

Ökning brukningstaxa 2023               9,5 % 

Ökning anläggningstaxa 2023           15,0 % 

Omvärldsanalys 
En överskuggande och tydlig trend är ökade 
krav från myndigheter, huvudmän och 
kunder. Detta innebär att vi kontinuerligt 
behöver se över de kompetenser vi behöver 
ha inom bolaget.  

Omvärlden har en stor påverkan på vilka 
kostnader som kommer vara framåt. Just nu 
på grund av leveransförseningar efter 
pandemin och det nuvarande kriget i 
Ukraina så syns tydliga prisökningar när det 
gäller material, entreprenad, kemikalier 
samt höga elpriser.  

Det finns idag en ökad nationell 
medvetenhet inför hot som vår och andra 
samhällsviktiga verksamheter kan stå inför. 
Detta leder till delvis förändrade 
kompetensbehov och krav kring säkerhet. 

Ökade krav gör att VA-verksamheter står 
inför stora utmaningar som är generella för 
hela VA-branschen. De utmaningarna och 
möjligheter för att möta dessa beskrivs 
under målområdena ekologisk hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. 
För att veta mer läs bolagets Affärsplan Dnr. 
VVAB 2017/276. 



  3 (15) 
 

 
 

  
 

Budget 2023 samt plan 2024–2025 

Sotenäs Vatten AB 559084–8064 

Svenskt vattens kommentarer till 
2022 års taxestatistik1 
”Taxornas nivå och utformning är en rejäl 
framtidsutmaning.” 

För att klara investeringsbehovet de 
närmaste 20 åren så behövs en ökning 
årligen på fyra procent plus inflation. Dock 
har ökningen under de senaste åren varit 
lägre vilket innebär att de kommande 
ökningarna behöver vara högre för att ta 
igen det gap som har uppstått. 
Medelvärdesökningen i Sverige för 
brukningsavgiften gällande ett typhus A år 
2022 är på 3,9 procent. Anläggningsavgiften 
för ett Typhus A ökade i genomsnitt i 
Sverige med 3,7 procent vilket är i 
underkant med Svenskt vattens bedömning 
av vad som är långsiktigt nödvändigt. 

Ökningarna av taxan behövs för att förnya 
ledningsnäten och de åldrande 
anläggningar, bygga ut VA till de områden 
som behöver kommunalt vatten och avlopp, 
klimatanpassa VA-infrastrukturen och möta 
framtidens krav på vatten. 

Taxorna varierar mycket i landet och det 
beror på flera olika parametrar bland annat: 

• Anslutningsgrad – fler kunder ger 
ett större intäktsunderlag och fler 
som delar på nödvändiga kostnader. 

• Tillväxt – en positiv 
samhällsutveckling inom kommunen 
ger stärkta kommunala 
organisationer som gynnar VA. 

• Bebyggelsetäthet – tät bebyggelse 
ger kortare ledningsdragningar och 
ofta färre anläggningar. 

• Klimat, geografi, vatten, miljö – 
förutsättningarna påverkar hur 

 

1 Svenskt vatten, Kommentarer till 2022 års 
taxestatistik, juni 2022 

avancerade och kostsamma VA-
system som behövs. 

• Historisk VA-ekonomi – redan 
avskrivna anläggningar, höga lån 
och statsbidragsfinansiering på 
1900-talet. 

• Samverkan – via personal, 
gemensamma verk, system. 
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2. Finansiering 
Låneportföljen för Sotenäs Vatten AB består 
av direkta lån (251 000 tkr) via 
Kommuninvest. Sotenäs Vatten AB sköter sin 
egen finansiering med ramborgen via 
Sotenäs kommun. 

Borgen är beviljad upp t.o.m. 280 000 tkr 

För 2023 prognostiseras följande: 

Ränta 1,0 % 

Borgensavgift     0,02 %2 

För att täcka kommande års lånebehov 
behövs borgensåtagandet ökas till 302 000 
tkr inför 2025. På 10 års sikt är det en 
utökning på ca: 1 000 000 tkr som behövs. 

I och med de kommande årens investerings-
behov krävs allt högre nyupplåning. Effekten 
blir att bolagets soliditet sänks samt att 
bolaget blir räntekänsligt. Det innebär att 
utrymmet för den löpande driften minskas 
eller att brukningstaxorna behöver höjas. En 
möjlig åtgärd är även ett tillskott från 
kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Borgensavgift för Sotenäs Vatten AB 2023 antogs 
av Kommunfullmäktige den 15 juni 2022 § 83. 

IB låneskuld 2022-12-31 251 000 tkr 

Nyupplåning investeringar 2023 8 000 tkr 

Ny Låneskuld 2023-12-31 259 000 tkr 

 

IB likvida medel 2023-01-01 19 116 tkr 

Utbetalningar: 

        investeringsutbetalningar -48 175 tkr 

        övriga utbetalningar -70 613 tkr 

Inbetalningar: 

        brukningsavgifter m.m. +93 881 tkr 

        anläggningsavgifter 0 tkr 

        nyupplåning +8 000 tkr 

Årets kassaflöde 2023 -16 907 tkr 

UB likvida medel 2023 2 209 tkr 
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3. Investeringsbudget 
Här är följer en sammanfattning av pågående och planerade projekt samt en särredovisning av 
investeringar av principiell betydelse eller av större vikt. 

Sammanställning pågående 
investeringar (tkr) 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Reinvesteringar samt kapacitets- och 
säkerhetshöjande åtgärder 24 665 42 775 42 700 61 180 

Omvandlingsområden 3 670 0 0 0 
Exploateringsområden 6 600 0 0 0 
Bruttoinvesteringar 34 935 42 775 42 700 61 180 
      
Fakturerade anläggningsavgifter -14 598 0 0 0 
      
Nettoinvesteringar 20 337 42 775 42 700 61 180 

 

Investeringar av strategisk betydelse1 Total utgift 
(tkr) 

Utförande-
period (år) 

Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder  
10071 Klippsjön dagvatten 8 000 2022-2024 
20039  Tåsteröds vatten våtmark 1 100 2022-2023 
80078 Omholmen reningsverk rötkammare 3 300 2024 
80111 Omholmen reningsverk biotorn 15 600 2023–2024 
80179 Pumpstation Torget Bovallstrand 4 300 2023–2024 
80203 Omholmen reningsverk ventilation bassäng 5 000 2022–2023 
8xxxx Pumpstation Ramsvik camping 4 000 2024 
8xxxx Nytt gemensamt reningsverk Sotenäs2 3 0002 2023 
Omvandlingsområden   
- - - - 
Exploateringsområden   
- - - - 

1) Beskrivning av respektive investering återfinns i texten nedan. 
2) Utredning lokalisering samt resursverk. Hanteras som investering under förutsättning om beslut av nytt 

reningsverk 
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Reinvesteringar samt utbyggnad 
inom befintliga VA-anläggningar  

Befintligt ledningsnät 
Avser utbyte eller relining och i vissa fall 
omläggning från kombinerat ledningssystem 
till separata spill- och dagvattenledningar. 
Ska följa beslutad förnyelseplan. 

Under perioden 2023–2025 investeras cirka 
14 500 tkr/år vilket ger en förnyelsetakt på 
cirka 200 år. Avskrivningstiden på nylagda 
ledningar anges till 75 år. 

Önskvärt vore en förnyelsetakt av lednings-
nätet på minst 150 år vilket skulle innebära 
investeringar på 20 000 tkr/år.  

En låg investeringstakt innebär en ökad risk 
för: 

• utläckage av dricksvatten 
• inläckage av tillskottsvatten 
• bräddning av orenat avloppsvatten 
• källaröversvämningar 
• minskad kapacitet i nätet 
• vite från tillsynsmyndighet 
• ökade driftkostnader 
• missnöjda abonnenter 
• dåligt rustat för framtida krav och 

klimatförändringar 

Allmänt: Flera av omläggningarna bidrar till 
att minska mängden ovidkommande vatten 
och risken för källaröversvämningar. Genom 
att minska mängden ovidkommande vatten i 
sjönära lägen förbättras reningsprocesserna 
på avloppsverk eftersom saltvatten-
inträngningen stör processerna. 

Klippsjön dagvatten: Området Klippsjön 
har idag en dagvattenlösning som innebär 
att regnvattnet ska infiltreras ner i marken. 
Vid större regnmängder blir vattnet idag 

stående. Nyanläggning ska ske av 
dagvattenledningar inom och från området. 

Kapacitets- och säkerhetshöjande 
Åtgärder som säkerställer leverans men 
som även kan utgöra förutsättning för 
exploaterings- och/eller omvandlingsprojekt. 
Här ingår t.ex. reservoarer och 
överföringsledningar. 

Under perioden 2023–2025 investeras 
knappt 1 000 tkr. 

Tåsteröds vatten, våtmark: Arbete med 
recipientdammarna innan Tåsteröds vatten. 

Dricksvatten 
Reinvestering samt nyinvestering i 
byggnader, processteg eller annan 
utrustning som är kopplad till produktion av 
dricksvatten. Här ingår även tryckstegrings-
stationer som ser till att vattnet levereras 
med rätt tryck till kunden. 

Under perioden 2023–2025 investeras drygt 
9 400 tkr fördelat på verk och yttre 
anläggningar. 

Dale VV aluminiumdosering: Byte av 
utrustning till flytande dosering. 

Avlopp 
Reinvestering samt nyinvestering i 
byggnader, processteg eller annan 
utrustning som är kopplad till rening av 
avloppsvatten. Här ingår även pump-
stationer som ser till att avloppsvattnet kan 
transporteras. 

Under perioden 2023–2025 investeras 
knappt 93 000 tkr fördelat på verk och yttre 
anläggningar. 

Rötkammare Omholmen ARV: 
Renovering då den är avstängd sedan 
september 2019 pga. haveri av gasledning. 
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Rötkammaren är original sedan 1984 och 
har aldrig varit renoverad.  

Biotorn Omholmen ARV: Renovering av 
biotornen då dessa inte har den 
reningskapacitet som de ursprungligen 
hade. Biotornen är också original sedan 
1984 och aldrig renoverade.  

Pumpstation torget Bovallstrand: Byte 
pumpar och styrsystem, eventuell flytt av 
hela pumpstationen. 

Ventilation Omholmen ARV: Ventilationen 
i flera processlokaler är under-
dimensionerad. 

Pumpstation Ramsvik camping: Byte av 
pumpar och styrsystem. Extra hänsyn 
behöver tas då denna ligger mitt i 
campingen. 

Omvandlingsområden 
VA-utbyggnad som påkallats efter Läns-
styrelsens beslut eller som definierats i 
samband med tillsynsmyndighetens 
inventeringar. Här finns en potentiell risk för 
ökade kostnader då fastighetsägare i 
”mindre bebyggelseområden” kan begära 
kommunalt vatten och/eller avlopp. Dessa 
frågor avgörs av Länsstyrelsen.  
VA-utbyggnad kan även påkallas ihop med 
en ny detaljplan som ändrar områdets 
förutsättningar. Kommande VA-
utbyggnadsplan medför att kommunen får 
rådighet över planeringen för 
omvandlingsområdena. 

För närvarande pågår arbete med olika 
lösningsförslag för den framtida 
spillvattenhanteringen och i närtid påbörjas 
inga projekt som medför nyanslutningar till 
reningsverken.  

Exploateringsområden 
VA-utbyggnad som initieras av privata 
exploatörer eller kommunens mark- och 
exploateringsverksamhet. I de fall kom-
munen kan styra exploateringen ska detta 
ske i linje med samhällsbyggnadsstrategin 
och, i första hand, att utbyggnad ska ske 
där infrastrukturen är utbyggd.  

Då ett antal detaljplaner redan är antagna 
finns möjlighet att exploateringar påbörjas 
och som därmed efterfrågar VA-utbyggnad 
oavsett samhällsbyggnadsstrategin. 

För närvarande pågår arbete med olika 
lösningsförslag för den framtida 
spillvattenhanteringen och i närtid påbörjas 
inga projekt som medför nyanslutningar till 
reningsverken.  

Anläggningsavgift 
När en fastighet ansluts till den allmänna 
VA-anläggningen erläggs anläggningsavgift. 
Detta sker då ett omvandlings- eller 
exploateringsområde färdigställts. 

Anläggningsavgifterna ska motsvara 
fastighetens andel av kostnaden för att 
ordna VA-anläggningen. 

De totala anläggningsavgifterna inom 
områdena omvandling samt exploatering, 
inklusive framtida möjliga och tilltänkta 
anslutningar inom en femårsperiod, ska 
motsvara de samlade omvandlings- och 
exploateringsprojektens debiterbara 
kostnader. Ej debiterbara kostnader är till 
exempel överföringsledning eller 
motsvarande ledningar fram till aktuellt 
område. 

Förslag på ny anläggningsavgift är + 15 % 
för 2023, vilket följer genomsnittet på 15 
index gällande drivmedel, 
anläggningsarbeten och material. 
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Investeringars påverkan på 
driftbudgeten 
Verksamheten ska vara långsiktigt 
ekonomiskt hållbar vilket innebär att 
säkerställa sitt uppdrag såväl nu som i 
framtiden.  

Investeringar genererar ett omedelbart 
kapitalbehov men också en flerårig 
driftkostnad. 

Nya avskrivningskostnader (exkluderat 
ränta) under perioden 2023–2025 beräknas 
till 6 874 tkr. 

Likvida medel till investeringarna under 
perioden 2023–2025 kommer från 
anläggningsavgifter 5%, befintliga 
avskrivningar 32% och nya lån 63%. 
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4. Driftbudget 
Självkostnadsprincip råder inom VA-verk-
samhet. Det får inte tas ut högre avgifter än 
som svarar mot kostnaderna för de tjänster 
eller nyttigheter som tillhandahålls. 

De nödvändiga kostnader som tas ut 
fördelat per vattentjänst ska finansieras via 
motsvarande intäkt, så kallad bruknings- 
och anläggningstaxor. 

Sotenäs Vatten AB har ett underuttag sedan 
tidigare på 887 tkr. 

Sotenäs Vatten AB har sedan tidigare byggt 
upp en VA-fond för att ombyggnation och 
utbyggnad av reningsverksamheten i 
kommunen. Denna är intecknad och 
minskar kapitalkostnaderna till viss del.  

Resultaträkning                 

(Tkr) Prognos 
 2022 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Intäkter 
     

Brukningsintäkter 66 335 61 162 65 206 71 681 76 681 
Ökning 
brukningsintäkter 

- 4 197 6 845 5 395 5 772 

Ökning bruknings-
intäkter pga. utredning 

- -1 200 - - - 

Upplösning VA-fond 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 
Anläggningsintäkter 2 401 2 552 2 490 2 535 2 580 
Slamintäkt 500 573 565 605 647 
Övriga rörelseintäkter 540 125 135 135 135 
Summa intäkter 71 491 69 124 76 956 82 066 87 530  

     
Rörelsens kostnader      
Material och varor -4 153 -3 910 -3 882 -3 925 -3 969 
Entreprenad -3 960 -2 600 -2 140 -2 166 -2 192 
Elkostnader -7 817 -4 122 -7 197 -7 323 -7 492 
Övriga externa 
kostnader 

-14 543 -12 970 -17 026 -15 151 -14 413 

Köp tjänst VVAB -24 696 -24 827 -28 138 -28 761 -29 837 
Styrelsekostnader -261 -237 -277 -286 -295 
Avskrivningar -15 471 -16 554 -16 959 -18 565 -20 812 
Summa kostnader -70 901 -65 220 -75 619 -76 177 -79 010  

     
Rörelseresultat 590 3 904 1 337 5 889 8 520 
      
Ränteintäkter 10 10 15 15 15 
Räntekostnader -1 948 -1 726 -2 558 -2 668 -4 350 
Summa finansiella 
poster 

-1 938 -1 716 -2 543 -2 653 -4 335 

      
Årets skatt -13 -13 -6 -6 -6 
      
Periodens resultat -1 361 2 175 -1 212 3 230 4 179 
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Övergripande förändringar i 
budget 
Brukningsförändringar mellan åren i 
driftbudget ser ut så som nedan. 

Förändring 
mellan åren 

2023 2024 2025 

% förändring 9,5 % 7,0 % 7,0 % 

En stor del av ökningen av bruknings-
intäkter beror på omvärldsfaktorer och ökad 
inflation samt stora investeringsbehov 
framåt. Både gällande ökad reinvesterings-
takt i ledningar och framtida renovering eller 
byggnation av avloppsreningsverk.  

För 2023 beror förändringen på följande 
kostnader. 

Kostnad % 
Bruknings- och 
anläggningsintäkter 

-1,4 % 

Kostnadsökningar pga. 
omvärlden 

6,0 % 

Bolagsgemensamma 
kostnader från 
Västvatten AB 

4,6 % 

Löneökningar 0,9 % 
Resurser och förändrad 
tidskrivning 

2,9 % 

Övrigt (nytt kollektivavtal, 
avskrivningar osv.) 

0,8 % 

Kapitalkostnader 1,7 % 
Övrigt (Bl.a. underuttag) -1,4 % 
Totalt 9,5 % 
  

1 % ökning är ca: 720 tkr 

Taxeökning vad gör det per månad i 
pengar? 

En ökning av brukningstaxan på 9,5 % för 
Typhus A ger en ökning på 87 kr/månad 

2023. 7,0 % 2024 och 2025 ger en ökning 
på 69 respektive 75 kr/månad. 

En ökning av brukningstaxan på 9,5 % för 
Typhus B ger en ökning på 55 kr/månad 
2023. 7,0 % 2024 och 2025 ger en ökning 
på 44 respektive 47 kr/månad. 

Osäkerheter i budgeten 
En budget görs efter bästa vetande för 
tillfället och vid ny information finns alltid 
risken för ökade- alternativt minskade taxor. 

Omvärlden har en stor påverkan på vilka 
kostnader som kommer vara framåt. Just nu 
på grund av leveransförseningar efter 
pandemin och det nuvarande kriget i 
Ukraina så syns tydliga prisökningar när det 
gäller material, entreprenad, kemikalier 
samt höga elpriser.  

I Sotenäs Vatten AB är inte höjd tagen för 
ny- och/eller utbyggnad av reningsverk, ny 
vattenresurs, ny industris påverkan eller en 
ledningsförnyelsetakt i paritet med 
ledningens livslängd.  

Ett nytt basförslag för taxekonstruktion är 
framtaget av Svenskt vatten och ett arbete 
med att se över taxekonstruktionen kommer 
genomföras. Kostnaden för detta beror på 
hur man väljer att arbeta med taxan framåt. 
Denna kostnad är ej med i budgeten. 

En osäkerhet föreligger också i vad verkliga 
kostnader kommer bli gällande 
översvämningen som skedde 2017 och 
2021. 

Långsiktighet och effektiviseringar 
Sotenäs Vatten AB strävar ständigt efter att 
göra det bästa för verksamheten, både på 
kort- och lång sikt. Nuläget är dock en 
verksamhet som har en kostnadsdrivande 
struktur och en process som behöver 

Brukningstaxa 
 Kr/mån 

2022 2023 2024 2025 

Ökning taxa 7,0% 9,5% 7,0% 7,0% 
Typhus A 908 995 1 064 1 139 
Typhus B 575 630 674 721 
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byggas om för att kunna fungera optimalt. 
En genomlysning har gjorts av 
verksamheten och ett flertal områden har 
uppmärksammats som är kostnadsdrivande 
för bolaget. 

Reningsverksprocessen är inte optimal och 
processtegen kommer i en sådan ordning 
att den blir både personalintensiv och 
genererar höga kemikaliekostnader för att 
avloppsvattnet ska bli korrekt behandlat. En 
utredning har färdigställts för hur man ska 
hantera reningsverken i framtiden. Ett 
inriktningsbeslut har antagits av Sotenäs 
Vattens styrelse om ett nytt gemensamt 
resursverk. Ärendet är vidare till 
Kommunfullmäktige. 

Hyrorna i Sotenäs är höga i förhållande till 
andra lokaliseringar som finns inom 
Västvattenbolagen och är något som vi 
önskar arbeta vidare med. 

Bolaget tittar på om man kan köpa en 
fastighet för att minska lantmäteri-
kostnaderna.  

Förbättringsgruppen, en tvärfunktionell 
arbetsgrupp som rapporterar till 
ledningsgruppen, arbetar med de 
förbättringsförslag som kommer in från 
medarbetarna för att förbättra och 
effektivisera vår verksamhet. 

Under 2022 så har det arbetats med att få 
styrning av uppvärmning på yttre stationer 
så att den blir PLC-styrd. Är nu inarbetad i 
pumpstationsstandarden. 

Intäkter 
Budget 2023 är lagd med ett underuttag 
gentemot abonnenterna för att sedan 
generera överuttag 2024 och 2025 som 
täcker detta. 

Brukningsintäkter 
Brukningsintäkterna är budgeterat att öka 
med 9,5 % 2023 för att sedan minska till 7,0 
% i planperioden. 

Anläggningsintäkter 
Anläggningsintäkter består i driftbudgeten 
av periodiserad anläggningsintäkt som 
delas upp på projektets livslängd. 

Intäkterna från anläggningsavgifter (kommer 
från exploatering- och omvandlings-
områden) är till stor del osäkra, då dessa är 
beroende av när ett område färdigställts och 
anläggningsavgiften därmed kan faktureras. 

Slam 
Reningsverket Omholmen tar emot slam 
från enskilda avlopp.  

Övriga rörelseintäkter 
Inom övriga rörelseintäkter är 
inkassoavgifter och hyresintäkter för 
antennplats budgeterade. Under perioden 
kommer uthyrning av antennplatser 
avvecklas. En säkerhetsåtgärd för att 
minska risken för kontaminering av vårt 
vatten. 

Kostnader 
Material och varor 
Inom material och varor återfinns bland 
annat vattenmätare, material för att laga 
läckor och utbyte av mindre delar på 
verken. 

En omfördelning mellan Material och varor 
och Övriga driftkostnader har skett 
budgetmässigt. 

Flertalet prisökningar har skett under 2022 
gällande material och varor från 
leverantörerna allt från 5–50 % ökning. 
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Entreprenad 
Inom entreprenad återfinns bland annat 
beläggnings- och markarbeten så som 
asfaltering och grävmaskinister som hyrs in 
externt. Omfattar till stora delar arbete med 
läckor och avloppsstopp. 

En sänkning av budget finns mellan 2022 
och 2023 som beror på att extern 
entreprenad fasas ut och arbetet ska utföras 
av egen personal i stället. 

Elkostnader 
Elkostnader består av rörliga och fasta 
avgifter för våra elabonnemang till bland 
annat verk, pump- och tryckstegrings-
stationer. 

Trots att mer energieffektiva pumpar har 
installerats och vi tydligt ser i bolaget att 
köpt energimängd minskar, så medför de 
ökade elpriserna en tydlig påverkan på 
kommande budget. 

Övriga externa kostnader 
Inom övriga externa kostnader ingår bland 
annat slamkostnader, lokalkostnader, 
kemikalier, spolningar av ledningsnätet, 
telefon och larm, revision, konsulter och 
företagsförsäkring. 

En ökning sedan föregående år har skett på 
grund av miljötillståndsarbete för eventuellt 
nytt reningsverk samt ökade 
kemikaliekostnader. Kemikaliepriserna har 
ökats med ca: 50 % sedan 2021. 

Från och med 2023 och framåt kommer det 
satsas än mer på uppströmsarbete och att 
minska tillskottsvattnet. En ökning av 

 

3 Mellanskillnaden av personalkostnader 2023–
2022 fråntaget nya resurser dividerat med totala 
kostnadsökningen samt övriga intäkter 2022.  

färgnings/filmningsbudgeten är därmed 
inlagd. 

Köpt tjänst av Västvatten AB 
All egen personal är anställd via det 
gemensamt ägda bolaget Västvatten AB 
som driftar och sköter VA-anläggningarna i 
Sotenäs Vatten AB. Västvatten AB består till 
drygt 80 % av personalkostnader och 
beroende på vad som ska åtgärdas/inriktas 
på under perioden ökar eller minskar denna 
kostnad.  

Ökningen av köp från Västvatten AB under 
perioden beror på ökade pensionskostnader 
då ett moderniserat pensionssystem, med 
höjda avsättningar har ingåtts mellan SKR, 
Sobona och de fackliga organisationerna, 
löneökningar och indexökningar av OH-
kostnader. Mer timmar kommer läggas på 
Sotenäs under perioden då det kommer 
arbetas med hydraulisk spillvattenmodell 
som behövs för att ha bättre koll på 
ledningsnätets kapacitet samt att extern 
elkonsult ska fasas ut och intern personal 
tar över det arbetet. Ökningen beror även 
på en satsning på nya resurser för 
uppströmsarbete och att minska 
tillskottsvatten samt på ökad analysförmåga 
samt möjliggörande av centralstyrning av 
verk och stationer framåt.  

Personalkostnadsökning (VVAB)        2,7 %3 

Avskrivningar 
Avskrivningar sker på de investeringar som 
har skett och som budgeteras att ske i 
planperioden.  
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En högre investeringsnivå under plan-
perioden ger högre avskrivningskostnader. 

Finansiella poster 
Finansiella poster består av ränteintäkter 
och räntekostnader. Ränteintäkter 
genereras från bankkonto och 
kundfordringar. Räntekostnader består av 
kostnader för upplåning se mer under 
kapitel 2. Finansiering. 

De höga inflationssiffrorna samt att 
Riksbanken höjer styrräntan tyder på att det 
kommer bli betydligt högre räntekostnader 
framöver och vi ser redan idag en tydlig 
uppgång i räntekostnaderna under 
perioden. 

Årets skatt 
Sotenäs Vatten har en låg beskattning vilket 
beror till stor del på att VA-bolag inte går 
med vinst/förlust. Det som ger en 
skatteeffekt är vissa räntekostnader och 
ränteintäkter för skatter samt 
medlemsavgifter som är exklusive 
mervärdesskatt. 

5. Framtida utveckling, 
risker och 
osäkerhetsfaktorer 

Den framtida utvecklingen i Sotenäs Vatten 
AB präglas framför allt av åtgärder för att 
kunna rena avloppsvattnet på ett 
betryggande sätt och åtgärder för att trygga 
den långsiktiga vattenförsörjningen.  

Merparten av verk och ledningsnät inom 
kommunen är gamla och det finns ett stort 
behov av underhåll och förnyelse. Redan 
idag har kapaciteten på ett verk slagit i 
taket, reningsprocessen på det andra verket 
är komplicerad och alla tillståndsgivna 
värden kan inte hållas. Att lösa 

reningsverksproblematiken är högt 
prioriterad. 

För att kunna ha en långsiktig hållbar 
vattenförsörjning arbetar bolaget aktivt med 
effektiviseringar, framtida kapacitetsbehov 
och kännedom om befintlig status på verk 
och ledningar. 

En tydlig trend är ökade myndighets-, lag- 
och kundkrav, ett behov av långsiktig 
klimatanpassning och nya säkerhetskrav 
kring bland annat NIS och 
informationssäkerhet. Detta är nödvändiga 
kostnader för en långsiktig trygg 
vattenförsörjning. Tjänster så som 
Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt 
Miljösamordnare som har tillsatts inom 
driftbolaget Västvatten AB medför att 
bolaget bättre svarar upp till dessa krav.   

Sotenäs kommun har en försörjnings-
prognos av vatten och avlopp som inte följer 
befolkningsprognosen. Detta beror på att 
andelen delårsboende och fritidsfastigheter 
är stort i kommunen och denna problematik 
behöver vara i fokus för att kunna hantera 
ökad vatten- och avloppsmängd under 
sommarmånaderna. 

Långsiktig planering: För att använda 
kollektivets pengar och bolagets resurser på 
ett så effektivt sätt som möjligt behövs hela 
kedjan av VA-planering med VA-
översikt/VA-strategi/VA-plan etableras 
tillsammans med rådgivning för 
fastighetsägare. För att få ett långsiktigt 
planeringsarbete med effektiva lösningar 
krävs ett tydligt samarbete mellan 
förvaltningar, bolag och politiken.  

Ekonomi: Enligt Svenskt Vatten kommer 
taxorna behöva höjas i snabbare takt 
framöver beroende på ett uppdämt 
investeringsbehov och ökande krav på 
vatten- och avloppstjänster. Dagens 
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taxekollektiv betalar sannolikt inte sina 
kostnader, vilket beror på hur tidigare 
finansiering av anläggningar har skett 
(bland annat genom statliga medel). 

Investeringar inom bolaget förväntas öka då 
kapaciteten på verk behöver utökas och 
underhållet av anläggningar behöver 
komma i fas med reinvesteringstakten. 

Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand 
om underhåll av anläggningar och 
ledningsnät samt utöka kapaciteten är en 
utmaning. VA-verksamheten är 
kapitalintensivt och många 
kommunkoncerner har en hög belåning. 
Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och 
förändringar i ränteläget har stor påverkan 
på den framtida kostnadsutvecklingen och 
brukningsavgiften. 

Dricksvatten: Råvattentäkten Tåsteröds 
vatten har idag för stor tillförsel av 
näringsämnen via dess tillflöden. För att 
reducera detta krävs renovering av 
befintliga våtmarker och eventuellt 
nyanläggning av en ny våtmark vid det 
största tillflödet till sjön för att få en bättre 
status på Tosteröds vatten på lång sikt. Den 
aktuella situationen i råvattentäkterna 
innebär att man bör anpassa dricksvatten-
beredningen vid Dale vattenverk genom att 
införa ett biologiskt behandlingssteg, ett 
sådant processteg är en investering i nivån 
17 - 20 miljoner. Om en stor vattendrivande 
industri kommer till Sotenäs bli det 
nödvändigt med en översyn av tillgången på 
framför allt råvatten för att kommunen ska 
ha möjlighet till fortsatt expansion och 
inflyttning. Kontroll och övervakning av 
Dämmena vid båda sjöarna är en 
fortlöpande process, i linje med ny 
lagstiftning 

Avlopp: Reningsverken Omholmen och 
Hunnebostrand är idag hårt belastade. 

Hänsyn/förankring kring detta måste tas i 
samband med all utbyggnad i kommunen.  

Arbete/utredning kring lämpliga åtgärder för 
vår avloppshantering i framtiden är slutförd 
och styrelsen tog i slutet av 2021 ett 
inriktningsbeslut om att ett nytt gemensamt 
reningsverk och i augusti 2022 beslut om att 
utreda möjligheten för ett resursverk på ny 
plats är den bästa lösningen. Nu genomförs 
en förankringsprocess med kommunen. 

En utbyggnad av kommunikationen till våra 
yttre anläggningar, främst pumpstationer, är 
nödvändig ur ett drift- och miljöperspektiv. 

Den statliga utredningen om hantering av 
avloppsslam som presenterades 2020 har 
ännu inte resulterat i några konkreta 
framtida krav. Slamfrågan är ständigt aktuell 
och vi behöver vara förberedda på 
förändrade kostnader och/eller krav på 
annan hantering av vårt slam. 

Ledningsnät: Ledningsnätet inventeras och 
planering för förnyelse genomförs för att rätt 
åtgärder ska kunna sättas in i tid och på rätt 
plats. 

Arbetet med gamla ledningsrätter och 
ledningar utan rättigheter förväntas fortgå 
många år framöver då flera ledningar i 
Sotenäs ligger på fastigheter utan 
rättigheter. Arbetet med att flytta sådana 
ledningar innebär omprioriteringar i både tid 
och pengar.  

Ett strukturerat arbete för att reducera 
saltvatteninträngningar i ledningsnätet 
krävs. Detta för att reducera mängden 
ovidkommande vatten samt för att skydda 
de biologiska processtegen vid verken.  

Klimatförändringar ger större och 
intensivare regn, vilket resulterar i 
översvämningar på nätet. Arbete med att 
klimatsäkra nätet behöver prioriteras. 
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Sannolikt kommer också i framtiden större 
krav på rening av dagvatten. Höjning av 
havsnivån ökar risken för saltvatten-
inträngning. 
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Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  

Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Sammanställning 
Förändringar i VA-taxan inför 2023 
Utöver höjning av anläggningsavgifterna med 15% och brukningsavgifterna med 9,5% 
har vi nedan sammanställt de förändringar som är föreslås i taxedokumentet för Sotenäs 
kommun inför 2023. 

§ 3 

Tidigare formulering: 
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet, räknas varje 
påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en 
lägenhet.  

För campingplatser räknas summan av all byggnation, stugor, villavagnar, servicehus, 
restauranger etc. för varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 
10 53 som en lägenhet. Sju uppställningsplatser för husvagn/husbil med eller utan anslutning 
till vatten och spillvatten utgör en lägenhet. 

Ny formulering: 
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet, räknas varje 
påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en 
lägenhet.  

För campingplatser räknas summan av all byggnation, stugor, villavagnar, servicehus, 
restauranger etc. för varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 
21054:2020 som en lägenhet. Sju uppställningsplatser för husvagn/husbil med eller utan 
anslutning till vatten och spillvatten utgör en lägenhet. 

Förändringen ligger i uppdaterade hänvisningar till aktuella utgåvor av Svensk standard. 

§ 14.1 d) 

Tidigare formulering: 
En lägenhetsavgift fr.o.m. andra lägenheten för småhusfastighet, camping,          
bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet (>24 m²)  

Ny formulering: 
En lägenhetsavgift fr.o.m. andra lägenheten för småhusfastighet, bostadsfastighet, 
camping och därmed jämställd fastighet.  
 

Förändringen avser att göra taxetexten tydligare gällande vad som ingår i avgiften 
genom att ta bort text som redan finns tidigare i dokumentet. 
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§ 14.1.2 

Tidigare formulering: 
För annan fastighet samt fastighet jämställd med bostadsfastighet men utan boendemöjlighet 
ska brukningsavgift betalas. Fast avgift baseras på förbrukad vattenmängd. Avgift tas ut per 
fastighet med en årlig avgift: 

Ny formulering: 
För annan fastighet samt fastighet jämställd med bostadsfastighet men utan boendemöjlighet 
ska brukningsavgift betalas. Fast avgift baseras på förbrukad vattenmängd. Avgift tas ut per 
fastighet: 
 
Förändringen avser att göra taxetexten tydligare gällande vad som ingår i avgiften 
genom att ta bort text som redan finns tidigare i dokumentet. 
 
 

§ 14.3 

Tidigare formulering: 
För så kallat byggvatten skall brukningsavgift enligt 14.1 b) och 14.1 e) betalas. Om mätning 
inte sker, antas den förbrukade mängden uppgå till 30 kbm per lägenhet enligt § 3, samt fast 
avgift enligt 14.1 b). 
 
Ny formulering: 
För så kallat byggvatten skall brukningsavgift enligt 14.1 b) och 14.1 e) eller enligt 14.1.2 a) 
och 14.1.2 l) betalas. Om mätning inte sker, antas den förbrukade mängden uppgå till 30 kbm 
per lägenhet enligt § 3. 
 
Förändringen avser att förtydliga avgiftsuttag för både bostadsfastighet och annan 
fastighet. 
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1 
 

VA-TAXA 

för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx, § xxx. 

Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sotenäs Vatten AB. 
Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Sotenäs Vatten AB. 

 
§ 1   

För att täcka kostnader för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare 
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter 
enligt denna taxeföreskrift. 

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ i Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är 
uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska 
avgifter).  

§ 3   

I dessa taxeföreskrifter avses med: 

Småhusfastighet: fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en- eller två bostäder 
och som är taxerad som Småhusenhet (1-2 familjer). 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses bebyggas för bostadsändamål och som inte klassas som småhusfastighet. 

Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller 
enligt beviljat bygglov avses bebyggas, för vissa ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt. 

Exempel på byggnader som jämställs med bostadsändamål är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger Campingplats 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 

Blandfastighet: Fastighet som inrymmer både bostäder och ovanstående användning och som 
jämställs med bostadsfastighet. 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet, räknas varje 
påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en lägenhet.  

För campingplatser räknas summan av all byggnation, stugor, villavagnar, servicehus, restauranger 
etc. för varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en 
lägenhet. Sju uppställningsplatser för husvagn/husbil med eller utan anslutning till vatten och 
spillvatten utgör en lägenhet. 

Förbindelsepunkt (FP): den punkt, som huvudmannen bestämt, där den allmänna anläggningen 
slutar och fastighetens va-installation börjar. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enl. plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 
sådan mark. 

§ 4 

4.1  Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

Vattenförsörjning (V) Ja Ja 

Spillvattenavlopp (S) Ja Ja 

Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df) Ja Ja* 

Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg) Ja Ja** 

* Df betalas som en ospecificerad del av S 
** Fastigheter betalar Dg som en ospecificerad del av S. Den som ansvarar för allmän platsmark 
betalar en avgift enligt § 15. 

Fortsättningsvis i denna taxa benämns ovanstående ändamål med förkortningarna V, S, Df och Dg. 

4.2 Avgiftsskyldighet för ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge, även 
innan fysisk inkoppling skett.  

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta.  

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även för den som ansvarar för att allmän platsmark 
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxan som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 

5.1 För småhusfastighet, bostadsfastighet, blandfastighet och därmed jämställd fastighet skall 
anläggningsavgift betalas.  

Avgift tas ut per fastighet, enligt nedan. 

  utan moms med moms 

a) Servisavgift 
en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df  69 480 kr 86 850 kr 

b) 
Förbindelsepunktsavgift 
en avgift för avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
 
 

83 836 kr 

 
 
 

104 795 kr 

c) Tomtyteavgift 
en avgift per kvm tomtyta 

 
101,14 kr/m² 

 
126,43 kr/m² 

d) Lägenhetsavgift 
en avgift per lägenhet 

 
51 388 kr 

 
64 235 kr 

e)  Grundavgift Df utan FP* 
en avgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas 

 
 
 

16 768 kr 

 
 
 

20 960 kr 

 
*Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats.  

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.  

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika 
mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. För tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 
a), b) och d), eller i de fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 
5.1a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 
ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglovbeviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som va-huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter 
betalas enligt 5.1 a) och b). 

 

 



Dnr 2022/173 
 

4 
 

 

5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut betalad. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall avgift betalas enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.  

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
upprättats, skall avgift erläggas enligt 5.1 e). 

§ 6 

6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas.  

Avgift tas ut per fastighet enligt nedan. 

  utan moms med moms 

a) Servisavgift 
en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df  69 480 kr 86 850 kr 

b) Förbindelsepunktsavgift 
en avgift för avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

 
 
 

83 836 kr 

 
 
 

104 795 kr 

c) Tomtyteavgift 
en avgift per m2 tomtyta  

 
101,14 kr/m² 

 
126,43 kr/m² 

d)  Grundavgift Df utan FP* 
en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas 

 
 
 

16 768 kr 

 
 
 

20 960 kr 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 6.1 angivna ändamål, se § 8. 

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika 
mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner.   

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsåtgärd 
frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till 
betalning. 
 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 
beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter 
betalas enligt 6.1 a) och b). 
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6.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut betalad. 

6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
upprättats, skall avgift erläggas enligt 6.1 d). 

§ 7  

7.1 För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per fastighet, 
enligt nedanstående. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % - - 

Grundavgift för Df, om FP för Df 
inte upprättas 

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för 
Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jämför 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande anläggningsavgift betalas enligt följande: 
 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) * 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 %   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

*Bebyggs fastigheten tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så 
medger. 

 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska reducerade 
avgifter betalas enligt följande: 
 
Avgifter för framdragen servisledning: 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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Avgifter i övrigt: 

 
V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b), 6.1 b) 30 % 50 % 20 %  

Tomtyteavgift 5.1 c), 6.1 c) 30 % 50 %  20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 %  20 % 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e), 6.1 d)   100 %  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

För ändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) 
respektive 6.1 d).  

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska 
avgifter betalas enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om 
servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 
fastigheten skall, utöver avgift enligt 5.1 a) och b) respektive 6.1 a) och b) betalas en 
etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgiften avses 
täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning 
av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. 

Avgift tas ut med:   
 utan moms med moms 

En avgift per m² för anordnande av dagvattenbortledning Självkostnad 

Anläggningsavgiften är självkostnad för anläggandet av dagvattenserviser för aktuellt område som 

ansluts till de allmänna dagvattenledningarna. 

§10  

Avgifter enligt bilaga 1 beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästa beslut tas, dock högst 
en gång årligen.  

§11  

Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.  

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges på fakturan. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, ska dröjsmålsränta erläggas 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.  
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12.3 Enligt 36 § vattentjänstlagen skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under 
en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och 
godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som 
förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall betalas till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta skall betalas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov 
erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen 
när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, 
skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 
kostnader för detta. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 
finner huvudmannen skäl att bevilja ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 
den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 
allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren dennes kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-20) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För småhusfastighet, bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska brukningsavgift 
betalas. 

 Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a)* en fast avgift per år för småhusfastighet vid fritidsboende 
inkl. en antagen förbrukning om 110 kbm/år, en extra 
lägenhet/gäststuga upp till 24 m² ingår 8 668 kr 10 835 kr 

b)* en fast avgift per år för småhusfastighet vid 
helårsboende, en extra lägenhet/gäststuga upp till 24 m² 
ingår 6 208 kr 7 760 kr 

c) en fast avgift per år för bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 6 208 kr 7 760 kr 

d) en lägenhetsavgift fr.o.m. andra lägenheten för 
småhusfastighet, bostadsfastighet, camping och därmed 
jämställd fastighet  2 856 kr 3 570 kr 

e) en avgift per m³ levererat vatten  22,27 kr 27,84 kr 

* Om det på en fastighet finns en uppsättning serviser per ansluten byggnad kan ordet ”byggnad” 

definieras som begreppet ”en småhusfastighet”. 

14.1.2 För annan fastighet samt fastighet jämställd med bostadsfastighet men utan 
boendemöjlighet ska brukningsavgift betalas. Fast avgift baseras på förbrukad vattenmängd. 

Avgift tas ut per fastighet: 

  utan moms med moms 

a) 0 – 150 m3 förbrukat vatten  6 520 kr 8 150 kr 

b) 151 – 400 m3 förbrukat vatten   9 740 kr 12 175 kr 

c) 401 – 800 m3 förbrukat vatten 15 052 kr 18 815 kr 

d) 801 – 1 800 m3 förbrukat vatten 25 424 kr 31 780 kr 

e) 1 801 – 3 800 m3 förbrukat vatten  39 296 kr 49 120 kr 

f) 3 801 – 7 000 m3 förbrukat vatten 50 820 kr 63 525 kr 

g) 7 001 – 10 000 m3 förbrukat vatten 62 768 kr 78 460 kr 

h) 10 001 – 30 000 m3 förbrukat vatten 89 644 kr 112 055 kr 

i) 30 001 – 60 000 m3 förbrukat vatten 208 900 kr 261 125 kr 

j) 60 001 – 90 000 m3 förbrukat vatten 287 268 kr 359 085 kr 

k) > 90 000 m3 förbrukat vatten 522 068 kr 652 585 kr 

l) en avgift per m³ levererat vatten  22,27 kr 27,84 kr 

  

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
brukningsavgiften. Gäller avgiftsskyldighet endast vatten (V) eller endast spillvatten (S) & 
dagvatten (Df, Dg) reduceras den fasta avgiften, avgift per lägenhet och avgift per kbm till 60 % 
av full avgift. 
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14.3 För så kallat byggvatten skall brukningsavgift enligt 14.1 b) och 14.1 e) eller enligt 14.1.2 a) 
och 14.1.2 l) betalas. Om mätning inte sker, antas den förbrukade mängden uppgå till 30 kbm per 
lägenhet enligt § 3. 

14.4 För extra mätställe (mätställe med gemensam servis, utöver ett per fastighet) skall erläggas 
en årlig avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 alternativt 
14.1.2. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.  

14.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 
enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek 
inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta 
förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 
miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen, jämlikt 53 § vattentjänstlagen. 

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 
framgår i § 18. 

14.7 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten och dylikt), skall avgift betalas för motsvarande spillvattendel enligt 14.1 e) alternativt 
14.1.2 l). 

§ 15  

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
brukningsavgift. 

Avgift tas ut med: 

 utan moms med moms 

avgift per m2 allmän platsmark  
för bortledning av dagvatten 1,95 kr 2,44 kr 

 

§ 16  

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp 
erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- 
eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren. En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten 
är avsevärd. 
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§ 17  

För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus betalas fast avgift enligt 
14.1 c). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område betalar fast avgift enligt 
14.1.2 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter enligt 14.1 c) 
alternativt 14.1.2 a) betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. 

Bebyggs fastigheten tillkommer avgift enligt 14.1 e) alternativt 14.1.2 l) eller fast avgift enligt  
14.1 a). 

§ 18  

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

Avgift per åtgärd och tillfälle*: 

 utan moms med moms 

Nedtagning av vattenmätare 560 kr 700 kr 

Uppsättning av vattenmätare 560 kr 700 kr 

Avstängning av vattentillförsel på fastighetsägares begäran 560 kr 700 kr 

Avstängning av vattentillförsel på grund av utebliven betalning 1 120 kr 1 400 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 560 kr 700 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 560 kr 700 kr 

Förgävesbesök 700 kr 875 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 145 kr 1 431 kr 

*För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. Påsläpp av vattentillförsel gå grund av utebliven 
betalning utförs endast helgfria vardagar under ordinarie arbetstid 

§ 19  

Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.  

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen istället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20  

Avgift enligt 14.1 fast avgift debiteras i efterskott per månad, kvartal eller annan debiteringsperiod 
som huvudmannen beslutar om. Avgift enligt 14.1 rörlig avgift debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 
14 och 17.  Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Debitering efter verklig förbrukning bör ske i 
genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens 
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
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§ 21  

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 
på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22  

Avgifter enligt §§14-20 beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästkommande beslut tas, 
dock högst en gång årligen. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx och träder i kraft 2023-01-01. 

De brukningsavgifter enligt § 14 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, 
skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som 
släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.  

*** 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 
denna taxa prövas av Mark- och miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen, jämlikt 
53 § vattentjänstlagen. 
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VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2023 
med plan 2024–2025 
Sammanfattning 
Sotenäs Vatten AB har arbetat fram en budget för 2023 med plan 2024–2025. 
Sotenäs Kommunfullmäktige har att ta beslut om ökning av VA-taxan för år 2023 
gällande bruknings- och anläggningstaxa samt godkänna investeringar av 
strategisk betydelse för 2023–2025. 

Bakgrund 
För att täcka nödvändiga kostnader för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgift enligt taxa (bruknings- och 
anläggningsavgift). 
 
Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att 
ordna och driva VA-anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske 
utifrån vad som är skäligt och rättvist. 
 
Bolagets verksamhet finansieras via avgifter genom en taxa. Taxan ska enligt 
ägardirektivet beslutas av kommunfullmäktige samt att kommunfullmäktiges 
godkännande skall inhämtas avseende investeringar av strategisk betydelse1. 

Beskrivning av ärendet 
Brukningsavgift 
Sotenäs Vatten AB föreslår att brukningstaxan (den löpande kostnaden för vatten och 
avlopp) ökas med 9,5 % 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. 
 
 

 

1 Enligt Sotenäs Vatten AB ägardirektiv, punkt 8a) antaget 2022-04-27 
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Omvärlden har en stor påverkan på vilka kostnader som kommer vara framåt. Just nu 
på grund av leveransförseningar efter pandemin och det nuvarande kriget i Ukraina 
så syns tydliga prisökningar när det gäller material, entreprenad, kemikalier samt 
elpriser. En uppgång i inflationen ger även en stor förändring gällande räntan. Ovan 
påverkan är den största delen av periodens taxeökningar. 
 
Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar och ökade intäkter 
enligt nedan tabell. 

 
 
För treårsperioden (2023–2025) föreslås en ökning på 9,5 % - 7 % - 7 %. 
Åren är lagda med ett underuttag 2023 för att sedan 2024–2025 ge överuttag. 
Treårsperioden ger ett överuttag på 6,2 mnkr vilket är tänkt att fondera till kommande 
investeringskostnader och återställa tidigare underuttag. 
 
I 2023 års budget är det inarbetat satsningar på uppströmsarbete och att minska 
tillskottsvatten samt på ökad analysförmåga samt möjliggörande av centralstyrning av 
verk och stationer framåt. Resurser för att arbeta med styrelsens inriktningsbeslut om 
ett gemensamt resursverk är också inarbetat i budgeten. 
 
Det finns stora osäkerheter vad gäller omvandling- och exploateringsområden i 
budgeten 2023 till och med 2025 som påverkar såväl intäkter som kostnader. I denna 
budget är omvandling- och exploateringsområden borttagna.  
 
Osäkerheter finns kring vilket beslut som kommer fattas gällande reningsverk i 
kommunen samt vilken väg man ska gå gällande ny taxekonstruktion. Detta är 
kostnader som kommer arbetas in i budgeten den dagen som mer information finns 
att tillgå. 

Kostnad % 
Kostnadsökningar på grund av omvärlden  

Bland annat kemikalier, elpriser, material och entreprenad 
6,0 

Bolagsgemensamma kostnader från Västvatten AB.  
Bland annat löneökningar, uppströmsarbete och tillskottsvatten, Personal inför 
arbete med ev. nytt reningsverk, sociala avgifter, antal timmar, IT och fordon 

4,6 

Kapitalkostnader 
Under perioden ökar räntan i betydligt snabbare takt än vad som har varit 

historiskt. 

1,7 

Index (Specifika Intäkter/kostnader SVAB)  
Bland annat ökade bruknings- och anläggningsintäkter och satsning på 

uppströmsarbete och tillskottsvatten, utredning miljötillstånd. 

-2,8 

Totalt     9,5 % 
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Anläggningsavgift 
Anläggningsavgiften (engångskostnad när anslutning sker till det kommunala Va-
nätet) föreslås öka med 15 % från och med 2023-01-01, vilket följer genomsnittet på 
femton index gällande drivmedel, anläggningsarbeten och material. 

Investeringar 
Investeringsbudgeten (netto) för de kommande tre åren är på 146 655 tkr och ger en 
reinvesteringstakt av ledningar på ca: 200 år. Investeringarna sker inom området 
reinvesteringar, det vill säga investeringar i befintligt ledningsnät, dricksvatten- och 
reningsverksanläggningar. Investeringar inom områdena omvandling- och 
exploateringsområden som inte är påbörjade är för tillfället borttagna i budgeten. Det 
pågår för närvarande ett arbete med olika lösningsförslag för den framtida 
spillvattenhanteringen och i närtid påbörjas inga projekt som medför nyanslutningar 
till reningsverken.  
 
Reinvesteringarna finansieras via brukningsavgifter medan omvandlings- och 
exploateringsområden finansieras till största del av anläggningsavgifter och till viss 
del av brukningsavgifter. 

Taxeföreskrifter 
En justering av taxorna har gjorts utifrån den ökning av brukningsavgifter och 
anläggningsavgifter som är föreslagen. 
 
I taxeföreskrifterna har även 4 paragrafer ändrats: 

• § 3) Förändringen avser att uppdatera hänvisningar till aktuella utgåvor av 
Svensk standard  

• § 14.1) Förändringen avser att göra taxetexten tydligare gällande vad som 
ingår i avgiften genom att ta bort text som redan finns tidigare i dokumentet. 

• § 14.1.2) Förändringen avser att göra taxetexten tydligare gällande vad som 
ingår i avgiften genom att ta bort text som redan finns tidigare i dokumentet. 

• § 14.3) Förändringen avser att förtydliga avgiftsuttag för både 
bostadsfastighet och annan fastighet.  

Övrig information 
Budget 2023 är beräknad med en nyupplåning på 8 000 tkr. Borgensförbindelsen 
som finns mellan Sotenäs Vatten AB och Sotenäs kommun behöver utökas till år 
2025, då det lånebehov som Sotenäs Vatten AB har under de kommande åren inte 
täcks av borgensramen. 
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Underlag till tjänsteskrivelsen är Sotenäs Vatten AB Budget 2023 samt plan 2024–
2025 samt VA-Taxa för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
2023-01-01. 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av 
brukningsavgiften med 9,5 % från och med 2023-01-01. 9,5 % i ökning innebär för ett 
Typhus A ca 87 kr/månad. 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av 
anläggningsavgiften med 15,0 % från och med 2023-01-01. 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar av 
strategisk betydelse i enlighet med budget 2023 och plan 2024–2025, Sotenäs Vatten 
AB, kapitel 3. 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
taxeföreskrifter 2023, Sotenäs Vatten AB. 
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KSTU § 77  2021/771 

 
 
Medborgarförslag - Strandpromenaden i Kungshamn 

Sammanfattning 

I ärendet föreslås att strandpromenaden vid Ringen kompletteras med större badstege, bastu och 
några bänkar. Förslaget omfattar också några bänkar på soldäcket vid Näbban/Sandbogen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-22 att överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 
 
Förslagsställarna tycker att den nya strandpromenaden har blivit mycket bara, men undrar om det 
inte skulle vara möjligt att komplettera strandpromenaden vid Ringen med större badstege, bastu 
och några bänkar. Förslagsställarna ser även att området vid Näbban/Sandbogen skulle behöva 
kompletteras med några bänkar.   
 
Förslaget har koppling till nedanmål i Vision 2032: 
 
MÅL 3. En levande kommun med 1 000 fler invånare 
3.1 Kommunal service 
3.3 Kommunutveckling 
 
MÅL 8. Kultur- och fritidsutbud med 1 000 olika aktiviteter 
8.3 Friluftsliv 
 

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2022-10-20 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslagets delar avseende lösning för bänkar och badtrappor 
längs strandpromenaden.   
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslagets del gällande bastu. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Hamningenjör 
Anläggningschef 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-20 KA 2021/000771 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Daniel Jarnrot, daniel.jarnrot@sotenas.se 
Hamningenjör 
 

Medborgarförslag - Strandpromenaden i Kungshamn 
 

Sammanfattning 
I ärendet föreslås att strandpromenaden vid Ringen kompletteras med större badstege, 
bastu och några bänkar. Förslaget omfattar också några bänkar på soldäcket vid 
Näbban/Sandbogen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-22 att överlämna medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Förslagsställarna tycker att den nya strandpromenaden har blivit mycket bara, men undrar 
om det inte skulle vara möjligt att komplettera strandpromenaden vid Ringen med större 
badstege, bastu och några bänkar. Förslagsställarna ser även att området vid 
Näbban/Sandbogen skulle behöva kompletteras med några bänkar.   
 
Förslaget har koppling till nedanmål i Vision 2032: 
 
MÅL 3. En levande kommun med 1 000 fler invånare 
3.1 Kommunal service 
3.3 Kommunutveckling 
 
MÅL 8. Kultur- och fritidsutbud med 1 000 olika aktiviteter 
8.3 Friluftsliv 

Konsekvensbeskrivning 
Planenliga åtgärder som enklare bänkar bör kunna planeras in under 2023–2024. 
Åtgärderna längs sträckan Sandbogen-Roparebacken kan planeras när det är dags för 
renovering av denna sträcka. 

Ekonomi  

Tillverkning av mindre bänkar/soffor i enkelt utförande ligger på mellan 2-3tkr/st.  
Att köpa färdiga bänkar kostar mellan 8-10tkr/st. Tillverkning av badstegar anpassade för 
platsen kostar 6-8tkr/stege. En dubbelstege likt ”Näbba”, kostar 18-25tkr. 
Att bygga en mindre bod/bastu skulle exkl. grundläggning kostar mellan 15-18tkr/m2. 
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Driften påverkas direkt vid en byggnation av en bastu då den kommer att behöva el, vatten 
och avlopp och skötsel. Driften kommer även påverkas direkt vid flera badstegar och på 
längre sikt ett ökat underhåll av dessa. Bänkarna kommer att på längre sikt ge ett ökat 
behov av underhåll. 
   

Regelverk  

Planen för området kring Ringen säger att det ska vara förrådsbodar för småbåtshamnen 
eller förrådsbodar med handel.  
 
Vattenområdet utanför Ringen är definierat som småbåtshamn.  
 

 
 
Planen kring området Sandbogen-Roparebacken är ej inom någon befintlig plan. 

Organisation och personal  

Åtgärderna som önskas kommer att påverka den löpande driften vid tillverkning och den 
större med bastu det kommande investeringsbehovet. Direkt eller på sikt kommer 
åtgärderna att påverka den löpande driften med mera skötsel/underhåll. 
 

Hållbar utveckling 

Åtgärderna med utvecklande av badplatser och bänkar efter strandpromenaden har 
kopplingar till Hälsa och välbefinnande 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker att hitta lösning för bänkar i föreslagna områden.   
 
Kommunstyrelsen avslår förslaget i fråga om badtrappor och bastu. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommen 2021-09-13 

Beslutet skickas till 
Förslagsställarna 
Hamningenjör 
Anläggningschef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Daniel Jarnrot Tomas Wallin 
Hamningenjör Anläggningschef 

 
 









 
 

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

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 15(35)
 

 
 

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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Forts. KSAU § 175 

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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Tjänsteutlåtande 
Datum Dnr 
2022-11-03 KS 2021/1030 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Eveline Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

Rapport utvärdering av 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
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- 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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av utredningen och ställa sig 
bakom förbättringsförslagen.  

Beslutsunderlag 

Rapport och förslag till åtgärder 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 
Munkedals kommun 
Lysekils kommun 
 
 

  
Eveline Karlsson Anna Liedholm  
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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Utredning med förslag till förbättringsåtgärder  

2022-08-17 

 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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Inledning  
 

Bakgrund 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän (miljönämnden) omfattar Lysekils, Munkedals och Sotenäs 

kommuner.  

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun fattade den 29:e november 2021 beslut om att säga upp 

avtalet om gemensam miljönämnd. Kommunfullmäktige i Munkedals kommun fattade samtidigt 

beslut om att begära hos samverkande kommuner om en avtalsförlängning med ett år och därefter 

ett år uppsägningstid för eventuellt utträde 31 december, 2023. Lysekils och Sotenäs kommuner har 

medgett avtalsförlängningen.  

 

Syfte och avgränsning 

Syftet med denna rapport är att beskriva hur samarbetet uppfattas bland politiker och 

tjänstepersoner samt utifrån konstaterade brister identifiera och föreslå förbättringsåtgärder i det 

fortsatta miljönämndsamarbetet. Rapporten tar inte ställning till det fortsatta samarbetets vara eller 

inte vara utan utgör ett underlag inför sådant beslut. Det antecknas också att det för miljönämndens 

del visserligen kan vara önskvärt ur effektivitetssynpunkt med gemensamma taxor i de tre 

kommunerna men att varje fullmäktige, enligt kommunallagen, fattar beslut om taxor i sina 

kommuner. Denna fråga utelämnas därför.  

Metod och disposition 

För att utreda vilka förbättringsåtgärder som bör vidtas har två enkätundersökningar genomförts. En 

till politiker (bilaga 1) och en till tjänstepersoner (bilaga 2). Till grund för förbättringsförslagen ligger 

också material från ett särskilt forskningsprojekt inom det ”lokala kommunforskningsprogrammet om 

samarbete” (bilaga 3-5). Detta samarbete förkortas ”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.  
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Nuläge 
Miljönämndens uppdrag 

Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, livsmedelslagen, lag (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter och enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Detta innebär att nämndens uppdrag till största delen avser rättstillämpning enligt de lagar som just 

beskrivits. Miljönämnden bidrar också med synpunkter enligt dessa lagar när kommunerna tar fram 

översiktsplaner, va-planer osv. Dock omfattas inte längre ärenden om strandskyddet inom 

Munkedals kommun av nämndens uppdrag. Nämndens uppdrag definieras och avgränsas av dess 

reglemente. 

En viktig avgränsning är att miljönämnden inte ansvarar för övergripande strategiska frågor varken 

på miljö-, naturvårds- eller folkhälsoområdet. Dessa hanteras i stället av respektive kommun i nära 

dialog med miljönämnden. Som redan framhållits bidrar miljönämnden med synpunkter på 

övergripande strategiska dokument tex översiktsplaner och VA-planer utifrån sitt 

myndighetsuppdrag. Kommunstyrelserna beslutar däremot om det miljöpolitiska arbetet och sätter 

miljömålen för respektive kommun. Miljönämnden tillämpar sedan dessa mål när nämndmålen sätts 

i myndighetsutövningen. 

Miljönämndens kostnader och finansiering 

Miljönämndens totala kostnader är budgeterade till 12,7 mnkr år 2022.  Eftersom det är fråga om en 

myndighetsnämnd består dess kostnader i huvudsak av personalkostnader. 

Kostnaderna finansieras av avgifter och kommunbidrag. Verksamhetens ärendehantering finansieras 

till drygt 57 % genom de avgifter som faktureras kunderna. För år 2022 budgeteras dessa intäkter till 

7,3 mnkr. I övrigt finansieras verksamheten genom kommunbidrag om totalt 5,4 mnkr i budget 2022, 

baserat på en fördelningsnyckel utifrån antalet kommuninvånare i respektive kommun. Det innebär 

att för 2022 tillskjuter Lysekil 2,3 mnkr (14 300 kommuninvånare), Munkedal 1, 7 mnkr (10 500 

kommuninvånare) och Sotenäs 1,4 mnkr (9 100 kommuninvånare).  

Sotenäs kommun har utöver det avtalsenliga ramanslaget tillfört ytterligare 0,3 mnkr i extra anslag. 

Liksom för övrig samverkan mellan SML-kommunerna (löne- och IT-samverkan) uppbär 

värdkommunen ingen ekonomisk ersättning för det stöd inom HR- och ekonomiområdet som 

tillhandahålls verksamheten.  

I utredning om ny fördelningsmodell belyses detta ytterligare.  

Styrning och organisering av miljösamarbetet  

Kommunfullmäktige och kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna leder miljönämndens 

arbete på samma sätt som sina respektive nämnder genom sina mål- och resursplaner. För SML-

samarbetena, där miljösamarbetet är ett av tre samarbeten, finns även SML Samverkansråd. Där 

ingår ordförande i kommunstyrelserna, oppositionsråden och kommundirektörerna (se illustration 
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nedan). Dit kallas också miljönämndens ordförande och verksamhetscheferna. Samverkansrådets 

huvudsakliga uppgift är att skapa en tydlig inriktning för olika frågor, exempelvis kring budget.  

SML Styrgrupp träffas minst tre gånger per år och består av kommundirektörerna samt de 

administrativa cheferna. Dit kallas också verksamhetscheferna. Vid dessa möten behandlas aktuella 

frågor. 

Det finns också ett ekonomiberedningsråd där ekonomicheferna möts och ett miljöråd där 

samhällsbyggnadscheferna och miljöchefen träffas.  

        

Illustrationen till vänster är hämtad ur Lokomrapporten ”Ägarstyrning i fem kommuner – en empirisk 

studie”, KFi-rapport nr 156. Delrapport 1. Tabellen till höger är hämtad ur Lokomrapporten 

”Styrningsutmaningar i mellankommunla samarbeten – en empirisk studie”, KFI-rapport nr 

Delrapport 2, s 21 

Miljönämnden består av samma antal ledamöter per respektive samverkande kommun. Varje 

kommun utser sina ledamöter. Värdkommunen Sotenäs utser nämndens ordförande.  

Miljöenheten leds av en miljöchef som ingår i samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp i 

Sotenäs kommun. Medarbetarna på miljöenheten har sin huvudsakliga arbetsplats på 

kommunkontoret i Kungshamn, på samma sätt som medarbetarna på löneenheten arbetar från 

Dingle och på IT-enheten arbetar från Lysekil. Antalet årsarbetare uppgår till 16 stycken.  

Kopplingen till de tre samhällsbyggnadsförvaltningarna 

Miljöchefen ingår som sagt i ledningsgruppen för Samhällsbyggnadsförvaltningen i Sotenäs kommun, 

men inte i motsvarande ledningsgrupper i Lysekil och Munkedal. I ledningsgruppen ingår också 

Sotenäs kommuns plan- och byggchef, drift- och projektchef, måltidschef och lokalvårdschef.  



 

 

 

 

 

 
     

  
 

  
 

5 
 

 

I Lysekils kommun hanteras samarbetet i bygglovsfrågor och planärenden via remisser, kontakter 

mellan handläggare och – i frågor som behöver samordning - genom kontakt chefer emellan. Något 

övergripande samordningsarbete sker dock inte. Miljöenheten deltar i kommunens ”planverkstad”. 

I Munkedal finns samarbete mellan bygglovhandläggare och miljöhandläggare och genom 

remissförfarande i ärenden som behöver gemensam hantering. Interna planmöten kommer att 

återupptas i kommunen.  

Även i Sotenäs hanteras plan- och byggärenden genom remissförfaranden och kontakter handläggare 

emellan. Plansamordning sker på interna möten där mark- och exploatering är värd för möten med 

plan, bygg, VA och miljö. Ordförandena i nämnder och utskott som ansvarar för 

samhällsbyggnadsfrågor initierar även ordförandemöten i frågor som berör mer än en nämnd.  

För detaljerad bild av samarbetet, vad som är bra och vad som kan förbättras – se enkätsvar från 

förvaltningen, bilaga 2 

Nyckeltal och måluppfyllelse  

Stycket är i huvudsak hämtat från delårsrapport jan-april 2022, som bifogas i sin helhet.  

Mål: Miljönämnden i mellersta Bohuslän skapar goda förutsättningar för det lokala 

företagsklimatet, inte minst genom Rättviksmodellen. 

Det antecknas att Rättviksmodellen omfattar dels efterhandsdebitering av tillsyn, dels bemötande 

och rutinfrågor i handläggningen.  

Miljönämnden samarbetar med näringslivsutvecklarna i respektive kommun och deltar bland annat i 

alla lotsgruppsmöten. Nämnden deltar också vid företagsfrukostar liksom vid företagsluncher som 

arrangeras av externa aktörer. Vid beslut i svårare ärenden kan nämnden ta hjälp av 

näringslivsutvecklaren för att kommunicera besluten med kunderna. Syftet är att samordna besked 

om beslut från respektive samhällsbyggnadsnämnd. 

Samarbetet mellan nämnden och förvaltningen fungerar väl och av enkätsvaren framgår att 

nämnden uppfattar samarbetsklimatet som gott. Detta gäller både ärenden där nämnd och 

förvaltning samma uppfattning, och ärenden där vi gör olika bedömningar. 

Arbetet med remisser från byggenheterna har hög prioritet och handläggningstiden uppgår i 

merparten av ärendena till max tre veckor. 

Insiktsmätningen för livsmedelskontroll och miljöskyddstillsyn avser 2021 års mätning vilken 

publicerades under första tertialen 2022. 

 

Nyckeltalsindikator År 2021 Utfall 2022 Prognos 2022 Mål 2022  

Insiktsmätningen avseende miljö- 
och hälsoskydd 

74 65 68 70  
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Insiktsmätningen avseende 
livsmedelskontroll 

77 75 77 80  

Andel remissvar för bygglov som 
lämnats inom tre veckor, i %. 

92% 90% 90% 90%  

Antal lotsgruppsmöten 
miljöhandläggare deltagit vid 
under året 

12 9 15 15  

Andelen ärenden om 
anmälningspliktig verksamhet (C-
verksamhet) som avgjorts inom sex 
veckor från att ärendet är 
komplett, i % 

 Mäts inför 
årsskifte 

 100%  

 

Särskilt om insiktsmätningen 

Utfallet för livsmedelstillsyn om 75 avser resultaten för Munkedal och Lysekil (med samma poäng). 

Kommunerna i Västra Götalands län redovisar ett utfall mellan 63 och 90. 

Utfallet för miljö- och hälsoskydd om 65 avser Lysekils kommun. Kommunerna i Västra Götalands län 

redovisar ett utfall mellan 58 och 81. 

Mål: Miljönämnden i mellersta Bohuslän skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och 

utveckla personal  

I samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp pågår ett arbete med att utveckla tillitsbaserat 

ledarskap och att stärka medarbetarnas självledarskap på både individ- och gruppnivå. Införandet av 

tillitsbaserat ledarskap i alla verksamheter i Sotenäs kommun är en helt avgörande framgångsfaktor 

för att stärka arbetsgivarvarumärket och öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Arbetet 

med att skapa effektiva team där man kan lära av varandra på ett strukturerat sätt har nu satt sig 

inom enheten och systematiskt förbättringsarbete i de grupperna har resulterat i en allt bättre 

arbetsmiljö. 

Även möjlighet till distansarbete på deltid ökar kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Alla 

handläggare har tillsvidareanställningar på heltid. 

Året har startat med mycket influensa och vinterkräksjuka, men det bedöms inte påverka 

möjligheten att nå Miljönämndens mål om en sjukfrånvaro om 7 %. Att målvärdet är satt högre än 

utfallet år 2021 beror på att en kommun formulerat målvärde för sjukfrånvaron i relation till 2020 års 

sjukfrånvaro. År 2020 var sjukfrånvaron i miljönämndens organisation 10,4 % för att år 2021 sjunka 

till 4 %.  

Nyckeltals-indikator År 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Sjukfrånvaro total, i % 4.0% 6.2% 7.0% 7.0%  
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Andel tillsvidareanställda som har en 
heltidsanställning i anställningsbeviset, i % 

100% 100% 100% 98%  

Andel medarbetare som skulle rekommendera 
Sotenäs kommun som arbetsgivare, i % 

 Möts 
vid 

årsskifte 

70% 70%  

 

Mål: Miljönämnden i mellersta Bohuslän har en organisation som arbetar med tillgången till rätt 

kompetens för att säkerställa nämndens kompetensförsörjningsbehov 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kompetensförsörjningsarbete dokumenteras i den 

förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplanen som reviderats årligen under april månad. 

Åtgärder som vidtagits i inledningen av året är klarspråksutbildning. 

Nyckeltalsindikator År 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Hållbart medarbetarengagemang - HME kommunalt 
anställda 

 Mäts vid 
årsskifte 

 83%  

 

Utredningen 
 

Enkätsvar från politikerna 

Enkäten har skickats ut till sammanlagt 68 politiker som är ledamöter i kommunstyrelserna, 

samhällsbyggnadsnämnderna, byggnadsnämnden samt till ledamöterna i Miljönämnden i mellersta 

Bohuslän. Det har kommit in 23 svar och de som svarar har sammanlagt 44 olika uppdrag.  

Sammanställningen av enkäten till politiker bifogas i sin helhet som bilaga 1. 

Sammanfattningsvis anser ca 50 procent av politikerna att bemötande, effektivitet, service och 

leverans, fungerar bra eller mycket bra. Cirka 25 procent svarar varken bra eller dåligt, medan upp till 

25 procent svarar dåligt. 

De förslag på förbättringsåtgärder som föreslås är; 

• Förtydligande om nämndens uppdrag 

• Tydligare budgetprocess som involverar Munkedal och Lysekil  

• Strukturerat informationsflöde om miljönämndens arbete till övriga kommuner  

• Dialog om egna kommunens utmaningar och lokala förutsättningar 

• Gemensam beredning av stora beslut 

• Sammanträden i alla kommuner 

• Dialog om taxekonstruktionen 
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Enkätsvar från förvaltningen 

Enkäten till tjänstepersonerna skickades till ledningsgrupperna för de tre kommunernas 

samhällsbyggnadsförvaltningar, kansliavdelningarna, näringslivsutvecklarna samt till personal på 

miljöförvaltningen.  

Sammanställningen av enkäten till förvaltningen bifogas i sin helhet som bilaga 2. 

Sammanfattningsvis anser förvaltningarna att närheten till miljöenheten kan stärkas genom att 

samhällsbyggnadscheferna bjuds in till nämndens sammanträden för att ta upp aktuella frågor som 

står i fokus i den egna kommunen. Miljöenhetens medarbetare kan göras mer kända så att man vet 

vilken person som jobbar med vad. Då blir det lättare att ta kontakt med en miljöhandläggare. 

Generellt samarbetar miljöenheten bra med alla kommuner vad gäller remisshantering vid bygglov. 

För planärenden kan samarbetet utvecklas. Man upplever dock att det saknas möjlighet till 

informella avstämningar. Näringslivsutvecklarna i SML tycker att samarbetet med miljöenheten 

fungerar bra. I vissa situationer önskas en något mer möjliggörande myndighetsrådgivning. 

Administrativt fungerar samarbetet bra, man får snabb handläggning av miljöenheten, tydliga och 

klara besked och det är enkelt att få kontakt och återkoppling.  

De förslag på förbättringsåtgärder som föreslås är; 

• Samhällsbyggnadscheferna bjuds in till nämndens sammanträden i Munkedal och Lysekil för 
att ta upp aktuella frågor som står i fokus i den egna kommunen. 

• Miljöenhetens medarbetare görs mer kända i Munkedal och Lysekil 

• Placera miljöenhetens kontor nära samhällsbyggnadsförvaltningen i Munkedal och Lysekil 

• Förtydligande om kommunens roll och befogenhet i miljöarbetet 

• Utvecklat samarbete i planärenden 

• Ökat fokus på Munkedals och Lysekils mål i budgetprocessen 

• Lösningsorienterad rådgivning gentemot företag 
 

I dialog kring resultaten av enkätundersökningen och förbättringsförslagen framhåller 

kommundirektörerna bl.a. att det finns önskemål om att se över finansieringsmodellen utifrån de 

olika kommunernas specifika förutsättningar.  

Lokomrapporten 

Forskningsprojektet det ”lokala kommunforskningsprogrammet om samarbete” har genomförts i 

samarbete mellan Göteborgs universitet, Kommunforskning i Västsverige (KFi) samt Munkedals, 

Lysekils, Tanums, Sotenäs och Uddevalla kommuner. Rapporten handlar om kommunal samverkan 

genom fyra samordningsformer: avtalssamverkan, gemensam nämnd, kommunalförbund och 

kommunalt bolag. Det finns tre rapporter från forskningsprojektet. En handlar om utmaningar med 

ägarstyrning, en om styrningsutmaningar i kommunala samarbeten och den sista är en slutrapport 

om fyra år med mellankommunala samarbeten (bilaga 3-5). 
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Målbild 

Från Lokomrapporten framkommer förbättringspotential ifråga om att vidareutveckla målbilden, och 

snarare förenkla styrningen än att använda utökade processer för att kompensera för bristande 

utveckling av målbilden. (bilaga 3, s 51).  

Styrning 

Som framgått ovan finns fyra olika styrgrupper för miljönämnden, utöver ordinarie mål- och 

ekonomistyrning från fullmäktige. Att styrningen bör hållas enkel framgår inte minst utifrån att 

forskarna konstaterat att det är fråga om starkt lagstyrd verksamhet.  

                 

 

Här bör också framhållas att Miljönämnden styrs av de tre kommunfullmäktige genom de mål 

fullmäktige sätter i sina mål- och resursplaner och att styrmodellerna i de tre kommunerna är så pass 

lika att det är möjligt för nämnden att anta egna mål utifrån dessa. Precis som andra nämnder är det 

miljönämndens uppgift att ta hand om dessa mål och bryta ner egna mål inom ramen för sin egen 

verksamhet. Miljönämnden tar om hand mål från tre fullmäktige och bryter ner dessa till egna 

nämndmål.  

Orienterad mot värdkommunen? 

Forskarna har också i sitt empiriska material noterat att det finns en uppfattning om att 

miljönämnden är starkt orienterad mot värdkommunen och har därför undersökt detta närmare. 

Forskarna konstaterar emellertid att verksamheten arbetar som en (1) enhet, att samtliga 

inkommande ärenden hamnar i en gemensam kö som hanteras oberoende av vilken kommun det 

aktuella ärendet gäller och att tillsynsbesök genomförs oavsett vilken kommun den aktuella platsen 

ligger i.  

Sammanfattningsvis konstaterar forskarna att det ”inte entydigt kan fastslå att det är så att en ägare 

på grund av geografisk placering blir dominerande. Det är emellertid inte helt orimligt att ett visst 

extra inflytande uppnås för värdkommunen. Redogörelsen visar på att det finns tydliga uppfattningar 

   .k .se
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(grundade eller ej) om att värdkommunen får mer inflytande. Det kan i sin tur vara en grogrund för 

missförstånd även om det inte föreligger något otillbörligt inflytande.” (bilaga 3, s 53) 

Kompetensförsörjning 

Ett av de starkaste motiven till att etablera den mellankommunala samverkan mellan Sotenäs, Lysekil 

och Munkedal i form av en gemensam miljönämnd, var för att kunna lösa kommunernas 

gemensamma utmaning med kompetensförsörjning. De samarbetande parterna i studien är överens 

om att det är enklare att rekrytera personal till en heltidstjänst än att annonsera ut en tjänst på några 

få procent och man tror också att en större organisation lockar till sig mer kompetent och driven 

arbetskraft. I intervjuerna framkommer att det också handlar om att utöka möjligheter att rekrytera 

och behålla specialistkompetens, vilket också har infriats. Behovet av specialistkompetens ökar i takt 

med att verksamheten blir större. Vad som problematiseras är att samtidigt som kompetensen höjs 

inom samarbetet, utarmas eller upphör den helt inom respektive kommun. Efter en tid uppstår 

därför en situation där ägarkommunerna helt saknar kompetens inom vissa frågor, vilket skapar 

koordineringsproblem. (bilaga 4, s 39f) 

Kommunerna hade före samarbetet svårt att rekrytera specialistkompetens och upprätthålla en god 

kvalitet i arbetet. Den bild som tonar fram i intervjumaterialet är att det idag är lätt att tillsatta 

tjänsterna inom miljötillsynsområdet eftersom man upplever att ansvaret för tre kommuner gjort det 

till en mer attraktiv arbetsplats samt att det finns flera kollegor på miljökontoret som ansvarar för 

samma område. En annan sak som lyfts fram i intervjuer är det gemensamma miljökontoret som gör 

att handläggarna blir mer anonyma ute i kommunerna. Före samarbetet kunde det vara så att 

näringsidkare och handläggare träffade på varandra i exempelvis mataffären och att det då kunde 

uppstå diskussioner om pågående tillsynsärenden. Nu när verksamheten är större med fler 

medarbetare kan man ta tillsynsärenden i grannkommunen i stället för i den kommun man bor i. 

Resultatet är ökad kvalitet genom en ökadrättssäkerhet och minskad risk för jäv. En annan vinst som 

beskrivs är att det pågår långt mer tillsyn än vad respektive kommun skulle haft kapacitet att klara av 

om de arbetare var och en för sig. (bilaga 5, s 96f) 
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Fördjupad intern utredning om finansieringsmodell 

Budget 2022 

Nedan redovisas budget för intäkter, kostnader och kommunbidrag. Kommunbidraget är fördelat 

efter folkmängd. I siffrorna ingår inte kostnader för politiska arbetet utan dessa belastar respektive 

kommun. I siffrorna ingår heller inte det extra ramanslag om 338 tkr som Sotenäs kommun beslutat 

att bidra med och som används för extra insatser i avloppshanteringen i Sotenäs kommun.  

 

 

Antal ärenden år 2017 - 2021 

 

Ärendehanteringen åren 2017 - 2021 (från bokslut 2021). Antalet ärenden har alltså ökat med 30 % 

mellan åren 2017 och 2021, med bibehållet kommunbidrag. Parallellt har emellertid även 

rekryteringsläget förbättrats väsentligt och vakanser kunnat fyllas. Därmed har både 

personalkostnader och intäkter ökat och miljönämnden kan i större utsträckning utföra sitt uppdrag 

2021 än 2017. Detta innebär att produktiviteten har ökat. Härtill kommer att avgiftsfinansierings-

graden ökat från 47 till 51 % (budgeterad avgiftsfinansieringsgrad för 2022 är 57 %).  

Budget, nuläge

Kontostruktur (axel) Budget helår 2022 

Folkbok-

förda

Andel av 

ramanslag 

utifrån 

folkmängd

Summa Verksamhetens Intäkter -7 328 000

Personalkostnader 11 530 000

Övriga verksamhetskostnader 1 154 300

Summa Verksamhetens kostnader 12 684 300

Kommunbidrag Sotenäs 1 392 600 9100 0,27

Kommunbidrag Munkedal 1 660 500 10500 0,31

Kommunbidrag Lysekil 2 303 200 14300 0,42

Summa 5 356 300 33900 1
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Ärendebelastning från respektive kommun 

Planerad tillsyn 

Antal genomförda inspektioner 
med platsbesök hos 
verksamhetsutövare 

2021 Andel 
Munkedal 

Andel Lysekil Andel Sotenäs Kommentarer 

-Livsmedel,  487 109 (22%) 210 (43%) 168 (34%) Dimensionerande ärendekategori eftersom 
det är många ärenden men 
kostnadstäckningsgrad är hög och därmed 
lägre skattefinansierings-grad.  

-Tobak,  71 24 (34%) 21 (30%) 26 (37%)  

-Läkemedel,  23 8 (35%) 7 (30%) 8 (35%)  

-Miljöskydd, 62 14 (23%) 20 (32%) 28 (45%)  

-Hälsoskydd 40 9 (22%) 19 (48%) 12 (30%)  

Prövningar efter ansökan eller anmälan 

Antal anmälda energibrunnar 109 29 (27%) 39 (39%) 41 (38%)  

Anmälningsärenden miljö- och 
hälsoskydd 

60 18 (30%) 24 (40%) 18 (30%)  

Antal livsmedelsregistreringar  54 6 (11%) 28 (52%) 20 (37%)  

Antal enskilda avloppsärende 
tillsyn 

77 11 (14%) 7 (9%) 58 (75%) Sotenäs har anslagit 338 tkr extra för denna 
hantering. 

Prövning av enskilda avlopp 134 28 (21%) 65 (49%) 41 (31%) Det byggs mer i Sotenäs och Lysekil än i 
Munkedal.  

I dagsläget även övervikt på Lysekil som 
effekt av avloppsinventeringen i samband 
med va-planering. Vilken kommun som får 
störst insats varierar därför över tid. 

Övrigt 1 602 - - - Särredovisas inte, stor variation av 
ärendetyper, tex remisser, klagomål, 
förelägganden. 

Antal diarieförda ärende totalt 2719 567 (21%) 1089 (40%) 1063 (39%)  

Översiktsplan och VA-plan  Initierat Pågår Pågår Dessa insatser varierar mellan kommunerna 
över tid. 

Ovan redovisas ett urval av ärendetyper som visar på fördelningen mellan kommunerna. Nuvarande 

ärendehanteringssystem saknar rapportmöjlighet för i vilken kommun varje enskilt ärende ligger. För 

denna utredning har en manuell utsökning och sortering gjorts av fördelningen av respektive 

ärendekategori per kommun.  
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Omvärldsbevakning - finansiering 

Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner som ansvarar för tillsyn, men också naturvård 

fördelar sina kostnader utifrån folkmängd (12 000 respektive 5 500 innevånare), men eftersom den 

ena kommunen har omfattande arbete med naturvård (kalkning av sjöar och vattendrag) görs en 

reglering i slutet av året för att detta inte ska belasta den andra kommunen. Däremot görs inga 

justeringar för arbete med översiktsplan, va-plan etc. eftersom det bedöms jämna ut sig över tid. 

Någon ersättning till värdkommunen för HR-stöd, ekonomistöd etc. utgår inte.  

Sydnärkes miljönämnd finansieras också utifrån folkmängd (Askersund med 11 000 innevånare, Laxå 

med 6 000 innevånare och Lekeberg med 8 000 innevånare). De olikheter i finansieringen som fanns 

vid bildandet har nu fasats ut. 

Även Miljösamverkan Östra Skaraborg, som är ett kommunalförbund med fem medlemskommuner, 

fördelar kommunbidraget utifrån folkmängd. Det är totalt 117 000 invånarna varav Falköping 33 000, 

Hjo 9 000, Karlsborg 7 000, Skövde 56 000 och Tibro 11 000. Någon justering för kommunernas 

olikheter görs inte. Det görs heller inte justeringar för arbete i översiktsplaner och va-planer som 

bedöms jämna ut sig över tid. Förbundets ansvar omfattar tillsyn och har därutöver även en tjänst för 

va-rådgivning, miljöövervakning och rådgivning av förorenad mark som är avgiftsfri, dvs helt 

skattefinansierad. För den tjänsten har det funnits funderingar på att debitera efter utnyttjandegrad 

men detta har inte genomförts. 

 Habo/Mullsjö Sydnärke Östra Skaraborg SML 

Fördelnings-
nyckel 

Folkmängd Folkmängd Folkmängd Folkmängd 

Antal 
invånare 

12´resp 5´ 11, 6´resp. 8´ 33´, 9´, 7´, 56´ resp. 11´ 14,3´, 9,1´resp. 10,5´ 

Justering Kalkning 
betalas av 
respektive 
kommun 

Ingen 
justering 

Ingen justering Extra ramanslag från 
Sotenäs används till utökad 
avloppstillsyn. Kalkning 
sker i Munkedal, ingen 
justering 
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Slutsatser finansieringsmodell 

Även om lagstiftningen inte gör någon skillnad i fråga om hantering av ärenden i myndighetsutövning 

skiljer sig förutsättningarna i respektive kommun åt. De tre kommunerna har ärenden i alla 

ärendekategorier och behöver därför tillgång till alla kompetenser oavsett antal ärenden i varje 

kategori.  

 Munkedal  Lysekil Sotenäs 

Folkbokförda 10 600 14 300 9 100 

Delårsboende enligt 
kommunernas hemsidor 

1 000, gissning 10 000 16 000 

Antal villahushåll med 
sophämtning 

4 750 7 861 7 013 

- varav fritidshus 1 206 3 929 4 159 

Antal företagare enligt 
kommunernas hemsidor 

1 325 1 608 1 300 

Totalt antal ärenden 2021 600 1 100 1 100 

Landareal 634 km2 208 km2 138 km2 

 

En mängd parametrar skulle kunna analyseras för att avgöra en så exakt kostnadsfördelnings om 

möjligt utifrån nyttjande av miljönämndens resurser. Under samtalen vid genomförandet av 

omvärldsbevakningen framkommer att den gemensamma uppfattningen är att ett alltför invecklat 

system för fördelning av kostnader riskerar att bli mer komplicerat än rättvist. Samtliga utgår i stället 

ifrån folkmängd eftersom det har bäring på ärendebelastningen. Hittills har också SML Styrgrupp och 

SML samverkansråd bedömt folkmängd som ett visserligen trubbigt, men ändå den mest lämpliga 

fördelningsnyckeln (fastställt i respektive kommunfullmäktige).  

Sommartid är emellertid folkmängden missvisande i relation till hur den påverkar miljönämndens 

belastning eftersom antalet människor och verksamheter då skiljer sig mellan de tre kommunerna. 

Det kan därför vara rimligt att justera fördelningsnyckeln som en andel av tillströmningen av 

människor under sommarperioden.  

Samtidigt är antalet företagare i respektive kommun mer lika till antalet än antalet folkbokförda och 

en av kommunerna är betydligt större till ytan, vilket påverkar arbetsinsatsen vid platsbesök. 

Slutligen har en kommun beslutat om extra ramanslag för större insats kring avlopp medan 

motsvarande insats görs i en annan kommun utan sådant extra anslag.  

För fördelning av ramanslaget föreslås därför att fortsatt fördelning utifrån antalet folkbokförda men 

med tillägg för hälften av antalet fritidshus i respektive kommun. Man hade kunnat utgå från en 

andel av de delårsboende, men siffran är inte officiell och framräknad på olika sätt i de olika 

kommunerna. Eftersom kommunerna har ett gemensamt avfallsbolag föreslås i stället antalet 

fritidshus enligt Rambos AB:s kundregister användas för att justera fördelningsnyckeln. 
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Kommun 
Dagens 
kommunbidrag 

Folkbok-
förda 

50 % av alla 
fritidshus 

Folkbokförda + 
hälften av 
antal 
fritidshus 

Ny andel 
av 
kommun-
bidrag 

Nytt 
kommun-
bidrag Förändring 

Sotenäs 1 392 600 9 100 2 080 11 180 0,29 1 553 448 160 848 

Munkedal 1 660 500 10 500 603 11 103 0,29 1 542 818 -117 682 

Lysekil 2 303 200 14 300 1 965 16 265 0,42 2 260 034 -43 166 

  5 356 300 33 900 4 647 38 547 1 5 356 300 0 

Av kolumnen längst till höger framgår förändringen i ramanslag utifrån föreslagen fördelningsnyckel.  

 

Sammanfattande slutsatser 

Från enkätundersökningarna framkommer att samarbetet fungerar bra men att det finns ett behov 

av utökad dialog och närmare samarbete mellan politikerna i miljönämnden och 

samhällsbyggnadsnämnderna samt mellan miljöenheten och samhällsbyggnadsförvaltningarna.  

Det finns också ett behov av att utveckla målbilden och föra dialog om förväntningar, om att utveckla 

och synliggöra styrningen genom fullmäktiges mål och i SML Samverkansråd och Styrgrupp samt 

önskemål om att stärka och synliggöra närvaron av miljönämndens ledamöter och tjänstepersoner i 

alla tre kommunerna.   

Önskemål om översyn av finansieringsmodellen bör också tillgodoses. Eftersom SML-kommunerna är 

”s songsvis olika” ifråga om antalet människor som vistas i kommunen kan fördelningen av 

kostnader istället finjusteras genom att ta hänsyn till viss andel av antalet delårsboende.  

Förslag till förbättringsåtgärder 
 

Målbild och förväntningar 

1. Kommunerna inkluderar information om miljönämndens nuvarande ansvarsområde och uppdrag 
i utbildningspaket för politiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelserna och 
samhällsbyggnadsnämnderna efter valet. Inom ramen för utbildningen förs också dialog om 
förväntningar på miljönämndens arbete i relation till uppdraget enligt nu gällande reglemente 
som inte längre omfattar strategiska frågor.  

o Ansvarig: administrativa chefer  
 

2. Medarbetare och chefer från samhällsbyggnadsförvaltningarna bjuds in till särskilt 
utbildningstillfälle för tjänstepersoner.   

o Ansvarig: miljöchef 
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Finansiering 

3. Förändra finansieringsmodellen så att den utöver folkmängd även tar hänsyn till 50 % av antalet 
fritidshus.  

o Ansvar: kommundirektörerna 
 

Styrning och förvaltningsövergripande samarbete via SML Styrgrupp och SML Samverkansråd  

4. Kommunerna synliggör styrningen via fullmäktiges mål- och resursplan samt när miljönämndens 
budget och bokslutsarbete behandlas.  

  
5. Kommunerna ska eftersträva samsyn om mål och resurser vid beredning av budget och bokslut i 

SML Styrgrupp och SML Samverkansråd. 
 

6. SML Samverkansråd bjuder årligen in ordförande i samhällsbyggnadsnämnderna respektive 
byggnadsnämnden för dialog.  

 
7. SML Styrgrupp bjuder in samhällsbyggnadscheferna att medverka vid en utvecklingsdag per år. 

 
8. Kommunerna utvecklar rutinerna inför och efter SML Samverkansråd och SML Styrgrupp så att 

informationen om dessa möten förstärks och medarbetare, chefer och politiker ser möjligheten 
lyfta aktuella frågor till mötena.  

o Ansvar p 4 - 8: kommundirektörerna 
 

9. Frågan om ärendeköer hanteras i budgetdialogen om mål och resurser (se förslag nr 4-5) 
o Ansvar: miljöchefen 

 
Samarbetet mellan samhällsbyggnadsförvaltningarna och miljöenheten 

10. Miljöchefen adjungeras regelbundet in till alla tre samhällsbyggnadsförvaltningarnas 
ledningsgrupper  

o Ansvar: samhällsbyggnadscheferna 
 

11. Samhällsbyggnadscheferna och miljöchefen för en fördjupad dialog om miljönämndens uppdrag i 
fråga om planarbetet samt utformningen av detta samarbete inom ramen för miljösamrådet. 

o Ansvar för inbjudan: samhällsbyggnadschefen i Sotenäs 
 

12. Kommunerna skapar kontorsplatser för miljöhandläggare i nära anslutning till övriga handläggare 
i samhällsbyggnadsförvaltningarna.  

o Ansvar: samhällsbyggnadscheferna 
 

13. I svåra ärenden kan miljöhandläggare bjudas med när ärende med koppling till ärende i 
miljönämnden ska föredras i SBN/BN/KS. Omvänt kan en handläggare från annan förvaltning 
bistå vid föredragning i miljönämnden när sådant behov finns.  

o Ansvar: samhällsbyggnadscheferna i dialog med miljöchef 
 



 

 

 

 

 

 
     

  
 

  
 

17 
 

 

14. Ordförande i samhällsbyggnadsnämnderna, byggnadsnämnden och miljönämnden kallar till 
ordförandemöte när det finns utmanande ärenden som berör flera nämnder.  

o Ansvar: SBN, BN, MimB ordförande  
 

Helhetssyn i ärendehanteringen för näringsliv och medborgare 

15. Näringslivsutvecklarna bjuder in miljöhandläggare till näringslivsråd när frågor där 
miljönämndens kompetens är relevant på samma sätt som inbjudan redan sker till lotsmöten, 
näringslivsträffar och till arbete med näringslivsstrategi. 

o Ansvar: näringslivsutvecklarna 
 

16. Miljöenheten fortsätter sitt kund- och näringslivsorienterade arbete (ibland benämnd 
Rättviksmodellen) och metoden motiverande samtal enligt miljönämndens beslutade 
målformuleringar och nyckeltal i insiktsmätningen.   

a. Ansvar: miljöchef 
 

Miljönämndens närvaro i de tre kommunerna  

17. Återupptagande av att miljönämnden sammanträder i Munkedal och Lysekil en gång per år.   
a. Ansvar: Nämndsekreterare i Sotenäs och, för lokalbokning, motsvarande funktion i 

Lysekil och Munkedal 
 

18. Vid möten enligt punkt 17 bjuder miljönämnden in SBN/BN ordförande och 
samhällsbyggnadscheferna för dialog om kommunernas särprägel.   

a. Ansvar för inbjudan: Ordförande i Miljönämnden i mellersta Bohuslän med stöd av 
nämndsekreterare 

b. Ansvar för innehåll: respektive ordförande SBN 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-11-01 KA 2022/1 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

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. 

I kompletterande bilaga till investeringsbudget 2023, plan 2024-2026 redovisas 
investeringsprojekt som tagits ur budget 2023 jämfört med planåren i 
investeringsbudget 2022. 

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.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat investeringsbudget daterad      
2022-11-01 

Beslutsunderlag 
Investeringsbudget 2023, plan 2024-2026 daterad 2022-11-01  
Bilaga: Kompletterande info till investeringsbudget 2023 plan 2024-2026 



 

 

 

 

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

Sida 2 av 2 

Beslutet skickas till 
Nämnderna, Förvaltningschefer, Ekonomichef 
 

  
Maria Strömberg Anna Liedholm 
Ekonomichef 
 
Eveline Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

Kommundirektör 
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Investeringsbudget 2023, plan 2024 – 2026 
 
Bakgrund 
Sotenäs kommuns investeringsmål för en god ekonomisk hushållning (beslutade i riktlinjen för 
god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KF § x 2022-11-23) 
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. 
 
Skattefinansieringsgraden utgörs av årens resultat plus årens avskrivningar dividerat med årens 
investeringsvolymer. För år då resultatutjämningsreserven (RUR) nyttjas räknas årets resultat 
innan uttag ur RUR. I Mål- och resursplanen (beslutad i KF § x 2022-11-23) framgår att detta 
utrymme för åren 2023 – 2026 uppgår till 169,4 mnkr. Utöver utrymmet om 169,4 mnkr under 
mandatperioden tillkommer investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i 
Hunnebostrand. 
 
 
Sammanfattning 
Investeringsbudgeten för 2023 och planåren 2024 - 2026 möter utmaningar på flera sätt. Det 
handlar om ett begränsat utrymme till följd av väntade låga resultat, inte minst på grund av höga 
energipriser. Det handlar också om stora osäkerheter i fråga om entreprenadkostnader i rådande 
inflation. Utmaningar med eftersatt underhåll i kommunens anläggningar och byggnader kvar-
står också. Det är utifrån denna situation förvaltningens prioriteringar är gjord.  
 
I förslaget ligger beslutade enskilda projekt kvar. Det innebär att projekten skredriskåtgärder i 
Hunnebostrand och Hunnebohemmet kvarstår. Kvar finns också beslutade projekten; brygga i 
Väjern, åtgärder med en bro vid Örn i syfte att minska risken för översvämning längs väg 171, 
samt ombyggnad av torget i Bovallstrand. Vissa medel för utbyggnad av industriområden finns 
också kvar, men kommer högst sannolikt att behöva utökas inför budget 2024. 
 
Utifrån strategiska dokument som mobilitetsutredning och pågående arbete med cykelstrategi, 
och fullmäktiges mål om en välutbyggd infrastruktur, finns medel avsatta för mobilitetsåtgärder, 
samt gång- och cykelleder.  
 
Planerat underhåll i kommunens byggnader prioriteras där utbildningsnämnden och omsorgs-
nämnden har sina verksamhetslokaler. Härutöver har en särskild prioritering gjorts för 
energieffektiviseringar som omfattar åtgärder enligt den förstudie för energieffektivisering i 
byggnadsbeståndet som pågår, installation av solceller samt byte av armaturer i gatu-
belysningen. 
 
Medel för byggnation av beslutad utformning av Hunnebohemmet har uppskattats till 200 mnkr 
åren 2022 - 2027 (varav 190 mnkr under planperioden). Förvaltningen återkommer med särskilt 
förslag till beslut under första halvåret 2023 med beräknad byggstart andra halvåret 2023. 
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Genomförande av bostadstomter inom detaljplanen Hällebo 2 i Hunnebostrand utgår tills vidare, 
dels beroende på byggkostnadernas utveckling, dels i avvaktan av VA-plan.  
 
Generellt gäller för budgetåret 2023 att förvaltningen sannolikt kommer att behöva återkomma 
med förslag till omprioriteringar under året utifrån de omfattande osäkerheter som råder. 
 
 
Investeringsbudget per område 
Tabellen nedan visar investeringsbudget för år 2023, med planår per verksamhetsområde, där 
enskilda projekt med en budget om 2,0 mnkr eller mer år 2023 specificeras genom varav-rader. 
 

 

Invest er ingar  2023 -  2026
Budget  

2023
Plan    
2024

Plan    
2025

Plan    
2026

Sum m a 
2023-
2026

Exploateringsprojekt & fastighetsköp 2,0 3,0 0,0 0,0 5,0

varav Utbyggnad industriområden 2,0 3,0

Anläggningsprojekt 10,6 7,1 9,0 8,2 34,9

varav Asfaltering beläggning gator och övrigt gatuunderhåll 4,0 4,0 4,0 4,0

varav Rörbron Örn 3,5      

Hamnprojekt 9,8 11,3 8,8 3,8 33,7

varav Brygga Väjern 3,0    

varav Betongkajen Bovall 4,0 3,5

Förskolefastigheter 0,7 0,9 1,0 1,0 3,6

Skolfastigheter 2,6 2,5 4,0 13,0 22,1

Omsorgsfastigheter 58,5 72,9 50,8 20,8 203,0

varav Planerat underhåll 2,5 0,4 0,8 0,8

varav Kompetenscentrum, ombyggnation för daglig verksamhet 6,0 2,5

varav Hunnebohemmet 50,0 70,0 50,0 20,0

Övriga kommunala fastigheter för kärnverksamhet 0,7 0,2 0,3 0,2 1,4

Övriga kommunala fastigheter 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

varav Hygienvårdsanläggning Malmön 2,0

Fastigheter, medel för hela beståndet 1,5 5,1 1,7 1,7 10,0

Övriga investeringar KS 25,8 10,0 5,4 0,0 41,2

varav Räddningstjänst fordon 6,7 4,5 0,6

varav Energieffektiviserande åtgärder 13,0 3,0

Investeringar UN 1,5 2,7 2,6 1,1 7,9

Investeringar ON 2,4 0,5 2,6 1,1 6,6

Sum m a året s invest er ingar 118,1 116,2 86,2 50,9 371,4
varav årets investeringar ex. Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand 67,1 40,2 31,2 30,9 169,4

varav Hunnebohemmet 50,0 70,0 50,0 20,0 190,0

varav skredriskåtgärder i Hunnebostrand 1,0 6,0 5,0 0,0 12,0
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Exploateringsprojekt 
Utbyggnad industriområden  
Medlen avser grovplanering av mark inom Hogenäs hamn i Kungshamn / Bratteby i 
Hunnebostrand. Sedan projektering genomförts under 2022 väntas offerter i början av 
november. Kalkyler för projekten som helhet kan därmed tas fram tidigast under investerings-
ärendets gång. VA-frågan kräver nära dialog med Sotenäs Vatten AB.  
 
Under planperioden avsätts inte medel för fastighetsköp. Detta med hänsyn till de begränsade 
resultat som förväntas. Förslag till beslut och beslut om köp av mark måste därför kombineras 
med förslag till finansiering med tex omfördelning inom beslutad investeringsbudget.  
 
 
Anläggningsprojekt 
På området föreslås energibesparande åtgärder prioriteras. Även asfaltering av gator och vägar 
prioriteras efter en lång tid av svårigheter med upphandling av leverantörer.  
 
Under planåren föreslås medel för byggnation av gång- och cykelvägar (sammanlagt 8 mnkr), 
ställplatser, torget i Bovallstrand, laddstolpar för omsorgsnämndens bilar, åtgärder enligt 
mobilitetsutredningen samt offentlig renhållning och inköp av fordon i de tekniska 
verksamheterna. 
 
Asfaltering beläggning gator och övrigt gatuunderhåll 
Underhållet av kommunens gator är eftersatt och utan underhåll blir nödvändiga åtgärder allt 
dyrare. Åtgärden är angelägen. 
 
Rörbron på Örn 
Åtgärden hänger samman med Trafikverkets insatser för att minska översvämningsrisken kring 
Långöns vatten. Upphandlingen är genomförd, men det föreligger osäkerheter kring geo-
tekniken i området vilket kan försena projektet. Besked om detta kommer i november månad. 
 
 
Hamnprojekt 
Projekten följer underhållsplanen och åtgärderna syftar till att motverka att framtida åtgärder 
fördyras ytterligare. I planen finns garantiarbeten och tätning av kaj på Smögen. Från år 2024 
återupptas åtgärder med småbåtshamnar och bryggor. 
 
Brygga i Väjern 
Projektering har genomförts och ritningar finns framtagna. Upphandling av entreprenör ligger 
ute och byggstart planeras till våren 2023.  
 
Betongkajen i Bovallstrand 
Konsult genomför projektering. Det finns flera osäkerheter i projektet och utvärdering görs i 
slutet av 2022. Åtgärden behövs för att undvika att stänga kajen.  
 
 
Förskolefastigheter 
De sista åtgärderna med flytt av en förskola ryms i medlen, liksom medel för åtgärder i 
Hedalens kök och, beroende på framtida elevantal, även på Hasselösund.  



 
 

Datum: 2022-11-03 

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

Skolfastigheter 
Närmast förestår en hissrenovering på Kungshamns skola och markarbeten kring 
Hunnebostrand skola.  
 
Under planåren föreslås kommunens planerade underhåll fokusera på åtgärder i skol-
fastigheterna. Vilka åtgärder som blir aktuella är avhängigt elevantalet och skolorganisationen. 
 
 
Omsorgsfastigheter 
Vid sidan om Hunnebohemmet har planering för att ändamålsenliga lokaler och yteffektiv 
verksamhet genomförts på omsorgsnämndens område. När Hunnebohemmet är färdigt innebär 
de samlade åtgärderna att omsorgsnämnden kan lämna en byggnad.  
 
Kompetenscentrum, ombyggnation för daglig verksamhet 
Under planåren genomförs takomläggning och verksamhetsanpassningar av ”Kompetens-
centrum” i Kungshamn dit omsorgens dagliga verksamhet flyttar permanent. 
 
Hunnebohemmet 
Totalt uppskattas budget för Hunnebohemmet att uppgå till 200 mnkr åren 2022 - 2027. 
Förvaltningen återkommer våren 2023 med uppdaterade summor och förnyat budgetbeslut 
sedan upphandling av entreprenaden genomförts.  
 
 
Övriga kommunala fastigheter för kärnverksamhet 
Konkret planeras på detta område byte av brandlarmet i kommunhuset. Begränsade medel finns 
också reserverade för akuta behov i fråga om byte av storköksutrusning.  
 
Under planåren har mycket begränsade resurser avsatts på området. 
 
 
Övriga kommunala fastigheter 
Hygienvårdsanläggning Malmön 
I syfte att kunna hålla gästhamnen på Malmön öppen 2023 med intäkter på mellan 350 - 500 tkr 
per säsong.  
 
Under planåren har mycket begränsade resurser avsatts på området. 
 
 
Fastigheter, medel för hela beståndet 
En liten post reserveras för åtgärder i fastighetsbeståndet efter beslut från olika myndigheter. 
 
 
Övriga investeringar KS 
Övriga investeringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2023 avser inventarier till 
måltids- och lokalvårdsenheterna, inventarier och fordon till räddningstjänsten, samt IT-system 
(såsom beslutstöd, HR-system och arrendesystem), samt övrig digitalisering inom 
förvaltningarna. Därtill energieffektiviserande åtgärder. 
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Under planåren har ytterligare budget avsatts för investeringar inom områdena IT-system, 
digitalisering, räddningstjänstens fordon och inventarier, inventarier inom måltids- och lokal-
vårdsenheterna, samt ytterligare energieffektiviserande åtgärder. 
 
Räddningstjänst fordon 
Upphandling av två brandfordon har genomförts under 2022. Fordonen kommer levereras under 
2023. 
 
Energieffektiviserande åtgärder 
En särskild prioritering föreslås för energieffektiviseringar som omfattar åtgärder enligt den för-
studie för energieffektivisering i byggnadsbeståndet som pågår, installation av solceller, samt 
byte av armaturer i gatubelysningen.  
 
 
Investeringar UN 
Under 2023 budgeteras inventarier i idrottshallar och lärosalar, samt digitalisering i syfte att 
kunna genomföra digitala nationella prov. Konst i offentlig miljö utgör 1 procent av årets 
budgeterade re-investeringsvolym och uppgår till 0,7 mnkr. Medel kommer användas för 
Bovallstrands torg.  
 
Under planåren har ytterligare budget avsatts för investeringar inom de områden som budgeteras 
2023. Därtill budgeteras för utbyte av gräsplanen på Kungshamnsvallen. 
 
 
Investeringar ON 
Under 2023 budgeteras för digitalisering, trygghetsskapande lösningar samt inventarier. 
 
Under planåren har ytterligare budget avsatts för inventarier generellt, men framför allt för att 
möblera Hunnebohemmet då den nya delen är klar att tas i bruk. 
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Bilaga: Kompletterande information till  
investeringsbudget 2023, med planår 2024 - 2026 
 
Med anledning av kommande mandatperiods mål för god ekonomisk hushållning och 
resultatbudget har, i förvaltningens förslag till beslut om investeringsbudget, följande 
investeringsprojekt tagits ur investeringsbudget 2023 med planår, jämfört med planåren 
i investeringsbudget 2022: 
 
Exploateringsprojekt och fastighetsköp: 

• Hällebo har utgått 
 

Anläggningsprojekt: 
• Torget i Väjern och Bovallstrand - i nytt förslag ligger budgetbeloppet kvar men 

avser endast torget i Bovallstrand. Torget i Väjern har utgått.  
• Toalett vid Lotsboden på Smögen har utgått 
• Belysning på strandpromenaden i Kungshamn har utgått 
• Åtgärder murar har utgått 
• Planerat underhåll för parker, badplatser och lekplatser har utgått 
• Enkelt avhjälpta hinder ingår i ”gatuunderhåll” 
• Parkeringsplats vid Tennishallen på Smögen ingår i ”gatuunderhåll” 

 
Hamnprojekt: 

• Sprängningsarbeten utanför Fiskauktionen på Smögen har utgått. Kan ändå 
genomföras vid 100 % extern finansiering. 

 
Skolfastigheter: 

• Budget finns men inte i omfattningen av större satsningar  
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2022-11-21 

 

  

 

Delegationsbeslut 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-11-21 100462 

 
Delegationsbeslut - Förändring av organisatorisk 
placering av kommunikationsansvarig 

2022/001085 

2022-11-21 100443 
 

Delegationsbeslut - Remiss - ansökan om 
bygglov, nybyggnad av lokaler/kontor Tången 
42:97 BN-2022-652 

2022/001051 

2022-11-21 100437 
 

Delegationsbeslut - Nyttjanderätt för väg samt 
vatten och avlopp genom 
gemensamhetsanläggning för Finntorp 2:2  på 
Finntorp 2:238. O22989  

2022/000600 

2022-11-21 100432 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 051-001-1 
brygga Hasselön 1:167 

2022/001029 

2022-11-21 100430 
 

Delegationsbeslut-remiss gällande ansökan om 
bygglov för mast, Smögenön 1:414, BN-2022-
636 

2022/001060 

2022-11-21 100420 
 

Delegationsbeslut- remiss gällande ansökan om 
bygglov för mast, Malmön 1:219, BN-2022-635 

2022/001059 

2022-11-21 100419 
 

Delegationsbeslut - Remiss - yttrande i ärende 
Tillsyn gällande Finntorp 2:238 intill Finntorp 
2:63  

2022/000103 

2022-11-18 100350 
 

Delegationsbeslut -Remiss, ansökan om 
tidsbegränsat bygglov, bodetablering för 
renovering av Smögenbron Hasselön 1:74, BN-
2022-672 

2022/001050 

2022-11-17 100322 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om ledningstillstånd 
för elkabel Skolgatan Smögen. Smögenön 1:1 

2022/001061 

2022-11-16 100311 
 

Tf kommundirektör 2022/001062 

2022-11-16 100309 
 

Delegationsbeslut - överföring investeringsmedel 
2022 Strandpromenaden - Nyanläggning park 
Ulebergshamn 

2021/000001 

2022-11-16 100308 
 

Delegationsbeslut - överföring investeringsmedel 
2022 Strandpromenaden - Förbättringar 
småbåtshamn/bryggor 

2021/000001 

2022-11-16 100307 
 

Delegationsbeslut - överföring investeringsmedel 
2022 Strandpromenaden - Förbättringar 
badplatser 

2021/000001 

2022-11-15 100290 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 02002015 Malmön 

2022/000914 

2022-11-15 100274 
 

Delegationsbeslut-upplåtelse för elkabel, Håle 
2:38 

2022/001025 

2022-11-14 100267 
 

Delegationsbeslut omföring medel investering 
digitalisering till ekonomisystem 2022 

2021/000001 

2022-11-11 100264 
 

Delegationsbeslut-upplåtelse för elkabel, del av 
Malmön 1:390 

2022/001053 



 
  Sida 

2(2) 
 

 

Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-11-10 100209 

 
Tecknande av kommunens namn för 
bankanvisning 2.1.16 

2022/000047 

2022-11-10 100204 
 

Delegationsbeslut - Ersättningsnivå vid 
bildadande av gemensamhetsanläggning för väg 
och VA i förrättningarna O22989 gäller 
avstyckning, O223706 gäller 
gemensamhetsanläggning Finntorp 2:238 

2022/000600 

2022-11-10 100203 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om överlåtelse av 
arrende 09-104 Sjöbod samt båtplats Malmön 
1:8, Nytt avtalsnummer 0911-104-1-01 

2022/000925 

2022-11-10 100186 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 0611-053-1 
sjöbod/brygga och 061-029-1 brygga Smögenön 
2:35 

2022/000988 

2022-11-09 100174 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Yttrande / 
grannhörande gällande bygglov, ombyggnad 
balkong Gravarne 49:8 BN-2022-536 

2022/001020 

2022-11-09 -99 
 

Förteckning över avtal om anställningar 
utfärdade månad 2022-10 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2022/000013 

2022-11-07 100141 
 

Delegationsbeslut Remiss - ansökan borrhål för 
bergvärme Finntorp 1:140 Finntorp 1:100 MIMB-
2022-1486 

2022/000973 

2022-11-04 100135 
 

Delegationsbeslut - anvisad plats hämtning av 
hushållsavfall Hunnebo 1:697 

2022/001018 

2022-11-04 100132 
 

Delegationsbeslut - Remiss-Tillsyn boende i 
sjöbod - Malmön 1:739 med sjöbodsarrende 
0911-080 på Malmön 1:8 BN-2019-366 

2022/000997 

2022-11-02 100100 
 

Delegationsbeslut anta anbud i upphandling av 
ramavtal hantverkartjänster Bygg - träarbetare 

2022/000889 

2022-11-02 100095 
 

Delegationsbeslut- Remiss-Tillsyn boende i 
sjöbod - Malmön 1:739 med sjöbodsarrende 
0911-080 på Malmön 1:8 BN-2019-366 

 

2022-11-02 100059 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Coza mat och Café i 
Kungshamn. A582.042/2022 

2022/000968 

2022-11-02 100054 
 

Delegationsbeslut - Remiss - tillsyn i sjöbod 
0911-083 Malmön 1:8 BN-2022-581 

2022/000996 

2022-11-02 100052 
 

Delegationsbeslut - remiss tillsyn boende i 
sjöbod 0911-081 Malmön 1:8 BN-2022-582 

2022/000995 

2022-11-01 100190 
 

Delegationsbeslut egensotning Ellene 1:323 
inklusive ansökan 

2022/000731 
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KSTU § 76  2022/817 

 

Översyn av taxa för markarrende 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun upplåter kommunal mark genom arrendeavtal till företag, privatpersoner 
och ideella föreningar för olika ändamål. Kommunfullmäktige har antagit taxor för olika 
slags arrenden. Nu aktuellt ärende avser översyn av taxan för arrendeavtal exklusive mark 
för sjöbodar, bryggor och egna båtplatser. Av gällande taxa följer att arrendeavgifterna 
varierar beroende på markens läge i kommunen och att avgifterna uppräknas årligen med 
konsumentprisindex, KPI. En administrationsavgift tas ut av sökanden i ärendet. 
 
Förslaget innebär en anpassning av taxan till markens värdeutveckling i syfte att 
kommunens medlemmar ska få en rimlig avkastning på kommunens mark. Vidare föreslås 
en höjning av administrationsavgiften.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun upplåter kommunal mark genom arrendeavtal till företag, privatpersoner 
och ideella föreningar för olika ändamål. Kommunfullmäktige har antagit taxor för olika 
slags arrenden. Nu aktuellt ärende avser översyn av taxan för arrendeavtal exklusive mark 
för sjöbodar, bryggor och egna båtplatser. Av gällande taxa följer att arrendeavgifterna 
varierar beroende på markens läge i kommunen och att avgifterna uppräknas årligen med 
konsumentprisindex, KPI. En administrationsavgift tas ut av sökanden i ärendet. 
 
Förslaget innebär en anpassning av taxan till markens värdeutveckling i syfte att 
kommunens medlemmar ska få en rimlig avkastning på kommunens mark. Vidare föreslås 
en höjning av administrationsavgiften. 
 
Av bifogat förslag till ändrad taxa framgår för var och en av de tre kategorierna av 
arrendatorer (företag, privatpersoner och ideella föreningar) nu gällande avgift samt 
föreslagen avgift uttryckt i kronor per kvadratmeter. Förslaget avser även en höjning av 
administrationsavgiften från 625 kr till 2000 kr inklusive mervärdeskatt. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-10-17 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för markarrende 2023 daterad 2022-10-17. 
Taxan ska tillämpas från den 1 januari 2023 och tills vidare. 
Avgifterna ska årligen räknas upp med konsumentprisindex, KPI.   
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Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschef 
Plan- och byggchef 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-10-17 KA 2022/000817 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johan Fransson 
johan.fransson@sotenas.se 
Mark och exploateringsingenjör 
 

Översyn av taxa för markarrende 

Sammanfattning 
Sotenäs kommun upplåter kommunal mark genom arrendeavtal till företag, privatpersoner 
och ideella föreningar för olika ändamål. Kommunfullmäktige har antagit taxor för olika 
slags arrenden. Nu aktuellt ärende avser översyn av taxan för arrendeavtal exklusive mark 
för sjöbodar, bryggor och egna båtplatser. Av gällande taxa följer att arrendeavgifterna 
varierar beroende på markens läge i kommunen och att avgifterna uppräknas årligen med 
konsumentprisindex, KPI. En administrationsavgift tas ut av sökanden i ärendet. 
 
Förslaget innebär en anpassning av taxan till markens värdeutveckling i syfte att 
kommunens medlemmar ska få en rimlig avkastning på kommunens mark. Vidare föreslås 
en höjning av administrationsavgiften.   

Beskrivning av ärendet 
Sotenäs kommun upplåter kommunal mark genom arrendeavtal till företag, privatpersoner 
och ideella föreningar för olika ändamål. Kommunfullmäktige har antagit taxor för olika 
slags arrenden. Nu aktuellt ärende avser översyn av taxan för arrendeavtal exklusive mark 
för sjöbodar, bryggor och egna båtplatser. Av gällande taxa följer att arrendeavgifterna 
varierar beroende på markens läge i kommunen och att avgifterna uppräknas årligen med 
konsumentprisindex, KPI. En administrationsavgift tas ut av sökanden i ärendet. 
 
Förslaget innebär en anpassning av taxan till markens värdeutveckling i syfte att 
kommunens medlemmar ska få en rimlig avkastning på kommunens mark. Vidare föreslås 
en höjning av administrationsavgiften. 
 
Av bifogat förslag till ändrad taxa framgår för var och en av de tre kategorierna av 
arrendatorer (företag, privatpersoner och ideella föreningar) nu gällande avgift samt 
föreslagen avgift uttryckt i kronor per kvadratmeter. Förslaget avser även en höjning av 
administrationsavgiften från 625 kr till 2000 kr inklusive mervärdeskatt. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

En skälig arrendeavgift innebär att markägaren, det vill säga kommunens medlemmar får 
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en rimlig avkastning på markens värde. Sedan nuvarande taxa beslutades 2020 markens 
värde ökat mer än KPI. Taxan behöver därför justeras för att få bättre 
överenstämmelse med markens värde. 
Förslaget berör drygt 90 arrendeavtal varav ca 30 är företag och 50 privatpersoner. Taxan 
för ideella föreningar förändrades inte vid senaste revideringen. Förvaltningen bedömer att 
taxan fortsatt bör vara oförändrad. 
Förslaget motsvarar markvärdet och följer beslutade prioriteringar. Höjningen av 
administrationsavgiften vilken varit oförändrad i en lång följd av år motsvarar en rimlig 
ersättning för kommunens handläggningskostnad. 

Regelverk  

Till grund för förslaget till nya avgifter ligger Skatteverkets riktvärden för småhus. 
Bestämmelser om arrenden finns i Jordabalken. 

Organisation och personal  

Förslaget bedöms inte påverka organisation och personal. 

Hållbar utveckling 

Att kontinuerligt se över taxor är en del av arbetet med god ekonomisk hushållning.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för markarrende 2023 daterad 2022-10-17. 
 
Taxan ska tillämpas från den 1 januari 2023 och tills vidare. 
 
Avgifterna ska årligen räknas upp med konsumentprisindex, KPI.   

Beslutsunderlag 

Taxa 2023 Arrende Mark 2022-11-15 bilaga 1.pdf 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Plan- och byggchef 
Kanslichef 
 
 

  
Håkan von Dolwitz   
Plan- och byggchefen  

 
 



Arrende mark (exkl sjöbod, brygga, egen båtplats) Bilaga 1

Taxa 2022 Taxa 2023 KPI FörslagTaxa 2023 
Arrendekostnad/ m2/år  KF 20200312 § 9 KA 2019/001133

Avkastning (kr/kvm) Avkastning (kr/kvm) Avkastning (kr/kvm)
Riktvärdeområde Mark Mark Mark

nr kommundel Näringsliv/ KommersiellPrivat
Ideell 
verksamhet Näringsliv/ KommersiellPrivat

Ideell 
verksamh
et Näringsliv/ KommersiellPrivat

Ideell 
verksamh
et

1427066 landsbygd, väster 7 5 1 8 5 1 8 6 1
1427068 kust, sydöst 18 14 1 20 16 1 26 20 1
1427070 kust, sydväst 18 14 1 20 16 1 35 26 1
1427072 kust, nordväst 26 20 1 29 22 1 26 20 1
1427074 Stensjö 12 9 1 13 10 1 17 13 1
1427900 landsbygd, nordöst 4 3 1 4 3 1 4 3 1

Smögen
1427002 centrala 284 213 3 315 236 3 320 240 3
1427004 mellersta 106 79 2 118 88 2 130 97 2
1427006 norra och Hasselön 58 43 2 64 48 2 74 56 2
1427008 Hasselösund 240 180 3 266 200 3 320 240 3
1427010 Kalvbogen 58 43 1 64 48 1 80 60 1

Kungshamn
1427012 centrala 173 130 3 192 144 3 200 150 3
1427014 Bäckevik 66 49 1 73 54 1 80 60 1
1427016 Vägga 40 30 1 44 33 1 69 52 1
1427018 Tången 64 48 1 71 53 1 80 60 1
1427020 Valeberget 53 40 1 59 44 1 63 47 1

Väjern
1427022 Väjern 42 31 1 47 34 1 44 33 1

Hunnebostrand
1427024 centrala 168 126 3 186 140 3 231 173 3
1427026 kring kyrkan 86 64 3 95 71 3 106 80 3
1427028 söder Folkets park 25 18 1 28 20 1 26 20 1
1427030 Hedalen, Hästedalen 22 16 1 24 18 1 30 23 1
1427032 Hunnebovallen 15 11 1 17 12 1 17 13 1

Ulebergshamn
1427034 Ulebergshamn 63 47 2 70 52 2 63 47 2
1427036 östra 40 30 1 44 33 1 46 35 1
1427038 Alperna 73 54 1 81 60 1 93 70 1

Bovallstrand
1427040 centrala 151 113 3 167 125 3 177 133 3
1427042 väster kyrkan 113 85 3 125 94 3 133 100 3
1427044 öster kyrkan 46 34 1 51 38 1 50 37 1
1427046 Stensnäs 36 27 1 40 30 1 50 37 1
1427048 Högbergstorp 24 18 1 27 20 1 31 23 1

Hovenäset
1427050 Hovenäset, södra 128 96 3 142 106 3 192 144 3
1427054 Hovenäset, norra 53 40 2 59 44 2 74 56 2

Bohus-Malmön
1427056 nordöstra 133 100 3 147 111 3 151 113 3
1427058 sydöstra 80 60 2 89 67 2 101 76 2
1427060 stallen till skolan 36 27 1 40 30 1 53 40 1
1427062 myren 106 79 3 118 88 3 149 112 3
1427064 sydvästra 37 28 1 41 31 1 44 33 1
1427076 södra 53 40 1 59 44 1 73 55 1

Administrationsavgift/avtal 625 kr inkl moms 625 kr inkl moms 2000 kr inkl moms



Medarbetarundersökning 2022

”Alla ska kunna gå med lätta steg till jobbet!”



Generellt

Genomfördes

11 – 30 oktober

Kommunicerat syfte: … att 
mäta medarbetarnas 
engagemang, välmående och 
uppfattning i olika frågor för att 
kunna utveckla Sotenäs 
Kommun till att bli en ännu 
bättre arbetsplats.

Redovisning av resultatFrågeformulär

Antal frågor 70
Utgångspunkt i formulär från 2020
Adderade index (Friskfaktorer)

Skala 1-5:
instämmer inte alls - instämmer helt, 
Kan ej ta ställning
Positiva, neutrala och negativa svar

Minst 5 svar för att redovisa 
resultatet på gruppnivå
Andel positiva svar; dvs % andel 
4:or och 5:or

Positiva svar Neutrala svar Negativa svar Medelvärde Antal i % som har svarat på 
undersökningen.

Årets resultat
Förra året

Jämförelse



Sammanfattning

3

Andel positiva svar, ledarskapsfrågor
Kan vara ett värde mellan 0-100
Snitt kommuner = 76
Speglar utövande ledarskap i roll

45 resultatgrupper, spann mellan 31 och 100

Andel positiva svar, alla frågor
Kan vara ett värde mellan 0-100
Snitt kommuner = 69
Speglar arbetstillfredsställelse

45 resultatgrupper, spann mellan 37 och 97

Svarsfrekvens: 79% (73%)

Medarbetarindex (MI): 73 (72) Ledarskapsindex (LI): 76 (74)



Största förändringarna

No Positiva förändringar 2022 2020

37 Jag tycker att min närmaste chef underlättar genom att ta bort onödiga hinder i 
arbetet som jag eller vi i vår arbetsgrupp har påtalat 69% (+8) 61%

23 Jag har förtroende för förvaltningschefens ledningsgrupp (ej politiken) 52% (+8) 44%

33 Jag tycker att min närmaste chef gör mig delaktig genom att t ex lyssna på mina 
synpunkter vid framtagning av förslag och förändringar 82% (+6) 76%

22 Jag har förtroende för kommundirektören ledningsgrupp (ej politiken) 49% (+5) 44%
38 Jag tycker att min närmaste chef ger mig det stöd jag behöver 78% (+3) 75%

Negativa förändringar
54 När jag anställdes fick jag bra introduktion till Sotenäs Kommun 51% (-11) 62%
47 Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt 67% (-5) 72%
44 Framtiden för Sotenäs Kommun ser positiv ut 50% (-4) 54%
55 När jag anställdes fick jag bra introduktion till mitt arbete 60% (-4) 64%
m1 I mitt senaste medarbetarsamtal utformade vi konkreta mål 69% (-4) 73%
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Medarbetarindex - MI

Sammanfattande resultat på enkäten
Andel positiva svar alla frågor ingår

• Viktade mot nyckelfrågorna
 Mitt arbete engagerar mig (1)
 Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation (2)

2022 2020 2018
Totalt 73 72 69

Medarbetarindex – MI: 
Viktad andel positiva svar (4 eller 5) av 
totalt antal svar. 
Varje fråga är viktad beroende av deras 
påverkan på nyckelfrågorna. 

Om alla deltagare svarat positivt (4 eller 5) 
på samtliga frågor blir MI = 100. 
Om ingen deltagare svarat positivt på 
någon fråga blir MI = 0. 

Not: Jämförelse, medianvärde för 
kommuner i Sverige : 69 
(Jämförelser utgår från Zonderas databas.)
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MI - Bakgrundsfaktorer 

2022 Antal 2020
Kön
Kvinnor 73 (479) 72
Män 73 (107) 73
Yrkesroll
Chef 85 (40) 69
Medarbetare 72 (556) 73
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Resultat per frågeområde
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Resultat per frågeområde
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Allmänt

Frågeområde: 75 (74)

Nr 2022 2020 Ext. jmf
1 Mitt arbete engagerar mig 92% 93% 90%
3 Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation 69% 66% 66%
2 Jag skulle rekommendera Sotenäs Kommun som arbetsgivare 65% * 64% 63%

* = fråga med hög påverkan på MI
Bilden visar andelen positive svar (4:or och 5:or)
Externa jämförelser med Zonderas databas

Färgkodning baseras på jämförelser med förra året samt med extern databas
Speciellt fokus på frågor med hög påverkan på MI



Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
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Medarbetarskap

Frågeområde: 76 (77)

Nr 2022 2020 Ext. jmf
7 Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt 93% * 92% 92%
6 I mitt arbete har jag nytta av mina kunskaper och färdigheter 92% * 93% 92%
9 Mina arbetskamrater behandlar mig med respekt 90% 92% 90%
10 Jag får uppskattning från mina arbetskamrater när jag gör ett bra arbete 83% 85% 79%
8 Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete 81% * 79% 78%
4 Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde 80% * 78% 80%
15 Det är en bra stämning på min arbetsplats 76% 78% 74%
5 Jag förstår hur jag bidrar till Sotenäs Kommuns övergripande mål 74% 76% 76%
14 Arbetet är organiserat på ett effektivt sätt så att jag vet vem som gör vad 65% 63% 60%
13 Jag har en bra balans mellan arbete och fritid 63% 67% 66%

11 Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt 
arbete 62% * 61% 64%

12 Jag hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid 59% 57% 57%



Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
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Information & Kunskap

Frågeområde: 67 (71)

Nr 2022 2020 Ext. jmf

16 Jag har tillgång till den information som behövs för att kunna utföra mitt 
arbete 77% * 81% 77%

19 Samarbetet fungerar bra inom min avdelning / enhet 75% 77% 78%

17 Jag har tillgång till de instruktioner och/eller mallar jag behöver i mitt 
arbete 75% 79% 76%

18 På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper 
och erfarenheter 62% 65% 69%

21 Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mitt 
arbete på ett bra sätt 60% 61% -

20 Samarbetet fungerar bra mellan avdelningarna / enheterna 55% 58% 54%



Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
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Kommunledningen

Frågeområde: 50 (48)

Nr 2022 2020 Ext. jmf
26 Jag känner till förvaltningens övergripande mål för verksamheten 59% 59% 61%
23 Jag har förtroende för förvaltningschefens ledningsgrupp (ej politiken) 52% 44% 52%
22 Jag har förtroende för kommundirektören ledningsgrupp (ej politiken) 49% 44% 45%
25 Det finns en tydlig målsättning inom Sotenäs Kommun 48% 50% 55%
24 Kommunledningen är öppen och ärlig i sin kommunikation 40% 38% 40%



Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
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Kommunledningen

Frågeområde: 50 (48)



Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
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Ledarskap

Frågeområde: 76 (74)

Nr Min närmaste chef… 2022 2020 Ext. jmf
35 behandlar mig med respekt 90% 87% 87%

36 har ett beteende som överensstämmer med våra värderingar 82% 82% 82%

33 gör mig delaktig genom att t ex lyssna på mina synpunkter vid framtagning av förslag och 
förändringar 82% 76% 80%

28 är öppen och ärlig i sin kommunikation 79% 79% 79%

38 ger mig det stöd jag behöver 78% 75% -

27 inger förtroende 77% 74% 77%

29 kommunicerar nyheter och händelser på ett tydligt sätt 76% 74% 74%

32 gör det tydligt vad som förväntas av mig 75% 77% 76%

34 bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat i arbetsgruppen 73% 70% 72%

31 är tillgänglig 71% 71% 72%

30 kommunicerar mål och strategier på ett tydligt sätt 71% 70% 73%

37 underlättar genom att ta bort onödiga hinder i arbetet som jag eller vi i vår arbetsgrupp 
har påtalat 69% 61% 68%

39 ger mig konstruktiv återkoppling på hur jag utför mitt arbete 68% 66% 67%



Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
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Utveckling

Frågeområde: 61 (63)

Nr 2022 2020 Ext. jmf
42 Förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas 64% 62% 68%
41 Våra chefer uppmuntrar till kompetensutveckling 63% 64% 63%
43 De förslag som förs fram hanteras på ett bra sätt 56% * 53% 59%
44 Framtiden för Sotenäs Kommun ser positiv ut 50% * 54% 51%
40 Inom Sotenäs Kommun uppmuntras nya idéer 50% * 54% 54%



• 82% har haft utvecklingssamtal = 468 personer
• 11% har det inte = 63 personer
• 7% har ännu inte varit anställda i 12 månader = 42 personer

Utveckling

Frågeområde: 61 (63)

Nr I mitt senaste medarbetarsamtal… 2022 2020 Ext. jmf
m3 fick jag tydlig återkoppling på hur jag utfört mitt arbete 76% 74% 73%
m1 utformade vi konkreta mål 69% 73% 70%
m2 följde vi tydligt upp de mål som vi kom överens om vid föregående samtal 66% 70% 70%
m4 planerade vi gemensamt min kompetensutveckling 59% 61% 64%



Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
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Arbetsförutsättningar

Frågeområde: 74 (76)

Nr 2022 2020 Ext. jmf
49 På min arbetsplats tar vi ansvar så att arbetet blir utfört 93% 91% 79%
48 Jag har tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta enligt våra rutiner 88% 90% 89%
46 Vi har effektiva arbetsrutiner på min avdelning/enhet 70% 70% 66%

47 Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner 
kontinuerligt 67% 72% 68%

50 Min fysiska arbetsmiljö är tillfredsställande 66% 69% 61%

55 När jag anställdes fick jag bra introduktion till mitt arbete 60% 64% 60%
54 När jag anställdes fick jag bra introduktion till Sotenäs Kommun 51% 62% 53%



Jämställdhet och rättvis behandling

+ 8
+3

• 18 personer (3%) upplever att de utsatts för trakasserier /kränkande särbehandling från 
chef/kollega de senaste 12 månaderna 2020 var det 10 st (2%)

– Kränkning från: Chef: 7 personer (2020: 3), Kollega: 11 personer (2020: 7) 
– 7 personer har anmält händelsen inom kommunen (2020: 2)
– 4 personer har fått det stöd och den hjälp de behöver (2020: 1)

• 24 personer (4%) upplever att de utsatts för trakasserier /kränkande särbehandling 
från brukare/allmänhet de senaste 12 månaderna 2020 var det 21 st (4%)

– Kränkning från: Brukare: 21 personer (2020: 20), Allmänhet: 4 personer (2020: 3)
– 12 personer har anmält händelsen inom kommunen (2020: 7)
– 7 personer har fått det stöd och den hjälp de behöver (2020: 5)



Hot och våld

• 43 personer (8%) upplever att de utsatts för våld eller hot om våld på sin arbetsplats. År 
2020 var det 53 pers (10%)

• 32 st (76%) personer har fått det stöd och den hjälp de behöver. 2020 var det 40 st (77%) 
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Motivation

Fråga 1
Engagerad i sitt arbete

Fråga 2
Nöjd med sin arbetssituation

1, 2, 3

1, 2, 3

4, 5

4, 5

Svarsskala 1-5

Frustrerade

24% 

2020: 28%

Extern jmf: 22%

Motiverade

68%

2020: 65%

Extern jmf 62 %

”Nöjda”

2%

2020 : 2%

Extern jmf 4 %   

Omotiverade

7%

2020: 5%

Extern jmf 12 %



Nr 2022 2020 2018

37 Jag tycker att min närmaste chef underlättar genom att ta bort onödiga hinder i arbetet som jag 
eller vi i vår arbetsgrupp har påtalat 69% (+8) 61% 63%

23 Jag har förtroende för förvaltningschefens ledningsgrupp (ej politiken) 52% (+8) 44% 43%

33 Jag tycker att min närmaste chef gör mig delaktig genom att t ex lyssna på mina synpunkter vid 
framtagning av förslag och förändringar 82% (+6) 76% 79%

22 Jag har förtroende för kommundirektören ledningsgrupp (ej politiken) 49% (+5) 44% 42%

38 Jag tycker att min närmaste chef ger mig det stöd jag behöver 78% (+3) 75% 76%

27 Jag tycker att min närmaste chef inger förtroende 77% (+3) 74% 74%

34 Jag tycker att min närmaste chef bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat i arbetsgruppen 73% (+3) 70% 67%

43 De förslag som förs fram hanteras på ett bra sätt 56% (+3) 53% 47%

35 Jag tycker att min närmaste chef behandlar mig med respekt 90% (+3) 87% 86%

3 Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation 69% (+3) 66% 64%
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10 största förändringarna uppåt

2020 - 2022

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 



Nr 2022 2020 2018

54 När jag anställdes fick jag bra introduktion till Sotenäs Kommun 51% (-11) 62% 54%

47 Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt 67% (-5) 72% 63%

44 Framtiden för Sotenäs Kommun ser positiv ut 50% (-4) 54% 41%

55 När jag anställdes fick jag bra introduktion till mitt arbete 60% (-4) 64% 60%

m1 I mitt senaste medarbetarsamtal utformade vi konkreta mål 69% (-4) 73% 68%

m2 I mitt senaste medarbetarsamtal följde vi tydligt upp de mål som vi kom överens om vid 
föregående samtal 66% (-4) 70% 66%

40 Inom Sotenäs Kommun uppmuntras nya idéer 50% (-4) 54% 47%

13 Jag har en bra balans mellan arbete och fritid 63% (-4) 67% 65%

16 Jag har tillgång till den information som behövs för att kunna utföra mitt arbete 77% (-4) 81% 79%

17 Jag har tillgång till de instruktioner och/eller mallar jag behöver i mitt arbete 75% (-4) 79% 75%

22

10 största förändringarna nedåt

2020 - 2022

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 



Slutsatser – Goda områden

Motiverade medarbetare
• Nöjda och engagerade, meningsfullt arbete, rekommenderar kommun, kan påverka, 

nytta av kompetens
• Stärkt MI för chefer

Dagligt arbete
• Kollegial stämning: uppskattning och respekt mellan kollegor, man tar ett gemensamt 

ansvar
• Tydliga mål att arbete mot, tillgång till nödvändig information
• Effektiva arbetsrutiner
• Fysisk arbetsmiljö

Ledarskap
• Stark uppgång för förtroende för kommundirektörens och förvaltningsledningens 

ledningsgrupp
• Chef: Respekt, kommunikation, beteende enligt värderingar, skapa delaktighet, ger stöd, 

inger förtroende etc



Slutsatser – Utvecklingsområden

Dagligt arbete
• Balans mellan arbete och fritid
• Framtidsbilden

Utveckling
• Möjligheter att utvecklas, tid för kunskapsdelning
• Innovativt klimat: Uppmuntran och hantering av förslag

Ledning och ledarskap
• Introduktion till kommunen
• Tydlig målsättning inom kommunen och för förvaltningen
• Stort glapp mellan chefer och medarbetare gällande upplevelser av kommunens och 

förvaltningens ledning (förtroende, kommunikation och målsättningar)

Relativa sett svagare värden för Omsorgsförvaltningen
• Motivation, Information och kunskap, Kommunledning, Ledarskap, Utveckling

Glapp mellan andelen som utsatts för kränkningar och de som anmält händelsen
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Hållbart medarbetarengagemang - HME

2022 2020 2018 2016 Kolada
2021

HME 81 81 80 78 80
Motivation 82 81 80 79 80

Ledarskap 83 82 80 76 80

Styrning 79 80 79 78 80



Fortsatt arbete resultat

Förvaltningschefer och avdelningschefer omsorgsförvaltningen får resultat på samtliga 
underenheter

Dialog med HR-specialist om upplägg för återkoppling i grupper
Stöd till chefer med svagare resultat

Arbeta med resultat på enhetsnivå  (OBS även ledningsgrupp)
2-3 frågor/områden per enhet tas fram (styrkor/utmaningar)
Aktivitetsplan/handlingsplan tas fram
Pulsmätningar under 2023

Återkopplingsmetodik – vernissagemetoden 
PPT till chefer som stöd
Utbildning/genomgång metodik torsdag 8 december

KLG tar fram 2-3 kommunövergripande frågor – Stärka HME och Nyckelfrågor
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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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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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Forts. KSAU § 179 

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 
  



 

 

 

 

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

Sida 1 av 3 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-11-01 KS 2022/000814 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna Liedholm 
Kommundirektör 

 

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 
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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 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.  
 
I rapporten 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. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen och beslutar lägga Alteas Rapport -
Genomlysning och analys av Lysekils kommuns IT-verksamhet till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Altea Sverige ABs Rapport -Genomlysning och analys av Lysekils kommuns IT-
verksamhet 

Beslutet skickas till 
Digitaliseringsstrateg 
Administrativ chef 
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Anna Liedholm 
Kommundirektör 
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 Sensitivity: Internal 

NOMENKLATUR 

I vår rapport förekommer en del branschuttryck och förkortningar nedan följer en lista med förkla-
ringar. 

SLA (Service Level Agreement) 
Avtalsform som reglerar lovad och förväntad kvalité och tillgänglighet på en IT-tjänst. Används för att 
beskriva omfattning på ansvaret för en leverantör av en IT-leverans gentemot mottagande kund. 

XLA (Experience Level Agreement)   
Användarnytta, användarupplevelse, upplevd effekt av en digital funktion eller tjänst. Används för att 
markera att fokus på IT-leveranser och verksamhetsutveckling är verksamhetsnytta nyttohemtagning 

KPI (Key Performance Indicator) 
Nyckeltal för mätning av verksamhetsnytta, verkningsgrad och ekonomi. 

MVP (Minimum Viable Product) 
Ett uttryck hämtat från öppen innovation som betyder ungefär Lägsta acceptabla funktion, används för 
att ange när en produkt eller tjänst är tillräckligt bra att driftsätta. 

NextCloud 
Ett program för möten och kommunikation som bygger på öppen kod och är ett alternativ till exempel 
Teams och Skype och som finns med i eSams lista för alternativa lösningar till amerikanska molnleve-
rantörer. 
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SAMMANFATTNING 

Vardagsförankrad analys 
I vårt uppdrag att göra en genomlysning och analys av Lysekil kommuns IT-avdelning i relation till 
uppdrag och framtida behov av digitalisering, har vi valt att fokusera på verksamheternas förväntningar, 
behov och utmaningar i förhållande till det nuvarande upplevda läget. Detta för att få en tydlig koppling 
till vardagen i de kommunala verksamheterna och upplevelsen av digitaliseringens betydelse i en var-
daglig kontext beskriven av de som står närmast brukaren av den kommunala servicen. 

Det som är väldigt tydligt är att de medarbetare som intervjuats – vi har träffat totalt över femtio – har 
en stark koppling till och ett stort engagemang för sina uppdrag. Det är eleven, föräldern, vårdtagaren, 
medborgaren som är i centrum för deras vardag. Därför behöver de rekommendationer som vi lämnar, 
kunna ge en effekt ända ut till medarbetarens vardag och ytterst föremålet för all kommunal verksamhet, 
medborgaren. 

Den strategiska målbilden med de övergripande och strategiska dokumenten ger en tydlig bild vad era 
tre kommuner ska utvecklas till och var ni vill vara i en framtid. Ni beskriver också ett tydligt varför 
med det trygga, hållbara och attraktiva samhället i era tre kommuner som mål. Det som är viktigt för 
oss i detta arbete, med den relativt begränsade tid vi har till vårt förfogande, är att presentera rekom-
mendationer och förslag som bär mot era strategiska mål och som har en förankring i den vardagliga 
situation som era medarbetare beskriver i intervjuerna som förväntningar, behov och utmaningar. I vårt 
underlag finns belägg för att de framgångsfaktorer som vi valt att fokusera på också ger förutsättningar 
till de vardagsförbättringar som är så viktiga att kunna uppnå för att inte förlora energin i ert verksam-
hetsutvecklingsarbete.  

Relationen Verksamhet och SML-IT 
Vi kan sammanfatta behoven i relationen mellan verksamhet och IT-avdelning med följande värdeord: 

- Kommunikation 
- Förståelse 
- Närvaro 
- Engagemang 
- Samarbete 

Samtliga verksamheter bekräftar behovet av digitalisering för att klara framtidsutmaningen med sin 
verksamhet. Samtliga verksamheter lämnar en insiktsfull och ödmjuk bekräftelse av sitt behov av att 
utvecklas och förstå IT och digitalisering bättre. Samtliga verksamheter önskar ett bättre och mer ut-
vecklande samarbete med IT-avdelningen. IT-avdelningen bekräftar också sin önskan om att få delta på 
en mer strategisk och utvecklande nivå i digitaliseringsarbetet. 

Rekommendationer 

Inriktningsförändringar 
Det behövs en inriktningsförändring från både SML-IT och verksamheterna. I SML-IT:s fall beskrivs 
den enklast i förflyttningen från SLA till XLA vilket beskrivs i detalj längre fram i dokumentet.  SLA 
och XLA är förkortningar som ni kommer att möta i dokumentet fortlöpande och de är kortfattat det 
gamla klassiska sättet att mäta en leverans från IT-avdelning till verksamheten gällande tillgänglighet 
och prestanda (SLA) och det nya moderna sättet där IT-avdelning och verksamhet tillsammans formu-
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lerar verksamhetsnytta och effekt och fokuserar och mäter upplevd nytta och effekt istället för tillgäng-
lighet och prestanda (XLA) Detta kan förstås i den uppdragsbeskrivningen som en IT-avdelningen på 
en av våra högskolor formulerat, de uttrycker det så här, ”Vi levererar inte IT, vi levererar organisation!” 
Att vara fokuserad på användarnyttan i allt man levererar är XLA. När det gäller verksamheterna, så kan 
vi generellt rekommendera att deras inriktning bör förändras från att vi arbetar med IT som stöd, till att 
utveckla vår verksamhet med hjälp av IT. Vad i lägger skillnaden? Om vi använder metaforen med åkern 
som ska brukas, så är att arbeta med IT som stöd för verksamheten, att likna vid att plöja åkern fast med 
hjälp av en traktor (tekniskt stöd). Att utveckla verksamheten med hjälp av IT är att likna vid att nu 
plöjer vi varandras åkertegar med samma traktor och det ger oss möjligheter som vi tidigare inte haft på 
grund av att vi saknat tekniken och kompetensen att använda den. En traktor går att använda till mer en 
plöjning, om man vet hur man gör! Utan användarkompetens är den i bästa fall en dåligt utnyttjad inve-
stering, i värsta fall ett hinder för verksamheten. Med rätt användarkompetens är den en resurs som går 
att utveckla verksamheten med, man kan både harva, så och förflytta material med en traktor. IT-avdel-
ningens förståelse för åkerbruket är också väldigt avgörande för att de ska kunna bidra med höjandet av 
användarkompetensen på bästa sätt. 

Inriktningsbeslut med verksamhetsförändringar tar tid att genomföra och behöver genomföras iterativt 
med små projekt/leveranser och mycket täta effekthemtagningar, där verksamhetsnyttan följs upp och 
mäts ända ut på brukarnivå. 

Organisationsförändringar 
SML-IT behöver hitta sitt gränssnitt i utvecklingsarbetet. En uppdragsbeskrivning som beskriver XLA 
och nyttohemtagning kommer att kräva att ni är överens om hur ni bemannar processerna och leveran-
serna från SML-IT för att nå önskad effekt. När i utvecklingsprocessen ska SML-IT komma in med 
resurser och vilken kompetens som kommer att krävas i de olika faserna av processen behöver beskrivas. 
Verksamhetens tydliga önskemål är att SML-IT finns med i alla delar av processen både i utformandet 
av leveransen, definition av verksamhetsnytta/effektmål, säkerställande av säkerhetskrav, säkerställande 
av teknisk prestanda, samt säkerställande av kompetensförsörjning genom utbildning i användningen av 
den digitala lösningen.  

Verksamheten å sin sida behöver säkerställa att de har en modell som frigör egna resurser i utvecklings-
projekten tillsammans med SML-IT. Detta kommer att vara en kritisk framgångsfaktor för verksamhets-
driven digitalisering. I dagsläget har många verksamheter svårt att se hur de ska kunna få tid till att 
bedriva utvecklingsarbetet samtidigt som de tar hand om vardagen och sitt ansvar för medborgarservicen 
inom sin organisation. En modell som verkar fungera är att kommunen har en Digitaliseringssamordnare 
som har förståelse och kunskap om både kärnverksamhet och IT. 

Vikten av att realisera detta bekräftas genom exempelvis av analyser utförda av Ekonomistyrningsverket 
(ESV) som vi har tagit del av i vårt arbete i detta uppdrag. ESV menar att verksamheten måste förstå 
hur IT kan bidra till den, medan IT-verksamheten måste förstå myndighetens uppdrag, hur myndigheten 
skapar värde och hur it bidrar till verksamhetens mål. En förutsättning för det är, visar EVS:s analyser, 
att IT-verksamheten är närvarande i verksamheten och samarbetar med verksamhetsansvariga.1 

Leveranser har blivit lyckade och verksamhetsnytta har kunnat dokumenterats vid flera tillfällen och det 
är primärt någon av följande två faktorer (eller båda) som varit på plats dessa gånger, 

 
1 ESV, Myndigheters strategiska IT-projekt, IT-kostnader och mognad, s. 53 och 54. 
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1. Digitaliseringssamordnaren har ägt processen från början till slut och säkerställt att rätt resurser 
från SML-IT har varit med. 

2. Personal från SML-IT har varit med i hela processen och haft ett stort engagemang för den 
mottagande verksamheten och kunnat bekräfta förståelsen för behovet och nyttan av den leve-
rerade lösningen under hela leveransen. 

Dessa två exempel ger oss insikt i vad som måste fungera för att det ska bli en fungerande digitaliser-
ingsresa för SML-kommunerna. En tydlig process som ägs av verksamheten, engagemang och närvaro 
av båda parter från början till slut och tillgängliga resurser för dessa uppdrag.  

Slutsats 
Vår centrala slutsats kopplat till uppdraget att göra en genomlysning och analys av Lysekil kommuns 
IT-avdelning i relation till uppdrag och framtida behov av digitalisering, där vi tagit utgångspunkt i 
verksamheternas förväntningar, behov och utmaningar i syfte att få en tydlig koppling till vardagen i de 
kommunala verksamheterna, är att för att klara av ert uppdrag behövs ett inriktningsbeslut fattas om att 
bygga organisationen mot XLA och att börja formulera, mäta och följa upp användarupplevelsen.  

I detta att gå från SLA till XLA – som innebär en stor verksamhetsförändring – behövs en tydlighet i 
vad som krävs av både SML-IT och verksamheterna för att lyckas med resan mot XLA. Det behövs en 
process som beskriver hur leveranser föds, genomförs och levereras och vilka resurser som krävs för 
detta och en ökad verksamhetsförståelse och ett ökat engagemang. Ni behöver se till att remissinstanser 
som juridik och säkerhet blir tillgängliga som utvecklingsresurser från ett tidigt skede i en utvecklings-
process i stället för att vara granskare.    

Det som blir allt tydligare ju mer vi arbetar med ämnet är att ekonomiska jämförelser med andra kom-
muner gällande IT-kostnader är svåra att göra relevanta. Det finns inget sätt att få en övergripande eko-
nomisk jämförelse kvalitetssäkrad, i detta verkar hela branschen vara rörande överens. Vi ser i studier 
och undersökningar från t.ex. ESV (Ekonomi Styrnings Verket) att det inte existerar ett gemensamt sätt 
att mäta IT-kostnader. Vi har i vår interaktion med andra kommuner och med hjälp av våra kollegor som 
arbetar med andra kommuner också fått denna bild bekräftad. Du kan mäta en enskild IT-kostnad och 
jämföra, exempelvis vad kostar det att ha egna datacenter i förhållande till att hyra, men du kan inte 
mäta den totala kostnaden. Så vi vill redan i vår inledande sammanfattning uppmana till försiktighet i 
att använda jämförelsesiffror kring IT-kostnader som vägledande i era beslut. Det som däremot är viktigt 
att ni inom era organisationer börjar mäta kvalitetsförbättringar i förhållande till gjorda investeringar, 
vilket blir betydligt enklare om ni väljer att gå mot en XLA-fokuserad verksamhetsutveckling med hjälp 
av digitalisering. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 
Offentlig förvaltning står inför – för att inte säga mitt i – en rad utmaningar med en växande och åldrande 
befolkning som ger ett ökat behov av välfärd. Invånarna blir också alltmer krävande med förväntningar 
på en smartare och mer tillgänglig välfärd. Digitalisering, det vill säga att genom digital teknik förändra 
arbetssätt och beteenden, är enligt den allmänna uppfattningen inte bara en av möjligheterna utan ses 
snarare som den nödvändiga vägen framåt för att kunna möta dessa utmaningar. Det här har också tydligt 
fångats upp av er i Digital agenda för SML 2020–2022. 

Många kommuner och annan offentlig verksamhet har, precis som ni, utifrån detta utformat digitala 
strategier. Strategierna i sig är en viktig utgångspunkt och något att kunna falla tillbaka på för att kunna 
hålla aktiviteterna i digitaliseringsarbetet på rätt spår. Studier visar emellertid att strategierna många 
gånger inte levs i verksamheterna, att det som beskrivs och beslutas i strategidokumenten ofta skiljer sig 
från hur organisationen i praktiken arbetar med digitaliseringen. Forskningen talar här om ett nödvändigt 
skifte från ett fokus på strategi som dokument till ett fokus på strategi som praktik.2 Med andra ord 
behövs insatser för att digitaliseringen inte ska stanna vid strategiformuleringar i ett dokument, utan 
införlivas i verksamheten genom faktiska aktiviteter. 

I de styrande dokumenten som vi tagit del av, bekräftas er insikt i det nödvändiga skifte som beskrivs i 
ett av styckena ovan, att gå ”från ett fokus på strategi som dokument till ett fokus på strategi som prak-
tik”. I Digital agenda för SML 2020–2022 anges explicit vikten av att e-förvaltningen är förankrad i 
verksamhet för att kunna besvara hur IT ska användas för att nå uppsatta mål, hur organisation och 
arbetssätt kan förbättras och avgöra hur stor nyttan och kostnaderna är. Med detta som utgångspunkt för 
vårt uppdrag har vi tagit oss an uppgiften att analysera utifrån er verksamhets vardag, vilka förutsätt-
ningar som finns idag, vilka förväntningar som finns idag och vilka utmaningar och behov som behöver 
hanteras för att gå från strategi som dokument till strategi som praktik. 

1.2. Uppdraget 
Genomlysning och analys av Lysekils kommuns IT-avdelning i relation till uppdrag och framtida behov 
av digitalisering.  

Uppdraget har varit att utifrån verksamheten förstå det framtida behovet av IT-stöd och stöd i verksam-
hetsutveckling med hjälp av digitalisering i de tre ägarkommunerna för att bygga upp bästa möjliga 
stödfunktion för IT i digitaliseringsresan. Med andra ord har uppdraget innefattat dels att fånga upp 
verksamhetsbehoven, dels att det rör sig om verksamhetsutveckling med digitalisering som stöd vilket 
ger ett syfte med digitalisering – ett medel för verksamhetsutveckling – där det inte nödvändigtvis blir 
ett digitalisera för digitaliserandets skull, dels målet att vilja bygga upp IT-stödfunktionen. Uppdraget 
har även innefattat en ekonomisk analys av SML-IT:s kostnader i jämförelse med andra kommuner. 

1.3. Syfte 
Att skapa en verksamhetsförankrad faktabas för inriktningsbeslut för framtida IT-drift och IT-service 
som en verksamhetsutvecklande resurs.  

 
2 SCDI/Forskningskonsortiet Digital förvaltning, Regionernas digitaliseringsstrategier. Riktning och konsekvenser, 2022-04-14, s. 4. 
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1.4. Metod 

1.4.1. Metodbeskrivning målmiljömetoden 
Ateas Målmiljömetod är ett ramverk designat för att vara så enkelt som möjligt men samtidigt skapa 
förutsägbarhet och struktur i en snabbt föränderlig värld. Metoden består av ett antal steg som tar er från 
nuläge till genomförande av målmiljö. 

Målmiljömetoden vill skapa en IT-miljö som utgår från verksamhetens krav och behov. Det kan vara 
allt från att digitalisera dess processer till att se till att IT-arbetsplatsen är flexibel och funktionell. Men 
för att veta vart vi ska, måste vi veta var vi är och vad vi har. 

Det är steg 1 i målmiljömetoden, att inventera IT-avdelningens nuläge, verksamhetens krav och vilka 
nya initiativ som organisationen står inför. Med den informationen skapar vi en operativ målbild. 

Målbilden kan antingen vara ur ett tekniskt perspektiv för att nå en önskad arkitektur, teknisk plattform 
eller liknande eller en mer värdebaserad bild som handlar om vilka förmågor och kapaciteter man vill 
uppnå, hur man vill ses eller agera, eller för att uppnå måluppfyllnad, i detta arbete har vi fokuserat på 
det senare. 

Då vet vi var vi är idag, vilka krav som finns och hur vår målmiljö ser ut. Men hur tar vi oss dit? 

En operativ målbild som tas fram med hjälp av intervjuer ställs mot ett verifierat nuläge, detta är grunden 
för en Gap-analys. Det är utifrån Gap-analysen vi sedan hittar och formar de rekommendationer, det vill 
säga det som visar hur vi tar oss till målmiljön, som levereras i rapporten. 

1.4.2. Målmiljömetoden i förevarande uppdrag 
För att ta reda på vart SML-IT och verksamheterna i de tre kommunerna Lysekil, Munkedal och Sotenäs 
ska (målbild), var man är och vad man har idag (nuläge) har vi inledningsvis tagit del av och analyserat 
relevanta styrdokument3. Utifrån detta har vi identifierat den strategiska målbilden, som vi presenterar 
kort i avsnitt 4 i rapporten. 

Med det som utgångspunkt genomfördes arbetet med hjälp av kartläggningsintervjuer av representanter 
från olika verksamhetsområden inom respektive kommun för att identifiera verksamheternas och SML-
IT:s förväntningar, behov, mognad, hinder och framgångsfaktorer i förhållande till digitalisering som 
verksamhetsutveckling. 

Totalt har vi intervjuat drygt 50 personer, från olika delar av kommunerna och deras verksamheter. Varje 
intervjugrupp har bestått av mellan 5–8 personer. Gruppernas sammansättning har sett något annorlunda 
ut, där vissa grupper har bestått av representanter både i chefspositioner och personer längre ut i ledet 
medan andra grupper har bestått endast av personer i ledande roll. Varje intervjutillfälle har varit två 
timmar långt och de flesta har hållits fysiskt på plats i respektive kommun, men ett par intervjuer har av 
logistiska skäl skett digitalt. 

Den sammantagna informationen4 vi fått genom inläsning och intervjuer har sedan sammanställts och 
analyserats och utgör grunden för en operativ målbild för digitalisering samt underlag för Gap-analysen. 

 
3 Digital Agenda för SML 2020-2022; Digital motor Fyrbodal Delrapport Munkedal; Digital motor Fyrbodal – Mognadsbedömning1.0-SML; 

SML-IT:s teknisk beskrivning för Central IT-infrastruktur; Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan;  IT avtals-
samverkan (Styrtrappa avtalssamverkan); Årsrapport 2021 IT avdelningen; Avtal om gemensam IT-funktion. 

4 En sammanställning av intervjufrågor och svar finns i bilaga 1. 
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Genom detta kan vi sedan samla rekommendationer för hur man ska ta sig från nuläge, över Gapet till 
den operativa målbilden.  

För att lättare kunna ta till sig frågor kring digitalisering och öka möjligheterna till spontana och öppna 
samtal kring ämnet digitalisering och frågor kring behov, förväntningar, mognad, hinder etc. som många 
gånger har ett visst mått av abstraktion, gav vi alla deltagare i intervjuer och workshops en metafor – 
”Traktorn och åkerbruket”5 som kort kan beskrivas på följande sätt. 

Verksamhetens mål är att bruka åkern, men det går tungt. Många medarbetare är involverade i arbetet, 
många får ont i ryggen, blir slitna och till slut sjukskrivna. Verksamheten kontaktar IT-avdelningen och 
frågar vad som kan göras. IT svarar med att skicka ut en teknisk lösning i form av en traktor, som ställs 
mitt på åkern.  

Genom metaforen med åkern och traktorn kan förväntningar på digitaliseringen som verksamhetsut-
vecklingen samt förväntningarna verksamheterna har på SML-IT och vice versa tydliggöras. Ska SML-
IT leverera en traktor och då är det klart? Eller ska SML-IT vara med och lära verksamheterna att köra 
traktorn och invänta återkoppling om att ”nu blir åkern plöjd på en dag i stället för tio, det är bara två 
medarbetare som behövs mot tidigare sju och alla är gladare och piggare och har inte ont i ryggen längre 
och vi får mer tid över för det vi tycker är viktigt”. 

Genom att klarlägga förväntningar kan grunder till missförstånd upptäckas och när vi förstår hur vi 
missförstår varandra kan vi mötas lättare. Om jag inte levererar det du förväntar dig av mig, uppstår lätt 
irritation och ilska. Men, om jag inte vet vad du förväntar dig av mig blir det svårt för mig att leverera 
enligt din förväntan. Det kan också vara så att du förväntar dig något av mig som jag inte kan eller ska 
leverera. En nyckel är därför att samtala om dessa förväntningar och komma fram till ramarna och struk-
turerna för respektive parts uppdrag och samverkan mellan parterna. Det är således viktigt att identifiera 
förväntningar från alla håll, för att förstå var det brister och därifrån kunna mötas.  

Att man befinner sig i ett läge där verksamheterna tycker det är svårt att utrycka verksamhetsbehovet på 
ett begripligt sätt till SML-IT, bekräftades vid ett flertal tillfällen, bland annat med följande citat ”Vi 
trodde vi beställt en videokonferensanläggning men fick en TV” eller ”Vi trodde vi beställde en funktion 
men fick en produkt”. Detta är ett klassiskt tillstånd av kund- leverantörsförhållande där leverantören 
efterlyser bättre beställarkompetens och kunden efterlyser bättre verksamhetsförståelse. 

2. OMVÄRLDSBEVAKNING OCH TRENDER 

2.1. Kommunernas förflyttning 
Över stora delar av de kommunala verksamheterna i Sverige pågår en förändringsresa med digitali-
seringen som gemensam nämnare. Det vi kan se med tydlighet är att många inser att den nuvarande 
modellen med IT-avdelningen som drivande och ansvarig för att få ut nya IT-lösningar i verksamhet-
erna, behöver omformas till ett tydligare samarbete kring verksamhetsutveckling där verksamheterna 
själva initierar och driver dessa digitaliseringsprojekt. Detta ger både verksamheterna och IT-avdel-
ningar stora utmaningar att förnya och förändra sina arbetssätt. 

En stor fråga de senaste har varit molntjänster generellt och amerikanska molntjänster mer specifikt. 
Vad kan vi och vad bör vi göra i förhållande till det rådande juridiska läget. En fråga som är uppe på 

 
5 Metaforen ”Traktorn och åkerbruket” förklarar varför en del av svaren i Bilaga 1 relaterar till traktorer, åkrar och att plöja. 
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dagordningen hos många kommuner är hur digitaliseringsprojekt ska sättas upp för att lyckas, vilka 
resurser som behöver ingå i projekten från verksamhet, IT och speciella kompetenser som till exempel 
säkerhet, juridik. Detta tillsammans med projektmodell och projektstyrning samt agil förmåga är cen-
trala frågor.  

2.2. Molnfrågan 
Frågan om Cloudtjänster har kommit att handla väldigt mycket om amerikanska molnleverantörer. Detta 
på grund av Schrems II-domen, Cloud Act och EU-kommissionens ogiltigförklarande av Privacy Shield. 
Flera myndigheter har engagerat sig i dessa frågor och regeringens IT-driftsutredning har också bidragit 
till den diskussion som idag finns runt molnfrågan. En stor tveksamhet kring molnleverantörer i allmän-
het och amerikanska molnleverantörer i synnerhet är en konsekvens av detta. Det som hänt är att speci-
ellt den offentliga sektorn stannat upp i sin förflyttning till molntjänster. Organisationer som till exempel 
en del myndigheter och regioner, som står inför utmaningar med exempelvis säkerhetsskyddslagen, har 
valt att titta på alternativ och komplement till Teams för möten och fildelning. I eSams ”Digital samar-
betsplattform för offentlig sektor” finns exempel på detta med bland annat NextCloud. 

Diskussioner kring en Privacy Shield 2.0 pågår, men det är många frågetecken som måste rätas ut för 
att nå en hållbar lösning och det finns skäl att inte ta för givet att den kommande lösningen kommer helt 
ta bort de hinder som föreligger idag. 

2.3. Säkerhet och juridik som möjliggörare 
En fråga som kommit upp på dagordningen det senaste året är behovet av säkerhet och juridik som 
resurser för att möjliggöra förflyttningen till molnet och upprätthållandet av digitaliseringsresan. Kom-
munen har här ett ansvar för att ha ett övergripande informationssäkerhetsarbete och tillse efterlevnad 
av de olika regulatoriska krav som ligger på kommunen och dess verksamheter. De regulatoriska kraven 
för kommunerna är ganska omfattande och många gånger står en verksamhets regulatoriska krav inte i 
harmoni med andra verksamheter i kommunen. 

En kommuns verksamheter hanterar en mängd olika typer av personuppgifter, där sekretesslagstiftning 
och dataskyddsförordningen oundvikligen blir en del av kommunens nödvändiga säkerhetsarbete. Upp-
fattningarna är delade kring i vilken utsträckning digitalisering och integritet är en möjlig kombination, 
men digitalisering är ett nationellt mål som genomsyrar offentlig verksamhet, en verksamhet som också 
har att ta hänsyn till bestämmelserna i bland annat dataskyddsförordningen. Verkligheten för kommuner 
är att digitalisering många gånger krävs för att möta den snabba utvecklingen i omvärlden6, varför digi-
talisering och integritet så långt som möjligt måste bli en möjlig kombination. 

Det är inte självklart för innovatörer att i utvecklingsarbetet av digitala tjänster ha tillräcklig kunskap 
om de olika regelverk som styr en viss verksamhet. Samtidigt saknar en juridiskt skolad tjänsteman 
många gånger den tekniska kompetensen som krävs för att kunna utveckla en app, en tjänst eller ett 
system.  

I den här kontexten kan en parallell dras till dataskyddsförordningens krav på inbyggt dataskydd, eller 
”privacy by design”, i artikel 25.1 i dataskyddsförordningen. Kravet omfattar både tekniska och organi-

 
6 Se bland annat prop. 2016/17:198 s. 5. 
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satoriska skyddsåtgärder, vilket innebär att det kan röra sig om allt från användning av avancerade tek-
niska lösningar till grundläggande utbildning av personalen.7 Tanken är att kravet ska leda till att till-
verkare och utvecklare av datasystem ska tvingas utveckla sina produkter och tjänster så att de bidrar 
till ett effektivt genomförande av principerna för dataskydd och att nödvändiga skyddsåtgärder blir en 
integrerad del av behandlingen. När ett system eller en tjänst tas fram ska skydd av den registrerades 
fri- och rättigheter tas med i kravspecifikationen.8 

Det finns således skäl för att kompetenser inom verksamhet, säkerhet, juridik och IT samverkar från ett 
tidigt skede av en digitaliseringsprocess.9 Genom samverkan redan från ett tidigt skede kan man undvika 
att säkerhet och juridik blir en remissinstans där svaren många gånger leder till att projekt stängs ner 
eller att lösningarna inte blir optimala. Här finns ett behov av kompetens med ett pragmatiskt förhåll-
ningssätt som har ”säkerhet och juridik som möjliggörare” som ingångsvärde. 

Som redan nämnts är det viktigt att även beakta de organisatoriska åtgärderna. Som anges i Europeiska 
dataskyddsstyrelsens (EDPB) riktlinjer kring inbyggt dataskydd10 kan avsaknad av lämpliga organisa-
toriska åtgärder minska eller till och med helt undergräva effektiviteten hos en vald teknik.11 I EDPB:s 
riktlinje ges exempel på organisatoriska åtgärder såsom antagande av interna policyer, uppdaterad ut-
bildning i teknik, säkerhet och dataskydd och policyer för styrning och förvaltning av IT-säkerhet.12 

2.4. IoT och smarta samhällen 
På detta område händer det väldigt mycket och möjligheterna att samla in data genom ”sakernas inter-
net” eller ”Internet of Things” (IoT) har gjort detta till ett växande och innovativt område. Inom t.ex. 
vård och omsorg skapar detta många intressanta möjligheter till effektiviseringar och förbättringar. När 
man kan få kontroll på sängar, rullstolar och annan viktig utrustning genom digital märkning och system-
stöd, skapar detta stora möjligheter att effektivisera och automatisera logistiska flöden inom sjukvården. 
Detta får direkta och positiva effekter genom minskad administration och tidsåtgång, vilket i sin tur 
frigör tid och resurser till vård och omsorg. I och med att man kan mäta, processa och styra genom 
insamling av mätdata inom till exempel fastighetsbranschen ger det möjlighet att bygga intelligenta eller 
smarta hus. Ett annat område är egenmonitorering av vårdtagare med hjälp av digitala enheter som kan 
mäta syreupptagning, hjärtfrekvens etc.och sända denna data till vårdgivande personal som både får 
tillgång till realtidsvärden och statistik som ger möjligheter att öka kvaliteten på vården och skapa trygg-
het för vårdtagaren.  

 
7 EDPB, Riktlinjer 4/2019 om artikel 25 Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, version 2.0, antagna den 20 oktober 2020, s. 6. 
8 Se artikel 25.1 i dataskyddsförordningen; EDPB, Riktlinjer 4/2019 om artikel 25 Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, version 2.0, 

antagna den 20 oktober 2020, s. 4-5. 
9 Se även eSam, Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning 3.0, s. 6 och 23 som lyfter vikten av tidigt samarbete för 

att ta fram IT-lösningar som är juridiskt korrekta. I denna vägledning ges också en övergripande redovisning av vilka rättsfrågor som behöver 
beaktas i digitaliseringsarbetet och som bland annat kan vara till hjälp att identifiera att rätt kompetens involveras i digitaliseringsprocessen 
(se s. 24 ff.). 

10 EDPB, Riktlinjer 4/2019 om artikel 25 Inbygg dataskydd och dataskydd som standard, version 2.0, antagna den 20 oktober 2020. 
11 EDPB, Riktlinjer 4/2019 om artikel 25 Inbygg dataskydd och dataskydd som standard, version 2.0, antagna den 20 oktober 2020, s. 9. 
12 EDPB, Riktlinjer 4/2019 om artikel 25 Inbygg dataskydd och dataskydd som standard, version 2.0, antagna den 20 oktober 2020, s. 9. 
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2.5. AI13 och RPA14 
Detta område är föremål för mycket diskussioner och är troligtvis det område där den största debatten 
förs just nu. Området är kontroversiellt i den meningen att det innehåller både stort engagemang och 
framtidstro, där det beskrivs som det som ska rädda och förbättra mänskligheten med intelligenta robotar 
och Artificiell intelligens, men också innehåller mycket av skepticism kring ”ska robotarna ta mitt 
jobb?” och ”vet vi vad som händer när robotarna blir intelligentare än oss?” Det kan också vara att 
debatten handlar väldigt mycket om just AI som gör att det finns en viss rädsla och skepticism kring 
digitalisering som företeelse. 

Detta mynt har två sidor som alla mynt. Visst är det så att fantastiska möjligheter skapas till bättre vård 
och skola om vi får hjälpa med att analysera stora mängder data av AI och vi kan ta datadrivna beslut 
baserade på analyserade fakta etc. Men vi blir också i samma andetag, alltmer beroende av dessa ma-
skiner. Facebooks ansvarige chef inom området Machine Learning beskrev dilemmat på Openc Com-
pute Projects Summit 2018 ungefär så här, ”Det finns ingen övre gräns för vad maskinerna kan lära sig 
rent teoretiskt, men det finns en övre gräns för vad samhället klarar av att hantera. Vi kan mata dessa 
inlärande maskiner med hur mycket data som helst och tillföra processorkraft för att processa fram nya 
förmågor, men det finns inte infrastruktur resurser i samhället som klarar av att försörja dem. Elen håller 
på att ta slut i flera av världen största IT-städer och det är därför inte hållbart att driva detta område för 
hårt. 

3. EKONOMISK ANALYS 

IT-kostnader i jämförelse 2021-års siffror   

Kommuner IT-kostnad Invånare 
Kommunanställd FTE /IT FTE 

Kostnad/ invånare 

SML-IT 37 494 000,00 kr 33 879 

                   Antalet årsarbetare på 
kommunerna per årsarbetare på 

IT- 113 
IT- kostnad per innevånare 

1 106,70 kr  

Ljungby (verksamheternas IT-kostnad) 37 163 000,00 kr 28 433 

Antalet årsarbetare på kommu-
nen per årsarbetare på IT- 373 

 IT- kostnad per innevånare 
 1 307,04 kr 

Vi har i vår ekonomiska analys använt oss av ett jämförande material från andra kommuner. Vi gick ut 
till närliggande kommuner i trestadsområdet och frågade dem om siffror kring IT- och de svarade att 
det inte gjort några sådana kalkyler på länge bland annat för att ”det är svårt att jämföra äpplen och 
päron” Det som har varit svårt att hitta är en gemensam enhetsfaktor. SML-IT anger antalet digitala 
enheter, när vi gick ut till andra kommuner och frågade efter detta så kom det fram att de försökt göra 

 
13 Artificiell intelligens (AI) eller maskinintelligens är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs natur-

liga intelligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, 
planera en sekvens av handlingar och att generalisera. Det är också namnet på det akademiska studieområde som studerar hur man skapar 
datorprogram med intelligent beteende. (wikipedia) 

14 RPA (Robotic Process Automation) RPA är en programmerad mjukvara som används för att automatisera uppgifter som annars skulle utföras 
manuellt av kontorspersonal. Det kretsar kring vardagligt arbete som inte kräver specifika mänskliga egenskaper och kan skötas av maskiner. 
(PwC) 
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detta men att det föll på att denna typ av nyckeltal inte säger något utan en kontext som beskriver värdet 
av enheten. Till exempel så kan kostnaden för en enhet vara lägre samtidigt som den har tillgång till en 
avsevärt mindre produktkatalog än den som den jämförs med, dvs värdet av enheten blir mindre och då 
faller jämförelsen platt. Det är som att jämföra priset på en fullutrustad bil med en bil utan utrustning 
och säga att man jämfört priset på två bilar. Andra har valt enheten FTE (antal heltidsanställda i kom-
munen i förhållande till IT-avdelningens storlek). Vi har i ovan valda exempel gjort just detta och det ni 
kan se är att Ljungby kommun har en mycket mindre IT-avdelning i förhållande till antalet kommunan-
ställda än SML15, men en högre IT-kostnad per innevånare. Vad detta beror på vet vi inte men det visar 
att nyckeltal är svåra att använda i denna typ av jämförelse. Utöver att kommuner använder olika en-
hetsfaktorer räknar man också lite olika i kommunerna vad som är att relatera till IT-kostnader, vilket 
gör det svårt att jämföra siffrorna både på övergripande nivå och i detaljer. Vi ser också i undersökningar 
gjorda av till exempel ESV att det är svårt att få relevanta siffror att jämföra med, eftersom det inte finns 
några färdigutvecklade, gemensamma system eller processer för att fånga IT-kostnader.16 

Det vi har kunnat göra är att använda oss av kommunens storlek och den redovisade IT-kostnaden samt 
antalet anställda på IT-avdelningen i jämförelse med antalet anställda i kommunen, i ert fall de tre kom-
munerna. Vi har valt en kommun som rapporterar en väl fungerande IT-avdelning och som storleks-
mässigt kan vara relevant för SML. Materialet har relevans i tid (genomförd 2021) och storlek på kom-
mun, genom att den motsvarar SML-kommunerna i sammantagen storlek gällande invånarantal. Antalet 
innevånare är självklart inte heller en enhet som ger full rättvisa till siffrorna då en kommun kan ha en 
mycket mer differentierad geografi likväl som demografi i jämförelse med en annan kommun.  

Vi kan se att det i förhållande till antalet kommuninvånare är skillnader i hur mycket IT-kostnader som 
redovisas. Vi ser också att det är en storskillnad på hur många heltidsanställda (FTE) som finns på IT-
avdelningarna i förhållandet till heltidsanställda i kommunen. Vår analys är att det kan vara dolda kost-
nader som belastar IT, alternativt att det kan finnas administrativa resurser som driver IT-projekt i verk-
samheten, till exempel projektledare, verksamhetsutvecklare, och förändringsledare. Detta är något som 
vi har iakttagit i andra kommuner, vilket har ökat IT-kostnaderna genom att flytta över kostnader från 
verksamheterna då dessa blivit mer drivande i digitaliseringsarbetet. IT är helt enkelt en större del av 
den totala kommunbudgeten och till exempel administrativa tjänster som jobbar med IT ute i verksam-
heterna i andra kommuner, specificeras som IT-kostnader.  

Ett konstaterande som vi kan göra på bred bas är att IT och digitala hjälpmedel är en allt större del av 
de uppdrag som kommunerna ansvarar för, vilket också skulle kunna förklara att IT-kostnader kan se 
lite olika ut relaterat till hur digitalt mogen en kommun är och man därför valt att definiera kostnader 
som IT lite olika. Kostnadstrenderna för IT hos kommuner är i de flesta fall stigande, vilket om man 
tittar på utvecklingen är fullt försåtligt, dock blir det svårare att definiera vart IT börjar och slutar ef-
tersom det integreras i samtliga verksamheter allt mer. Många verksamheter befinner sig idag i den 
transformation som vi igenkänner hos SML-kommunerna också, där den klassiska IT-organisationen 
som bestått av drift och förvaltning av IT-infrastruktur, tillhandahållande av hård- och mjukvara samt 
helpdeskfunktioner, nu utmanas att vara mer delaktig och behjälplig i verksamhetsutvecklingsprojekt. 

Sammantaget visar den jämförelse vi presenterar här att det redovisas något högre kostnader per invå-
nare för IT i den jämförande kommunen. Det kan bekräfta den bild som redovisas i Digital motor av 

 
15 Siffrorna för FTE i respektive kommun är från 2021 undantaget Munkedal som är från 2020 

16 ESV, Fördjupad it-kostnadsuppdrag, Delrapport 2: Kartläggning av it-kostnader, s. 10. 
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SML:s IT-kostnader mot kommungenomsnittet, där SML ligger under kommungenomsnittet på riks-
nivå. Sett till kommunerna som ingår i Fyrbodal ligger dock SML-kommunerna något över genomsnit-
tet.17 Vi kan inte se i våra underlag om besparingar och effektiviseringar är en konsekvens av den höjda 
IT-kostnaden. Vi vill dock påpeka att mycket är i förändring just nu i många kommuner, vilket gör att 
siffrorna kan ha underliggande förklaringar som vi inte känner till.  

Med allt det som kommit fram i vårt arbete med att göra en ekonomisk analys, vill vi lyfta ett varningens 
finger kring att ekonomiska jämförelser med andra kan vara ett riskfyllt sätt att skapa underlag för vik-
tiga beslut. 

4. STRATEGISK MÅLBILD 

Som en del av vårt inledande arbete i uppdraget att analysera SML-IT i relation till uppdrag och framtida 
behov av digitalisering tog vi del av olika styrande dokument. Utifrån detta kunde vi skapa oss en bild 
av det strategiska nuläget i SML-kommunerna vad gäller digitalisering.  

Den digitala strategin kan sammanfattas genom formuleringen ”allt som kan digitaliseras skall digitali-
seras, om det skapar nytta och frigör resurser till kärnverksamheten”.18 Detta bryts ner i olika delar 
relaterat till klimatfrågor, samhällsutmaningar, samverkan mellan kommun och allmänhet, innovations-
kraft, kvalitet och effektivitet samt kommunen som attraktiv arbetsgivare. Målet med digitaliseringen är 
att skapa 

- enklare vardag för privatpersoner och företag, 
- smartare och öppnare förvaltningar som stödjer innovation och delaktighet, och 
- högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.19 

Utöver detta är det vår uppfattning efter att ha läst och analyserat de styrande dokumenten vi har tagit 
del av att det finns en öppenhet och villighet att förändras och utvecklas genom att ta till er ny teknik 
och att det finns ett tydligt fokusskifte från drift till utveckling. 

Något som är positivt med den digitala strategin är att den inte enbart fokuserar på effektivitet, utan 
också tydligt omfattar innovation. Den är heller inte endast inriktad mot inre nytta, det vill säga att skapa 
nytta internt, utan den omfattar även nytta för mottagaren/slutanvändaren.20 

Det är emellertid också utifrån vår analys tydligt att digitaliseringen inte riktigt tar fart på det sätt som 
era digitala strategier och mål ger uttryck för. Att fastna mellan strategi i praktik är inte ovanligt när det 
gäller digitalisering i offentlig verksamhet.21 Det är långt ifrån självklart hur man gör för att genomföra 
sin digitala strategi, hur man gör för att i praktiken gå från drift till utveckling. För att få strategin inte-
grerad i verksamheten och undvika att strategin lever parallellt med verksamheten lyfts resursförstärk-
ning och dialog med verksamhetens olika delar som centralt.22 Genom det här uppdraget har dialog med 

 
17 Riksgenomsnittet är 2 %, genomsnittet för Fyrbodal 1,2 % och för SML 1,28 %. 
18 Digital agenda för SML 2020-2022, s. 2. 
19 Digital agenda för SML 2020-2022, s. 2. 
20 Jfr. SCDI/Forskningskonsortiet Digital förvaltning, Regionernas digitaliseringsstrategier. Riktning och konsekvenser, 2022-04-14, s. 7. 
21 Se exempelvis SCDI/Forskningskonsortiet Digital förvaltning, Regionernas digitaliseringsstrategier. Riktning och konsekvenser, 2022-04, 

s. 4. Se även SCDI/Forskningskonsortiet Digital förvaltning, Ledning och styrning av digitalisering i Göteborg – Portföljstyrning för ända-
målsenlig digitalisering: Analys och rekommendation, avsnitt 3.1.  

22 SCDI/Forskningskonsortiet Digital förvaltning, Regionernas digitaliseringsstrategier. Riktning och konsekvenser, 2022-04-14, s. 13. 
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verksamheterna inletts på ett tydligt sätt, men det finns alltså skäl att fortsätta involvera verksamheterna, 
något som vi också återkommer till senare i rapporten. 

Något som vi har iakttagit i vår inläsning och analys är att Digital agenda som innehåller den digitala 
strategin saknar en uttrycklig definition av begreppet digitalisering. Det skapar, enligt forskningskon-
sortiet Digital förvaltning, potentiella tolknings- och riktningssvårigheter vid anammande och exekve-
ring.23 En rekommendation av forskningskonsortiet är att genom en explicit definition av digitalisering 
säkerställa ett gemensamt utgångsläge.24 Rekommendationen från forskningskonsortiet innehåller ett 
förslag att följa definitionen från SKR och forskningsfronten, närmare bestämt ”Digitalisering är en 
metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för automatisering eller innovation”. 
En sådan definition synes ligga väl i linje med hur den digitala strategin beskrivs i Digital agenda och 
övriga styrande dokument som vi har tagit del av. Något som denna definition kan sakna och behöva 
kompletteras med är ett tydliggörande om att digitaliseringen behöver vara verksamhetsstyrd, något vi 
återkommer till senare i rapporten. 

5. NULÄGE 

5.1 Inledning 
Som redogjorts för under avsnitt 1.3 Metod genomfördes arbetet med att ta fram både ett nuläge och en 
målbild med hjälp av kartläggningsintervjuer av representanter från olika verksamhetsområden inom 
respektive kommun, i syfte att identifiera verksamheternas och SML-IT:s förväntningar, behov, mog-
nad, hinder och framgångsfaktorer i förhållande till digitalisering som verksamhetsutveckling. 

Nuläget presenteras dels genom ett generellt nuläge, dels genom ett nuläge för respektive verksamhets-
område som vi har intervjuat. De senare har rubricerats som ”Omsorg och hjälp”, ”Utbildning och kul-
tur”, ”Samhällsutveckling”, ”Stödfunktioner” samt ”SML-IT”. Det generella nuläget omfattar sådant 
som vi identifierat som gemensamt i större utsträckning i de olika intervjugrupperna, medan de verk-
samhetsspecifika nulägesbilderna visar vad som är särskilt utmärkande för respektive verksamhetsom-
råde. På detta sätt synliggörs att det finns tydliga gemensamma nämnare, men också att det finns vissa 
skillnader mellan de olika verksamheterna som behöver beaktas i digitaliseringsarbetet. 

Varje del inleds med att vi i punktform presenterar nuläget såsom vi identifierat det utifrån vår analys 
av intervjuerna. Därefter utvecklar vi varje punkt och avslutar med en kort formulering som så att säga 
utgör ett av oss tilldelat ”citat”, det vill säga inte något som någon av intervjudeltagarna nödvändigtvis 
uttryckligen uppgett, utan som representerar en kort summering av vår uppfattning om gruppens status. 

5.2 Generellt 

• Generellt positiv attityd till digitalisering, förändring och utveckling. 
• Tydligt leverantör- och kundförhållande mellan verksamhet och SML-IT med klassisk SLA-

leverans. 
• Otydliga strukturer, ansvarsfördelning och uppdrag. 
• Brister i verksamhetsförståelse, kommunikation, närvaro och samverkan. 

 
23 SCDI/Forskningskonsortiet Digital förvaltning, Regionernas digitaliseringsstrategier. Riktning och konsekvenser, 2022-04-14, s. 9. 
24 SCDI/Forskningskonsortiet Digital förvaltning, Regionernas digitaliseringsstrategier. Riktning och konsekvenser, 2022-04-14, s. 12. 
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• Varierande digital mognadsgrad, även inom förvaltningarna. 
• Otillräcklig infrastruktur. 

”Generellt positiv attityd till digitalisering, förändring och utveckling.” Genomgående i samtliga 
intervjugrupper finns en positiv inställning till digitalisering och dess möjligheter i verksamhetsutveckl-
ing. Både SML-IT och verksamheterna vill utveckling. Digitaliseringen ses av de flesta som något nöd-
vändigt för att klara uppdraget, där verkligheten många gånger ger vid handen mindre pengar, brist på 
personal och större uppdrag. Här ses digitaliseringen många gånger som en möjliggörare, där olika typer 
av digitala lösningar kan underlätta och hjälpa, ge lättare arbetssätt och mindre administration.  

Man ser möjlighet att genom digitalisering effektivisera processerna för att frigöra tid till kärnverksam-
heterna, vilket ligger i linje med den strategiska målbilden ”allt som kan digitaliseras skall digitaliseras, 
om det skapar nytta och frigör resurser till kärnverksamheten”. Det handlar om att få mer tid till mänsk-
liga möten, mer tid med elever och barn, mer tid att vara ute och utöva tillsyn etc. 

”Tydligt leverantör- och kundförhållande mellan verksamhet och SML-IT med klassisk SLA-le-
verans.” På ett övergripande plan synes man vara överens om att verksamheterna ska driva verksam-
hetsutveckling genom digitalisering och SML-IT ska vara ett stöd i dessa processer. Analysen visar 
också att man är överens om att SML-IT borde vara mer delaktiga och närvarande i verksamheterna och 
i digitaliseringsprocesserna. Ändå synes verksamhet och SML-IT i dagsläget inte kunna mötas i sina 
förväntningar. 

I analysen av intervjuerna kan en otydlighet i uppdrag och förväntningar identifieras. Det finns en dis-
krepans mellan vilket uppdrag som SML-IT anser att man har och vad verksamheten tror att SML-IT 
har. Ett skäl kan enligt vår uppfattning vara en otydlighet i SML-IT:s roll som stödfunktion i en digita-
liseringsprocess. Vår analys av de intervjuer vi genomfört inom ramarna för detta uppdrag är att relat-
ionen mellan verksamhet och SML-IT i nuläget är en klassisk kund-/leverantörsrelation. Detta förstärks 
av rapporten ”Digital motor” där det framgår att SML-IT lägger totalt 80 % på områden med fokus på 
drift.25 Det är således endast 20 % som läggs på de områden som fokuserar mer på utveckling mot 
verksamheten.26 Samtidigt är digitalisering högt på agendan och man befinner sig i ett fokusskifte där 
man vill gå från drift till utveckling. Utifrån vår analys av intervjuunderlaget är det vår uppfattning att 
fokusskiftet skapat en uppfattning av SML-IT:s roll i digitaliseringsarbetet, som inte alltid korrelerar 
med SML-IT:s uppdrag som det ser ut i dagsläget. Samtidigt känner sig SML-IT låsta i sitt uppdrag, där 
man känner sig fast i det operativa arbetet men vill arbeta mer strategiskt. Båda ”sidor” vill framåt, vill 
utveckling, men har hittills svårt att mötas och nå framgång i digitaliseringsarbetet.  

”Otydliga strukturer, ansvarsfördelning och uppdrag.” I intervjuerna framkom brister avseende 
strukturer, processer, rollfördelning, ansvar och tydlighet i uppdrag. Det kommer till uttryck genom att 
man inte vet vad man kan förvänta sig från SML-IT, att det finns oklarheter kring vem man ska kontakta, 
vem som gör vad, att det är otydligt vem som leder och driver projekt och hur processerna är tänkta att 
gå till, att det är oklart vem som bär ansvar för digitalisering, att rollfördelningen är otydligt samt vem 
som har vilket mandat. Det bör noteras att det gäller inte bara SML-IT:s uppdrag och ansvar, utan det 
framkom också i intervjuerna att det finns en önskan om tydlighet kring vad som krävs av verksamhet-
erna. Brist på tydlighet i dessa delar leder bland annat till att informella kontaktvägar och processer 

 
25 Dessa 80 % fördelas med 30 % på infrastruktur och 50 % på vad som kallas ”slutanvändartjänster” (definieras som resurser som tillhanda-

håller support till verksamheten, innefattande helpdesk/support, arbetsplats och telefoni), se Digital motor, s. 24. 
26 10 % på ”applikationsverksamhet” och 10 % på ”styra och stödja”, se Digital motor, s. 24. 
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uppstår och bidrar dessutom, tillsammans med nästa punkt ”brister i verksamhetsförståelse, kommuni-
kation, närvaro och samverkan”, till det som kallas skugg-IT27 för att verksamheterna ser till att lösa 
sina behov på egen hand. 

”Brister i verksamhetsförståelse, kommunikation, närvaro och samverkan.” Något som i analysen 
identifierats vara gemensamt i intervjugrupperna är upplevda brister i verksamhetsförståelse, kommu-
nikation, närvaro och samverkan. En ökad närvaro och ett ökat engagemang hos SML-IT i verksamhet-
erna samt ett ökat samarbete mellan verksamheterna och SML-IT ses som en förutsättning för en ökad 
verksamhetsförståelse, som möjliggör för SML-IT att effektivare kunna möta verksamheternas behov. 

Återkommande för i princip samtliga intervjugrupper är brister i förmåga att kommunicera mellan verk-
samhet och SML-IT. Det finns en tydlig uppfattning att verksamheterna har en begränsad förmåga att 
uttrycka sig på ett sätt så att SML-IT förstår (man har förhållandevis låg beställarkompetens) och att 
SML-IT har svårt att i sin tur kommunicera så att verksamheterna förstår. Båda ”sidor” vill nå varandra, 
men man vet inte riktigt hur man ska göra detta och intervjuerna återspeglar en viss uppgivenhet i verk-
samheterna. 

Ytterligare något som vi uppmärksammat i analysen är att verksamheten har begränsade resurser för att 
hålla sig uppdaterade om vilka möjligheter som finns. Det finns ett behov av ökad omvärldsbevakning 
kring vilka olika typer av möjligheter det finns att möta upp de behov som verksamheterna har. Hit hör 
också ett identifierat behov av invärldsbevakning i de tre samverkanskommunera, det vill säga en aktiv 
och pågående inventering av vad som görs i respektive kommun. 

”Varierande digital mognadsgrad, även inom förvaltningarna.” Initialt är det värt att notera att di-
gital mognad inte endast handlar om digital kompetens, utan även om attityd och inställning.  

Intervjuanalysen visar att det finns en skiftande, men många gånger låg, digital mognad i verksamhet-
erna. Inställningen till digitalisering är överlag positiv, även om det finns verksamheter där rädslan för 
tekniken är större än i andra. Här finns anledning att separera rädsla från motstånd, för den slutsats vi 
drar i analysen av intervjuerna är att det finns ett engagemang men samtidigt en rädsla, som många 
gånger beror på låg digital kompetens men som inte nödvändigtvis behöver innebära ett motstånd mot 
digitalisering (även om det i vissa grupper ges uttryck för att det i viss mån finns ett motstånd).  

När det gäller digital mognad i formen attityder och i formen kompetens är det också viktigt att vara 
medveten om de olika yrkesgrupperna och den variation det finns mellan dessa. För att förtydliga kan 
exemplet ges genom något som framkom i en av intervjugrupperna, att medarbetare inom vård och 
omsorg väljer det yrket för människan, inte för tekniken och om man lägger på för mycket teknik så 
skapas hinder för denna grupp medarbetare. Inom andra verksamheter är tekniken mer självklar och en 
mer naturlig del av kärnverksamheten. I dessa verksamhetsdelar sker mycket digital verksamhetsut-
veckling utan inblandning av SML-IT, för att man anser att det går snabbare och enklare att göra det 
själva och man har kompetensen att göra det. 

En koppling kan i det här sammanhanget göras till den strategiska målbilden om att digitalisering ska 
skapa nytta. En slutsats vi drar utifrån analysen av intervjuerna är att en del i arbetet med att skapa 

 
27 Med skugg-IT avses att användare utan inblandning av IT införskaffar och använder hård- och mjukvara. Detta innebär bland annat ökade 

säkerhetsrisker. Problemet är inte unikt för SML, utan en risk som identifierats höra samman med IT-avdelningar vars organisation och 
struktur har den mer klassiska inriktningen kund/leverantör, där IT-avdelning och förvaltning hamnar för långt ifrån varandra. Se SDCI/Forsk-
ningskonsortiet Digital förvaltning, rapport, Ökad digital mognad i Sundsvalls kommun. Styrning och organisering av IT för ändamålsenlig 
digitalisering, s. 4 och 13. 
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engagemang i digitalisering och överbrygga eventuell rädsla för de tekniska lösningarna som är tänkta 
att frigöra tid till kärnverksamheterna, höja kvaliteten, öka effektiviteten etc. är att användarna förstår 
nyttan med den tekniska lösningen, att de ser att lösningen ger en för medarbetaren och/eller slutkund 
verklig och direkt nytta. I grupper där den digitala mognaden är låg kan det behövas större fokus på 
tydlig kommunikation kring syftet med en digital lösning, hur den ska användas och på vilket sätt den 
bidrar till att skapa nytta i verksamheten. Om den tydliga kopplingen till nytta saknas, blir det ofta mer 
ännu ett nytt system man måste lära sig och här är det lätt att tappa engagemang. Medarbetare som har 
en högre digital mognad har ofta större förmåga att själva se nyttan och själva ta till dig tekniken/lös-
ningen.  

”Otillräcklig infrastruktur.” Ett problem som kommit upp frekvent i intervjuerna är problem med 
infrastrukturen, att den är otillräcklig, opålitlig och saknar den robusthet som krävs för digitaliserings-
arbetet. Problemen upplevs tydligare i vissa grupper och är tydligast hos utbildningsverksamheterna (se 
nedan, rubrik 5.4), men utgör enligt vår uppfattning utifrån analysen av intervjuunderlaget en tydlig 
central del av det generella nuläget i SML-kommunerna. 

5.3 Omsorg och hjälp 

• Väldigt beroende av digitalisering för att klara sitt uppdrag. 
• Självinsikt kring låg mognad både avseende attityd och kompetens. 
• Förstår nyttan med digitalisering, men har svårt att se den i vardagen. 

”Omsorg och hjälp” är ett verksamhetsområde som tydligt identifierat behovet av digitalisering för att 
klara sitt uppdrag. Analysen av intervjuerna visar emellertid att detta också är den verksamhet där den 
digitala mognaden är genomgående som lägst, både vad gäller attityd och kompetens. Det är inte bara 
hos medarbetarna som man identifierat en låg digital mognad, utan det finns också hos brukarna. Det 
rör sig här inte endast om generation och ålder, utan det handlar även om förmågor utifrån exempelvis 
funktionshinder, ekonomi och språk. 

I den här gruppen är det som tydligast att digitaliseringen måste vara verksamhetsstyrd. Det behövs en 
hög närvaro i och förståelse för verksamheten för att identifiera behoven och hitta digitala lösningar som 
tydligt medför nytta i verksamheten – för medarbetaren såväl som för brukaren. Det behövs en väl synlig 
och engagerad samverkan mellan verksamheten och SML-IT för att kunna sätta in rätt digital lösning 
på rätt plats. 

Som nämnts är det här en grupp som är högst medvetna om digitaliseringsbehovet för att klara sitt upp-
drag, man förstår nyttan med digitalisering. Man har emellertid svårt att se den i vardagen. Nya digitala 
lösningar kan snarare uppfattas som tekniska hinder i verksamheten, som skapar frustration, tar tid från 
kärnverksamheten och i slutänden riskerar att släcka engagemang. Det här kan, i vår uppfattning, kopp-
las till den låga digitala mognaden, som medför svårigheter att förstå hur tekniken realiseras och skapar 
nytta i praktiken.  

Det finns sammantaget ett stort behov av utbildning för att höja den digitala mognaden och ett stort 
behov av tydlig kommunikation kring syftet med varje digitaliseringsåtgärd.  

”Vi vill men orkar inte riktigt.” 
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5.4 Utbildning och kultur 

• Vill väldigt mycket med digitalisering, både som pedagogiskt stöd och i sin kommunikation 
med samhället. 

• Tydlig kravbild från elever och samhälle. 
• Stort behov av fungerande och tillförlitlig infrastruktur. 
• Tidsbrist! 

Det här är en grupp som är väldigt engagerad och aktiv i digitaliseringsarbetet. Man ser väldigt stora 
möjligheter med digitalisering, både vad gäller i den pedagogiska verksamheten som i kommunikationen 
med samhället. Man är väldigt framåtriktad i sitt arbete, något som enligt vår analys påverkas av upp-
fattningen att en stor del av vardagen är att rusta barn och elever för framtiden – man tränar framtidens 
medborgare – och här blir digitaliseringen central.  

Samtidigt ser man hur barnen och eleverna ofta ligger före i digital mognad och har en tydlig och hög 
kravbild, vilket kan skapa en stress. Det finns också en oro att man inte kan arbeta med digitalisering i 
tillräckligt högt tempo och att barnen och eleverna därför halkar efter och hamnar i bakkant. Intervju-
underlaget visar att man vill lära sig mer och att man ser stora möjligheter i kollegialt lärande. Utifrån 
vår analys är det vår uppfattning att det här finns en önskan att bli mindre beroende av SML-IT, med 
hänsyn till att verksamheten är förhållandevis omedelbar. Det innebär att stödet i digitaliseringen måste 
hålla ett snabbt, reaktivt tempo. I dagsläget är upplevelsen bland medarbetarna att när svar kommer på 
en fråga, så är situationen över och löst sedan länge. Upplevelsen är att man får lösa saker på egen hand 
och gör så i den mån tid och resurser tillåter. Som många andra grupper ger man emellertid uttryck för 
en begränsning i kunskap om vilka möjliga lösningar som finns på de behov verksamheten har. Här 
önskas ökad verksamhetsförståelse från SML-IT och en ökad närvaro av SML-IT i verksamheten, så att 
verksamhet och SML-IT kan närma sig varandra, hitta en mötesplats där behoven kan tas om hand på 
bästa sätt. 

Gemensamt för det verksamhetsområdet är ett stort behov av välfungerande och tillförlitlig infrastruktur, 
som är en förutsättning för att kunna använda digitaliseringen i undervisningen. Den bristande tillförlit-
lighet man har upplevt och upplever, leder många gånger till dubbelarbete. Man förbereder undervisning 
utifrån digitala hjälpmedel, men har samtidigt ett behov av att ha en backup planerad för det fall att 
tekniken inte fungerar. Digitaliseringen har således många gånger inte den tidsbesparande effekt man 
hoppas på, utan tar snarare mer tid i anspråk i en redan tidspressad verksamhet. 

Tidsbristen är central i den här gruppen, vilket synliggörs på olika sätt. Den syns i frustrationen över 
bristande infrastruktur som bland annat leder till dubbelarbetet, som nämnts ovan. Den syns genom ett 
behov av tydliga strukturer när det gäller strategier, ansvar samt rollfördelning, eftersom otydliga struk-
turer tar mer tid i anspråk. Den syns i ett behov av enklare kommunikation och kommunikationsvägar. 

De digitala nationella proven kommer att driva på tempot och utvecklingen av fungerande infrastruktur 
och hög tillgänglighet för skolorna i en snar framtid 

”Vi vill mer än vi klarar av i dagsläget!” 

5.5 Samhällsutveckling 

• Bra kompetens och drivande i digitalisering inom vissa områden och låg inom andra. 
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• Bra samverkan mellan kommunerna i vissa funktioner, men obefintlig i andra. 
• Duktiga kravställare på SML-IT. 

Den digitala mognaden varierar stort inom denna verksamhetsgrupp. Utifrån vår analys är vår uppfatt-
ning att det här är den verksamhetsgrupp som har den högsta högstanivån och samtidigt den lägsta 
lägstanivån vad gäller digital mognad. Här finns allt från digitalt kompetenta, självgående medarbetare 
som har ett väldigt litet behov av stöd från SML-IT, till medarbetare som inte öppnat en dator och helst 
inte vill det. I de delar där den digitala mognaden är hög finns en stor flexibilitet och ett starkt driv. Här 
sköter man mycket själva – från att identifiera behov till att rulla ut fungerande lösningar – utan inbland-
ning av SML-IT. På den andra sidan, där den digitala mognaden är låg, är utmaningarna naturligt större. 

En annan tydlig del i nulägesbilden vad gäller den här verksamhetsgruppen är samverkan mellan SML-
kommunerna. Här är bilden lik den kring den digitala mognaden, genom att det finns välfungerande och 
aktiv samverkan mellan kommunerna i vissa funktioner och man därmed når goda synergieffekter, me-
dan samverkan är obefintlig i andra. Det senare innebär till exempel en omedvetenhet om att en kommun 
fortfarande har en helt manuell process medan en annan kommun har kommit förhållandevis långt i 
införanden av digital lösning för samma process. 

Den höga digitala mognaden medför att man blir duktiga kravställare på IT, vilket i sin tur skapar bättre 
förutsättningar för lyckade projekt. 

”Vi kan själva och behöver mycket hjälp!” 

5.6 Stödfunktioner 

• Behov av automatisering av administrativa, repetitiva arbetsuppgifter och processer. 
• Trycker starkt på att digitaliseringen ska vara verksamhetsdriven. 
• Känner ett övergripande ansvar för digitaliseringsresan. 
• Säkerhetsorienterade. 

Den här verksamhetsgruppen ger ett starkt uttryck för ett stort behov av automatisering av administra-
tiva, repetitiva arbetsuppgifter och processer, för att kunna arbeta effektivare och enklare. Här ger man 
ett starkt uttryck för att digitaliseringen måste vara verksamhetsdriven och inte något som kommer från 
och styrs av SML-IT. 

I vår analys kan vi se att i flera fall har frågorna, som riktats mot stödfunktionerna, genererat svar som 
omfattat de verksamheter man stöttar. Man ser, som framgått i föregående stycke, sina egna behov av 
digitalisering, men här finns många gånger ett större fokus på de verksamheter man stöttar och deras 
behov. Ett sammanfattande sätt att uttrycka detta på är att den här gruppen tar ett helikopterperspektiv. 

Återkommande i den här gruppen – och något som är utmärkande för just den här gruppen – är frågor 
kring säkerhet. Man vill och ser behovet av att digitalisera, vilket framgått ovan, men man har samtidigt 
en hög medvetenhet om säkerhetsfrågor, om hot och sårbarheter. Denna fråga, tillsammans med den 
tydliga uppfattningen att digitaliseringen måste vara verksamhetsdriven, gör denna grupp till en av de 
mer försiktiga, eftertänksamma grupperna. Man ser behovet av digitalisering, men lyfter också vikten 
av att emellanåt skynda långsamt.  

”Tänk efter före!” 
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5.7 SML-IT 

• Mycket operativt arbete (och känner sig delvis fast i detta), men vill arbeta mer strategiskt. 
• Når inte riktigt ut i verksamheterna. 

SML-IT understryker den stödfunktion man har idag, men också att man vill ha uppdraget att driva och 
vara delaktiga i digitaliseringsarbetet tills dess funktionen ger verksamhetsnytta. Utifrån analysen av 
intervjuunderlaget är vår tolkning att SML-IT också driver en del leveranser utan att ha egentligen det 
uppdraget. Man vill arbeta mer strategiskt och har tydliga tankar kring projektmodeller och projektstyr-
ning. Det finns en önskan om att ha mer tid till utbildning och omvärldsbevakning på nya produkter och 
lösningar, men det operativa tar så mycket tid. 

Något som också framkommer i analysen är svårigheterna SML-IT upplever att nå ut i verksamheterna. 
Man ser att det finns intresse och vilja i verksamheterna och att många är positiva, men på något sätt tar 
det ändå stopp. Här nämns tidsbrist som en möjlig faktor, att verksamheterna inte har tid att fånga upp 
de förslag på utveckling som SML-IT har. Detta kan bero på att verksamheten har svårt att se hur för-
slagen landar in i deras vardag och därför prioriterar ned detta. Här är det igen språkförbistring och 
oförmåga att förstå som sätter käppar i hjulen för dessa initiativ.    

”Jag är mer än ’killen på IT’!” 

6. OPERATIV MÅLBILD 

6.1 Inledning 
I avsnittet där vi beskrivit den metod som använts i uppdraget (målmiljömetoden) förklaras att ett steg i 
metoden är att identifiera målbilden. Utöver att målbilden är ett verktyg i metoden är det också viktigt 
för en organisation att ha en tydlig målbild. Genom att konkret beskriva det framtida arbetet, ökar san-
nolikheterna för att lyckas med utvecklingsinsatser och det bidrar även till att medarbetare känner sig 
trygga i hur framtiden kan komma att se ut.28 

I det här avsnittet presenterar vi den operativa målbilden för det framtida digitaliseringsarbetet inom era 
tre samverkanskommuner. Den operativa målbilden baseras på intervjuerna med verksamheterna i dessa 
tre kommuner och är ett sammantaget uttryck för hur man önskar att det ska vara, de hinder man ser 
idag och de framgångsfaktorer man identifierat som centrala.  

Den operativa målbilden kan utifrån vår analys uttryckas i följande punkter, som förklaras närmare un-
der respektive rubrik nedan. 

• Genom mod och flexibilitet behålla och dra nytta av den positiva attityden. 
• Arbeta med nyttohemtagning genom en serviceorganisation med XLA-fokus. 
• Organisations- och samverkansmodell med projektstyrning och stöd i IT-leveranser. 
• Delaktighet och samverkan, på verksamhetens villkor. 
• Öka den digitala mognaden. 

 
28 Sandblad, Bengt & Hardenborg, Niklas, Målbilder. En metod att utveckla det framtida IT-stödda arbetet, Avdelningen för människa-dator-

interaktion, Institutet för informationsteknologi, Uppsala universitet, s.14. Se också ESV, Stöd för effektivisering, s. 23. 
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• Kapacitet och robusthet på infrastrukturen i takt med verksamhetens behov. 

6.2 Genom mod och flexibilitet behålla och dra nytta av den positiva attityden 
Som vi konstaterat ovan i rapporten finns det över lag ett starkt engagemang och en positiv attityd till 
digitalisering, förändring och utveckling i kommunernas verksamheter. Det finns emellertid också en 
frustration över tempo och flexibilitet i digitaliseringsprocesserna, vilket riskerar att ge negativa konse-
kvenser genom minskat engagemang och motivation. För att behålla samt dra nytta av den positiva 
attityden som finns, behöver ni vara modiga och flexibla, det vill säga ni behöver våga prova och därmed 
också våga misslyckas. 

6.3 Arbeta med nyttohemtagning genom en serviceorganisation med XLA-
fokus  

Att det är viktigt att arbeta utifrån nytta framgår på olika sätt i intervjuerna. Det kommer dels till uttryck 
genom behovet hos användarna att förstå nyttan med digitala lösningar, för att det ska kännas menings-
fullt och skapa engagemang, dels genom en frustration att man tittar på kostnad men inte på nytta. Det 
kommer också fram mer direkt genom en uttalad önskan att bli bättre på att mäta nyttan med digitali-
sering och arbeta med effekthemtagning. Detta kräver ett aktivt val att våga släppa SLA-modeller och 
gå mot XLA-modeller. Alla leveranser bör sättas upp med mätbara effekter och nyttohemtagning, dvs. 
XLA-KPI 

6.4 Organisationsmodell med projektstyrning och stöd i IT-leveranser  
Som konstaterats i avsnittet där vi presenterar det identifierade nuläget, är den övergripande uppfatt-
ningen hos dem som intervjuats är att det finns otydlighet i strukturer, ansvarsfördelning och uppdrag, 
vilket skapar hinder för framgångsrika digitaliseringsprojekt. Den gemensamma önskan om hur man 
vill att det ska se ut framöver för att få ett framgångsrikt arbete med verksamhetsutveckling genom 
digitalisering, kan kort beskrivas omfatta en formell organisationsmodell med projektstyrning som 
strukturerar och tydliggör digitaliseringsarbetet. Samverkan i detta läge kräver deltagande från både 
SML-IT och verksamheten från början till slut i leveranser av digitala lösningar. 

6.5 Delaktighet och samverkan, på verksamhetens villkor 
I princip samtliga intervjugrupper tog upp en önskan om ökad samverkan mellan SML-IT och verksam-
het, där man hittar ett sätt att samtala med varandra i stället för att prata förbi varandra, samt att sam-
verkan ska löpa från början till slut i ett digitaliseringsprojekt. Detta har också setts vara framgångsfak-
torer för de lyckade projekt som har genomförts.  

Formuleringen av denna del av den operativa målbilden omfattar vidare att delaktighet och samverkan 
ska ske på verksamhetens villkor. Vår analys visar tydligt att det är mycket centralt att digitaliserings-
arbetet är verksamhetsdrivet, det vill säga att verksamhetsutveckling genom digitalisering utgår från 
verksamhetens behov och krav. Detta är också i linje med vad forskning visar, att IT kan förändra och 
utveckla verksamheter positivt, men att det förutsätter att alla olika utvecklingsinsatser drar åt samma 
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håll och utgår från verksamhetens behov och krav.29 Verksamheternas behov och kompetens är vidare 
så skiftande, varför verksamheterna själva måste få uttrycka vad de behöver för stöd och hjälp. 

6.6 Öka den digitala mognaden 
Som framgått av presentationen ovan avseende nuläget finns en relativt stor variation i digital mognad. 
Vissa verksamheter har en låg lägstanivå samtidigt som de har en hög högstanivå. Inom andra verksam-
heter är nivån över lag låg, det vill säga det är inte lika stor variation här. Insikten kring dessa variationer 
är också förhållandevis god i de olika verksamheterna. Därför har vi också tydligt kunnat identifiera 
målbilden hos verksamheterna, där man önskar arbeta med att öka den digitala mognaden genom alla 
verksamhetsdelar för att nå framgång i digitaliseringsarbetet. Det inkluderar dels att öka den tekniska 
mognaden, dels arbeta med attitydförändring där ett sådant behov identifierats. 

6.7 Kapacitet och robusthet på infrastrukturen i takt med verksamhetens be-
hov 

En mycket central del i att nå framgång i digitaliseringsarbetet är att ha kapacitet och robusthet i infra-
strukturen, som möter upp verksamheternas behov i vardagen. Om den grundläggande tekniken inte 
finns att realisera goda utvecklingsidéer genom, uppstår risker inte bara i att goda idéer inte tas om hand 
utan även i att engagemang att ta fram och lyfta nya idéer minskar kraftigt.  

7. GAP-ANALYS 
I uppdraget ingick att identifiera diskrepansen mellan nuläge och förväntningar, att analysera dagens 
uppdrag och arbetssätt satt i relation till framtida behov och förväntningar, det vill säga att genomföra 
en Gap-analys. Både det ovan identifierade nuläget och den operativa målbilden utgör alltså grunden 
för Gap-analysen. Det är utifrån Gap-analysen vi sedan hittar och formar de rekommendationer som 
levereras i nästkommande del av rapporten. 

7.1 Attityd och agil förmåga 
Nuläge Operativ målbild 

Generellt positiv attityd till digitali-
sering, förändring och utveckling. 

Genom mod och flexibilitet behålla 
och dra nytta av den positiva attityden. 

Som vi konstaterat ovan i rapporten finns det överlag ett starkt engagemang och en positiv attityd till 
digitalisering, förändring och utveckling i era tre kommuners verksamheter. Det finns emellertid också 
en frustration över tempo och flexibilitet i digitaliseringsprocesserna, att det tar för lång tid från idé till 
genomförande och upplevd nytta. När den upplevda nyttan dröjer eller till och med helt uteblir för att 
projekt stannar av och till slut upphör riskerar att ge negativa konsekvenser genom minskat engagemang 
och motivation. 

Det vår analys visar när vi ställer nuläget mot den operativa målbilden är att det saknas flexibilitet och 
agil förmåga. De nuvarande processerna är inte bara otydliga utan också administrativt tyngda, vilket 
gör att det saknas utrymme för arbetssätt där man vågar arbeta mer experimenterade, eller med andra 

 
29 Sandblad, Bengt & Hardenborg, Niklas, Målbilder. En metod att utveckla det framtida IT-stödda arbetet, Avdelningen för människa-dator-

interaktion, Institutet för informationsteknologi, Uppsala universitet, s.7 f. Det är även i linje med slutsatserna som Ekonomistyrningsverket 
dragit utifrån sina undersökningar, se Ekonomistyrningserket, Stöd för effektivisering, s. 24. 
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ord där man vågar pröva utan att riktigt veta vad resultatet ska bli. Agila arbetssätt med sin förmåga till 
snabb rörlighet, med korta delleveranser som testas och analyseras och utifrån det förbättras, där man 
arbetar med tvärfunktionella team som samlar medarbetarnas kompetens uppges vara en framgångsfak-
tor när det gäller digitaliseringen, eftersom det ökar förmågan att snabbt möte förändrade behov och 
förutsättningar.  

7.2 XLA-orienterad Verksamhetsutveckling 
Nuläge Operativ målbild 

Tydligt leverantör- och kundförhål-
lande mellan verksamhet och SML-IT. 
Klassisk SLA-leverans. 

Arbeta med nyttohemtagning genom 
en serviceorganisation med XLA-fo-
kus. 

Förflyttningen från klassisk IT-avdelning med SLA-fokus till serviceorganisation med XLA-fokus är en 
mycket tydlig trend i transformationen av IT-avdelningar som pågår världen över. Gartner beskriver det 
som en av de stora förändringsparametrarna i den digitala resan och som ett måste för att kunna möta 
en alltmer krävande användarsida. Precis som samhället i stort (i västvärlden åtminstone) förflyttas mak-
ten från producenter till konsumenter även inom IT-området. Du kan med en knapptryckning byta in-
ternetoperatör, bank, fondförvaltare eller elbolag, på samma sätt kommer konsumenter av IT-tjänster att 
mäta kvalité med hjälp av användarupplevelser och bestämma leverantör med detta som grund snarare 
än med hjälp teknisk prestanda och pris.  

Det som också börjar bli allt vanligare är s.k. 30”Prosuming” där konsumenter och producenter, eller 
brukare och leverantörer om du så vill, sitter tillsammans och utvecklar det som ska användas i verk-
samheten.  

Gemensamt engagemang kring verksamhetsnyttan är framgångsfaktor nummer ett enligt Gartner! 

Med detta sagt så blir det en central fråga hur ni ska förflytta er verksamhet mot den nya XLA-modellen. 
Om ni ska uppnå målbilden med en organisation som jobbar aktivt med effekthemtagning/nyttoreali-
sering, så behöver ni hitta modeller där verksamhet och IT-avdelning sitter tillsammans och formulerar, 
projekt/leveransomfattning, projekt/leveransteam och effektmål (XLA KPI:er). Att våga utsätta sig för 
XLA-KPI:er, att följa upp dessa och styra sin verksamhet med hjälp av dessa kommer att kräva både 
mod och engagemang, men framför allt nyfikenhet och intresse för kärnverksamhet och slutkunder. En 
stor utmaning för SML-IT, men även för era verksamheter som behöver delta aktivt för att detta ska 
lyckas.  

Modeller för XLA-orienterad IT-service finns i lite olika format. Vi föreslår att ni närmar er detta genom 
att enas kring en övergripande inriktning i era kommuner att gå från SLA till XLA. Detta behöver vara 
ett inriktningsbeslut med stort mandat och kräver därför beredning och beslut på rätt nivå för att bära. 

Enligt de studier som finns på området, så är det på detta sätt som digitaliseringen kommer att levereras 
och mätas framöver och som man kommer att lyckas med att skapa verklig nytta med tekniken. 

En modern IT-avdelning som gör sig tillgänglig för ”Prosuming och XLA”! 

 
30 A prosumer is an individual who both consumes and produces. (Wikipedia) 
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- En verksamhet som anammar ”Prosuming och XLA” och görs sig tillgänglig för IT-avdel-
ningen! 

7.3 Organisationsmodell 
Nuläge Operativ målbild 

Otydliga strukturer, ansvarsfördelning 
och uppdrag. 

Organisationsmodell med projektstyr-
ning och stöd i IT-leveranser. 

I vår Gap-analys, där vi ställt nuläge mot den operativa målbilden, är det enligt vår uppfattning tydligt 
att det finns ett Gap här i form av en avsaknad av en strukturerad organisationsmodell med tydligt 
ansvar och mandat. 

En effektiv verksamhet kräver en fungerande organisationsstruktur och goda förutsättningar för intern 
och extern samverkan.31 Det gäller i mer övergripande termer, genom exempelvis (som nämnts i före-
gående avsnitt) val av inriktningsbeslut för vilken typ av organisationsmodell man vill arbeta med det, 
men även på lägre nivåer i enskilda processer och arbetssätt. Brist på en strukturerad organisationsmo-
dell, det vill säga när roller, ansvar och mandat inte är tydligt beskriva och fördelade, medför ofta att 
projekt kan stanna av, både i ett tidigt eller sent skede i processen.  

Oklarheter kring vem som gör vad, vem som leder och driver projekt, vem som har vilket mandat etc. 
kan också medföra att medarbetare tappar engagemang, för att det blir för trögt att genomföra de idéer 
som uppstår i verksamheternas vardag. Undersökningar visar att ju tydligare förväntningarna är, desto 
mer effektiva och produktiva blir medarbetarna. 

Det finns här i vår uppfattning ett behov av en organisationsmodell som är tydlig i beskrivningen av 
roller och processer, samtidigt som den innehåller möjligheter till flexibilitet, eftersom digitalisering i 
sig är ett område i ständig förändring och konstant utveckling. En organisationsmodell måste ha stabilitet 
samtidigt som den behöver ge utrymme för samverkan och stödet i samverkan att förändras i takt med 
att verksamhetens behov och digitaliseringens möjligheter förändras. 

7.4 Delaktighet, förståelse och kommunikation 
Nuläge Operativ målbild 

Brister i verksamhetsförståelse, kom-
munikation, närvaro och samverkan. 

Delaktighet och samverkan på verk-
samhetens villkor. 

Som framgått tidigare i rapporten har vi i vår analys identifierad ett gemensamt nuläge avseende upplevd 
brist vad gäller SML-IT:s verksamhetsförståelse och närvaro i verksamheterna, samt brister i kommu-
nikation och samverkan. Detta har vi sedan i vår Gap-analys ställt mot den operativa målbilden och har 
då kunnat identifiera ett antal punkter som behöver beaktas i det fortsatta arbetet med att hitta lämplig 
struktur vad gäller samverkan i digitaliseringsarbetet. 

Gapet här skulle kunna sammanfattas med att det är för stor distans mellan SML-IT och verksamheterna. 
Distansen kan sägas utgöras av en bristande närvaro av SML-IT i verksamheterna och bristande sam-
verkan mellan SML-IT och verksamheterna i vardagen. Härigenom uppstår dels en avsaknad av verk-

 
31 https://www.esv.se/statlig-styrning/effektivisering/steg-for-effektivisering/analysera-nulage/  

https://www.esv.se/statlig-styrning/effektivisering/steg-for-effektivisering/analysera-nulage/
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samhetsförståelse hos SML-IT, dels svårigheter i kommunikationen mellan SML-IT och verksamhet-
erna. Verksamheterna har svårt att uttrycka sina behov så att SML-IT förstår vad de menar, medan SML-
IT så att säga kommunicerar förbi verksamheterna.  

Det centrala för er i de här delarna är att titta närmare på hur ni kan öka delaktigheten och samverkan 
mellan SML-IT och verksamheterna. Här är det värt att påminna sig om vikten av att digitaliseringsar-
betet behöver vara verksamhetsstyrt och att delaktighet och samverkan därför måste bygga på verksam-
hetens villkor.32 

7.5 Digital mognad 
Nuläge Operativ målbild 

Varierande digital mognadsgrad, även 
inom förvaltningarna. 

Öka den digitala mognaden. 

Nuläget som vi har identifierat är, som framgått i rapporten och som sammanfattats i matrisen ovan, att 
det finns en varierande digital mognadsgrad dels mellan olika verksamhetsområden, dels inom förvalt-
ningarna. Med andra ord så finns det verksamheter som både har en hög högsta mognadsnivå och en låg 
lägstanivå vad gäller digital mognad. Det gäller både den digitala kompetensen samt attityd och inställ-
ning. 

I intervjugrupperna har det getts uttryck för ett starkt önskemål om att höja den digitala mognade och 
behovet finns i samtliga förvaltningar. Utifrån det har vi tagit fram punkten ”öka den digitala mognaden” 
i den operativa målbilden. 

Vår slutsats när vi i Gap-analysen ställt nuläget mot den operativa målbilden är att det finns en avsaknad 
av en strukturerad modell för att fånga utbildningsbehov och genomföra utbildningar i samband med 
införande av digitala lösningar. Det har i analysen framkommit ett behov av inventering av mognads-
graderna inom respektive verksamhet och en plan för hur man möter upp bristande mognadsgrad, på en 
övergripande nivå såväl som i enskilda digitala genomföranden. På en övergripande nivå kan det gälla 
mer grundläggande digital kompetens, såsom att hantera e-post och Microsoft Teams. I enskilda digitala 
genomföranden finns ett behov och i dagsläget en avsaknad av utbildning och stöd för att medarbetarna 
dels ska förstå syftet med den digitala lösningen och dels förstå hur den ska användas för att ge nytta i 
medarbetarens verksamhetsvardag. Det senare har stor inverkan på medarbetarengagemang och i slutän-
den huruvida nytta verkligen uppnås. 

7.6 Bristande kapacitet infrastruktur 
Nuläge Operativ målbild 

Otillräcklig infrastruktur. Kapacitet och robusthet på infrastruk-
turen i takt med verksamheten. 

När det gäller robust och tillgänglig IT-infrastruktur, så tycks det variera över kommunerna geografiskt 
men även lokalt i en kommun. Det är framför allt inom utbildningsområdet som vikten av fungerande 
och robust infrastruktur förs fram. Dessa verksamheter nämner brister i infrastrukturen som en stor risk 
och ett stort hinder. Det är redan idag en oro kring infrastrukturen och det som gör detta ännu mer kritiskt 

 
32 Digital agenda för SML 2020-2022, s. 5. 
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är, enligt verksamhetsrepresentanter vi intervjuat, regeringsbeslutet att införa digitala nationella prov 
inom 2-3 år vilket kommer att ställa ännu högre krav på infrastrukturen. En skalbar och säker infrastruk-
tur är ett verksamhetskritiskt beroende som framför allt skolan för fram.  

8. REKOMMENDATIONER 

I det här avsnittet knyter vi ihop analysen av nuläge, operativ målbild och Gap genom ett antal rekom-
mendationer inom respektive område. I syfte att få det lättöverskådlig har vi sammanställt respektive 
nuläge med operativ målbild och identifierat Gap i en tabell/matris. Därefter följer våra rekommendat-
ioner knutna till detta. 

8.1 Attityd och agil förmåga 
Nuläge Operativ målbild Gap 

Generellt positiv attityd till digitali-
sering, förändring och utveckling. 

Genom mod och flexibilitet behålla 
och dra nytta av den positiva attityden. 

Saknas flexibilitet och agil förmåga. 

Vår rekommendation är att ni arbetar med att flytta från utredningstungt förändringsarbete till agila 
projekt, Design thinking33, Minimal Viable Product.34 Detta är kanske ett stort steg i en kommunal verk-
samhet, men det visar sig att flera kommuner diskuterar just behovet av att skapa agil förmåga i digita-
liseringsarbetet som något helt nödvändigt för att lyckas. Att saker blir för stora och tar för långt tid är 
återkommande kommentarer från samtliga verksamheter vi har intervjuat både i era kommuner och 
andra kommuner. Just behovet av att se verklig förändring och förbättring på kort tid, verkar vara kopp-
lat till att mäkta med digitalt förändringsarbete i vardagen. Vi återkommer i vår rapport flera gånger till 
att nyttorealisering och effekthemtagning kommer att vara kärnan i våra rekommendationer. Agilt ar-
betssätt fokuserar på just detta och har visat sig vara en nyckel till lyckade utvecklingsarbeten.35 

Här gäller devisen ”Våga prova!” och då kanske inte främst att IT-avdelningen vågar prova nya system 
och applikationer utan att våga prova som att verksamhet och IT i korta sprintar och gemensamma le-
veransteam genomför små och mätbara förändringsprojekt som sedan kan återanvändas och återberättas 
i era verksamheter. Inget får dig så sugen på att förändra som någon som berättar historien om ”hur bra 
det har blivit sedan vi gjorde…” 

8.2 Från SLA till XLA 
Nuläge Operativ målbild Gap 

Tydligt leverantör- och kundförhål-
lande mellan verksamhet och SML-IT. 
Klassisk SLA-leverans. 

Serviceorganisation med XLA-fokus 
(arbeta med nyttohemtagning). 

Avsaknad av modell för XLA-oriente-
rad IT-service. 

 
33 Design thinking is a term used to represent a set of cognitive, strategic and practical processes by which design concepts (proposals for 

products, buildings, machines, communications, etc.) are developed. (Wikipedia) 
34 A minimum viable product (MVP) is a version of a product with just enough features to be usable by early customers who can then provide 
feedback for future product development.(Wikipedia) 

 

35 Jfr. ESV, Stöd för effektivisering, s. 25, ESV, Myndigheternas strategiska IT-projekt, IT-kostnader och mognad, s. 54 ff. samt Khisro, Jwan, 
Constraints of digital transformation, s. 33. 
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Som nämnts tidigare i rapporten finns stora vinster med att gå från en SLA-inriktad serviceorganisation 
till en med ett XLA-fokus, eftersom nyttohemtagning ger tydligare fokus på nytta vid effektiviserings- 
och utvecklingsarbete, skapar en länk mellan utvecklingsarbete och den framtida förvaltningen och sä-
kerställer att de effekter som ett digitaliseringsprojekt syftar till faktiskt fokuseras och realiseras.36 

Förflyttningen från SLA till XLA är mycket en resa från leverantör-kund till utvecklingspartner. Utma-
ningen för IT-avdelningen är att komplettera sin organisation med verksamhetsutvecklare, förändrings-
ledare, IT-arkitekter. Detta för att kunna aktivt delta med resurser från ax till limpa i digitala utveckl-
ingsprojekt/leveranser. Utmaningen för verksamheten ligger i att möjliggöra engagemang och närvaro i 
dessa projekt. Att verksamheten deltar med rätt resurser i dessa projekt/leveranser är en mycket viktig 
framgångsfaktor. 

Vår rekommendation här är att ni sätter er in i de olika modeller som finns för XLA-baserad service. Ta 
fram ett förslag i samverkan mellan verksamhetsrepresentanter och SML-IT. Genomför detta i närtid 
med workshops där representanter för verksamheterna i de tre kommunerna tillsammans med represen-
tanter från SML-IT, arbetar med frågan om och hur en förflyttning mot XLA ska gå till. Se till att in-
hämta ett starkt mandat i kommunerna för ett inriktningsbeslut kring detta och börja jobba efter den 
modell ni valt. Utveckla sedan er digitaliseringsresa iterativt med det goda exemplet som drivkraft.37 
Det är i det här arbetet också viktigt att se över kompetensen i organisationen, vilket med fördel kan 
göras genom en kompetensförsörjningsplan som ger översikt över kompetensen som finns idag i verk-
samheten och vilken kompetens som behövs för att täcka de framtida behoven.38 

I tabellen nedan beskrivs i en enkel jämförelse SLA och XLA. 

SLA - Service Level Agreement  XLA - Experience Level Agreement  

Mäter produktionen av IT  Mäter resultatet av IT  

Mäter processerna  Mäter tjänsternas mervärde och produktivitet  

SLA fokuserar på mål på hög nivå som lätt 
kan uppfyllas. De målar dock inte upp en för-
djupad bild av vad som verkligen händer inom 
IT  

Sätter fokus direkt på slutanvändarnas upple-
velse och behov  

SLA visar dig om IT levererar projekt inom rätt 
tidsram och budget - ignorerar den verkliga 
framgången för projekt  

Med XLA kan du ge verksamhetsvärde och öka 
produktiviteten hos slutanvändarna  

Fokus på sanktioner  Fokusera på belöningar  

Mätmålen förblir desamma  Mätmålen förändras ständigt  

Källa: Happy Signals June 2021     

 
36 ESV, Fördjupat it-kostnadsuppdrag, Delrapport 2: Kartläggning av it-kostnader, s. 23. 
37 Se exempelvis referenser till ESV och DIGG i referenslistan i bilaga 3. 
38 Se exempelvis ESV, Fördjupat it-kostnadsuppdrag, Delrapport 2: Kartläggning av it-kostnader, s. 22 f. 
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8.3 Organisationsmodell 
Nuläge Operativ målbild Gap 

Otydliga strukturer, ansvarsfördelning 
och uppdrag. 

Organisationsmodell med projektstyr-
ning och stöd i IT-leveranser. 

Avsaknad av strukturerad organisat-
ionsmodell med tydligt ansvar och 
mandat. 

För att överbrygga det identifierade gapet är första steget i vår rekommendation att ni tittar djupare på 
existerande organisations- och projektmodeller, varefter ett införande sker av den modell ni anser passar 
bäst för er verksamhet och dess utveckling framåt utifrån era specifika förutsättningar i att vara tre sam-
verkanskommuner, som till viss del är organiserade på olika sätt, som delar på en IT-avdelning. 

En viktig sak att tänka på i utformandet av en IT-avdelning som servar flera kommuner är att de kom-
petenser som bemannar IT-avdelningen är generella resurser där deras kompetens går att använda i vil-
ken kommun som helst, det vill säga kommunförståelse generellt är att föredra framför specifika kun-
skaper om en särskild kommun. Detta är också en förutsättning för att kunna skala upp denna organisat-
ion om till exempel fler kommuner skulle vara aktuella att ingå på mottagarsidan. Viktigt är dock att 
komma fram till varifrån resurser i ett digitaliseringsprojekt skall tas ifrån samt att förväntningar på vem 
som bidrar med vad är klara och tydliga.  

Det finns flertalet olika sätt att organisera och strukturera samverkan, vart och ett med sina för- respek-
tive nackdelar. Den grundläggande strukturen kan exempelvis delas upp i kategorierna ”inom”, ”under”, 
”parallellt” och ”över”, för att illustrera förhållandet mellan IT och digitalisering som två olika funkt-
ioner.39 I arbetet med att ta fram en organisationsmodell är det relevant att studera dessa olika organi-
sationsformer med dess för- och nackdelar närmare samt olika former av förvaltningsmodeller och pro-
jektstyrningsmodeller, som syftar till att få struktur, tydliga roller, tydlig ansvarsfördelning mellan verk-
samhet och IT.40 Vilken modell ni bör välja i just er organisation är beroende av flera faktorer, faktorer 
som ni själva har störst kunskap om. Vårt fokus här är därför att peka på centrala aspekter att ta hänsyn 
till, som ytterligare byggstenar att lägga på vår rekommendation om ett inriktningsbeslut om att gå från 
SLA till XLA. För en säker och framgångsrik nyttorealisering är det viktigt att ha formella processer 
och rutiner och en tydlig ansvarsfördelning, vilket i sin tur ställer krav på rätt kompetens inom organi-
sationen och processerna för digitaliseringsarbetet.41 

I arbetet med att ta fram ett lämpligt alternativ för organisering är det centralt att beakta betydelsen av 
att digitaliseringsarbetet behöver vara verksamhetsstyrd och att delaktighet och samverkan måste bygga 
på verksamhetens villkor, som visserligen ligger inbakat i en XLA-inriktad struktur. Vikten av att digi-
taliseringen ska vara verksamhetsstyrd är också något som framkommer i er digitala strategi.42 SML-IT 
ska här utgöra en stödfunktion. Det finns anledning att vara tydlig med omfattningen av stödet, eftersom 
det utifrån vår analys finns en viss diskrepans mellan det stöd SML-IT anser sig ska leverera genom det 

 
39 På sidan 21 i SDCI/Forskningskonsortiet Digital förvaltning, Ökad digital mognad i Sundsvalls kommun. Styrning och organisering av IT 

för ändamålsenlig digitalisering, finns en tabell som kortfattat beskriver dessa olika organisationsmodeller.  
40 Efter sommaren tillgängliggör forskningskonsortiet Digital förvaltning ett verktygsstöd för portföljstyrning i offentlig sektor, PIOS: Port-

följsstyrning av digitala utvecklingsinitiativ i Offentlig Sektor. Se www.digitalforvaltning.se. Vidare kan SCDI/Forskningskonsortiet Digital 
förvaltnings rapport Ledning och styrning av digitalisering i Göteborg – Portföljstyrning för ändamålsenlig digitalisering: Analys och rekom-
mendation, vara av intresse. 

41 Se bland annat https://www.digg.se/kunskap-och-stod/nyttorealisering.  
42 Digital agenda för SML 2020-2022, s. 5. 

http://www.digitalforvaltning.se/
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/nyttorealisering
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uppdrag SML-IT har i dag och det stöd verksamheterna förväntar sig från SML-IT. Samsyn på uppdra-
get nämns till exempel av Ekonomistyrningsverket som en central förutsättning för en effektiv och väl 
fungerande förvaltning.43 

Om vi tittar närmare på IT-stödet ur ett verksamhetsperspektiv definieras detta i förväntningar i verk-
samheten på SML-IT, som kan delas upp i ett proaktivt stöd, ett operativt stöd och stöd i förvaltningen. 
Det proaktiva stödet uttrycks i form av omvärldsbevakning och inspiration. Det operativa stödet avser 
resurser och kompetens för att genomföra digitaliseringsprojekt. I förvaltningsläget förväntar man sig 
support och upprätthållande av tillgänglighet av infrastruktur och system. När det gäller service och 
support ska även detta vara uppsatt utifrån verksamhetens behov. Här har vissa verksamheter redan idag 
ett 24/7-behov. 

Avseende service och support är vår rekommendation att våga se över eventuell utkontraktering – hel 
eller delvis – för att se om det är åtgärd som kan hjälpa till att möta verksamheterna som har ett stort 
behov av service och support även utanför sedvanliga kontorstider. 

I utformandet av en organisationsmodell är det vidare av vikt att se över vilka olika roller som behövs i 
digitaliseringsarbetet samt när och var i processen dessa olika roller behövs. Ett exempel här är det vi 
framhållit i avsnitt 2.3 Säkerhet och juridik som möjliggörare, närmare bestämt vikten av att involvera 
juridik och säkerhet tidigt i en digitaliseringsprocess. Har man möjlighet att sätta samman en arbetsgrupp 
med tvärfunktionell kompetens där jurister och andra funktioner ingår ökar möjligheterna till ett lös-
ningsfokuserat utvecklingsarbete i stället för att juridiken skapar hinder.44 

I delar av verksamheterna där det finns ett stort engagemang och en hög digital kompetens får man 
digitaliseringen att hända trots avsaknaden av en tydlig organisationsmodell, genom informella kontakt-
vägar och processer. Flera av dessa informella processer som framkommit under intervjuerna har visat 
sig vara framgångsrika, varför det finns anledning för er att titta närmare på dessa i ert fortsatta arbetet 
med att ta fram en organisationsstruktur för digitaliseringsarbetet. Det som i vår uppfattning varit vik-
tigast i de nuvarande strukturerna är digitaliseringssamordnare med god verksamhetsförståelse och god 
kompetens att kommunicera behoven med SML-IT, som fungerar som en länk mellan verksamhet och 
SML-IT.45 Den funktionen skulle kunna förstärkas inom samtliga verksamhetsområden, om det är en 
funktion som passar in i den organisationsmodell som ni väljer och som också fungerar för varje enskild 
kommun. Det är inte självklart att en och samma modell fungerar för alla tre samverkanskommuner, 
men det är likväl viktigt att identifiera och formalisera vilken modell och funktioner som behövs i re-
spektive kommun i relation till SML-IT. I detta arbete, som i många andra delar i våra rekommendat-
ioner, är det angeläget att involvera verksamheterna, som medskapare av modellen. 

Som vi nämnt tidigare i rapporten finns det ett behov av en organisationsmodell som är tydlig i beskriv-
ningen av roller, ansvarsfördelning och processer. Digitalisering i sig är ett område i ständig förändring 

 
43 https://www.esv.se/statlig-styrning/effektivisering/steg-for-effektivisering/analysera-nulage/ Se även Toll, Daniel, Sociotechnical imagi-

naries of the automated municipality, Faculty of Arts and Sciences, FiF Thesis No. 129, s. 69 och 75. 
44 Se ESV, Stöd för effektivisering, s. 25. 
45 Verksamhetsmodeller med lokalt organiserad utvecklingsförmåga är en generell rekommendation i SDCI/Forskningskonsortiet Digital för-

valtning, Ökad digital mognad i Sundsvalls kommun. Styrning och organisering av IT för ändamålsenlig digitalisering, s. 24. 

https://www.esv.se/statlig-styrning/effektivisering/steg-for-effektivisering/analysera-nulage/
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och konstant utveckling, varför en organisationsmodell, samtidigt som den är tydlig vad gäller struk-
turer, roller och ansvarsfördelning, bör innehålla utrymme för flexibilitet för att mer eller mindre i realtid 
kunna möta verksamheternas förändrade behov och utifrån detta kunna styra om.46 

Här nedan är ett förslag från oss på vad ni behöver beakta i arbetet med att ta fram en organisationsmo-
dell. 

Beskriv digitaliserings-initiativet från idé till 
genomförande. 

Vem gör vad och vem finns var? 

Verksamheten fångar upp ett behov. 

Genomförbarhet analyseras. 

Leveransteam skapas. 

XLA KPI:er definieras. 

MVP-nivå definieras. 

Leverans 

Uppföljning av XLA. 

Verksamheten initierar önskemål och behov. 

Verksamhet & IT bedömer genomförbarhet. 

Verksamhet & IT ingår i leveransteam. 

Verksamhet & IT definierar XLA och MVP. 

IT levererar den tekniska lösningen. 

Verksamheten arbetar med att införliva den tek-
niska lösningen i den dagliga verksamheten. 

Verksamheten levererar XLA mätning till IT. 

 

8.4 Delaktighet, förståelse och kommunikation 
Nuläge Operativ målbild Gap 

Brister i verksamhetsförståelse, kom-
munikation, närvaro och samverkan. 

Delaktighet och samverkan på verk-
samhetens villkor. 

För stor distans mellan SML-IT och 
verksamhet genom bristande närvaro 
av SML-IT i verksamheterna och bris-
tande samverkan i vardagen, vilket gör 
att det saknas verksamhetsförståelse 
hos SML-IT, att verksamheterna har 
svårt att uttrycka sina behov så att 
SML-IT förstår vad de menar samt att 
SML-IT kommunicerar förbi verksam-
heterna. 

För att överbrygga distansen mellan SML-IT och verksamheterna med de problem och svårigheter detta 
skapar är det, som vi nämnt tidigare i rapporten, centralt för er att titta närmare på hur ni kan öka delak-
tigheten och samverkan mellan SML-IT och verksamheterna. Det kan ur ett perspektiv ses som en inte-
grerad del i både rekommendationen att gå från SLA till XLA och att ha en tydlig organisations-/sam-
verkansmodellen för digitaliseringsarbetet som är verksamhetsstyrd och baseras på verksamheternas 
behov, eftersom detta kräver nära samarbete mellan SML-IT och verksamhet. Det finns emellertid i vår 
uppfattning anledning att särskilt lyfta distansen mellan SML-IT och verksamhet som identifierats ge-
nom intervjuerna, eftersom det är av stor betydelse för ett effektivt digitaliseringsarbete att överbrygga 
detta Gap. Vikten av delaktighet, förståelse och kommunikation mellan verksamhet och IT-avdelning 

 
46 Se exempelvis Khisro, Jwan, Constraints of digital transformation, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet, 

2022, s. 26 f. 
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lyfts även av ESV, som anger att verksamheten måste förstå hur IT kan bidra till den, medan IT-verk-
samheten måste förstå myndighetens uppdrag, hur myndigheten skapar värde och hur IT bidrar till verk-
samhetens mål. En förutsättning för det är, enligt ESV vilket också vår analys pekar på, att IT-verksam-
heten är närvarande i verksamheten och samarbetar med verksamhetsansvariga.47 

Vår inledande rekommendation att i så stor utsträckning som möjligt frigöra tid för att få möjlighet för 
SML-IT och verksamheterna att tillbringa mer tid med varandra i vardagen för att skapa interaktion och 
relationer. Genom regelbundna forum för samverkan, diskussion, inspiration och erfarenhetsutbyte kan 
digitaliseringsarbetet effektiviseras och generera goda synergieffekter.48 Detta är naturligtvis inte gjort 
i en handvändning, eftersom era verksamheter redan i nuläget befinner sig i ett pressat läge när det gäller 
personal och resurser. Likväl är det centralt att öka delaktigheten och samverkan. 

I flera av intervjugrupperna nämndes att SML-IT tidigare haft representanter på besök i verksamheterna 
på regelbunden basis och alla grupper som tog upp detta gav också uttryck för att det var positivt och 
att man saknar detta idag (då det verkar ha upphört, förmodligen på grund av Covid-19-pandemin). Det 
är rimligt att anta att när man återigen får en ökad delaktighet, där SML-IT regelbundet tar del av verk-
samheternas vardag och man börjar interagera med varandra så kommer också förståelsen för varandra 
att öka och man hittar sätt att kommunicera, ett gemensamt språk, så att båda parter förstår varandra.49 
Det är också rimligt att anta att när detta uppstår, ökar också effektiviteten i digitaliseringsarbetet.50 

I detta sammanhang finns anledning att anknyta till den digitala agendan, närmare bestämt beskriv-
ningen av styrningsprinciperna för IT-utveckling och digitalisering.51 Det är särskilt första och fjärde 
punkten som föranleder viss reflektion. I första punkten anges att IT-utveckling och digitalisering ka-
raktäriseras av kommungemensamma lösningar före verksamhetsunika. Fjärde punkten säger att IT-
utveckling och digitalisering karaktäriseras av standardiserade lösningar utvecklade på marknaden. 
Båda dessa punkter motsäger till viss del vad som framkommit i intervjuerna, där man bland annat gett 
exempel på när man fått till sig både kommungemensamma och standardiserade lösningar som visat sig 
inte fungera i verksamheten. Att använda sig av kommungemensamma och standardiserade lösningar 
kan vara fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv på kort sikt, men för att uppnå ekonomiska fördelar  
på lång sikt bör lösningarna innan genomförande vara tydligt förankrade i de verksamheter de är tänkta 
att tillämpas av. Som konstaterats ovan är det rimligt att anta att med en ökad delaktighet, där SML-IT 
och verksamhet interagerar med varandra, kommer också förståelsen för varandra att öka. Det finns 
anledning att anta att man då i större utsträckning kommer kunna undvika genomföranden av digitala 
standardlösningar som inte visar sig fungera. Åter igen att gemensamt fokusera på verksamhetsnytta och 
effekthemtagning (XLA) kommer att ge samverkanseffekter och skapa gemensamt engagemang. Vi 
upprepar att om ni använder XLA som mätstruktur och agilt som leveransmodell är samverkan i princip 
självgenererad! 

 
47 ESV, Myndigheters strategiska IT-projekt, IT-kostnader och mognad, s. 53 och 54. Se även ESV,  IT-kostnadsmodell – Ett första steg mot 

ett gemensamt språk, s. 39. 
48 Jfr. Khisro, Jwan, Constratins of digital transformation, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet, 2022, s. 33. 
49 Om vikten av förankring i verksamheterna, se exempelvis Svensson, Lupita, Automatisering – till nytta eller fördärv?, Socialvetenskaplig 

tidskrift 2019:3-4, s. 349. 
50 Samverkan som sådan nämns som en förutsättning för effektiviseringsarbete, men även samverkan där verksamhet involveras i digitali-

seringsarbetet anges vara en framgångsfaktor med hänsyn till att medarbetarna är en viktig källa till kunskap om hur verksamhetsprocesserna 
är skapade. Se ESV, Stöd för effektivisering, s. 24. 

51 Digital agenda för SML 2020-2022, s. 6. 
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8.5 Digital mognad 
Nuläge Operativ målbild Gap 

Varierande digital mognadsgrad, även 
inom förvaltningarna. 

Öka den digitala mognaden. Ingen strukturerad modell för att fånga 
utbildningsbehov och genomföra ut-
bildningar i samband med genomfö-
rande av digitala lösningar. 

Eftersom det är stora skillnader i mognadsgrad, såväl mellan som inom förvaltningarna inom SML, är 
det viktigt att identifiera vilka behov som finns var och möta upp dessa med lämplig insats. Det gäller 
inte bara mer direkta digitaliseringslösningar, utan i vissa delar av verksamheterna inom SML finns 
medarbetare som saknar grundläggande digital kompetens med stor ovana vid exempelvis e-post. Det 
finns alltså en relativt låg lägsta nivå, som behöver och kan mötas upp på ett något annorlunda sätt än 
när det rör sig om utbildning kring genomförandet av specifika digitala lösningar. I vissa delar av verk-
samheterna är man uppmärksamma på detta redan vid rekrytering, det vill säga att man vid rekrytering 
är noga med att de som anställs har en viss nivå av digital mognad. När det gäller den här typen av 
digital kompetens, kan det mötas upp av exempelvis online-utbildningar som en del av onboardingen. 

Den andra delen av den digitala mognaden (eller omognaden) rör de specifika digitala genomförandena. 
Som angetts tidigare i rapporten behöver medarbetare inte bara förstå hur de ska använda systemet eller 
applikationen, utan man behöver också förstå syftet för att nyttan ska bli tydlig och därmed också få 
positiv inverkan på medarbetarengagemang. Här pekar forskning på att det inte är tillräckligt med korta 
kurser eller olika perioder där medarbetare tränas i digital mognad. För dem som har en låg mognadsgrad 
behövs mer. Här har så kallade superanvändare stor betydelse, det vill säga personer som innehar en roll 
att stödja sina kollegor i att utveckla sin digitala kompetens, genom så kallad Action Learning52. När 
dessa superanvändare aktivt använder ett nytt digitalt verktyg och kontinuerligt undervisar och hjälper 
andra, genererar det mer trovärdighet och engagemang.53 

I kontexten digital mognad kan nämnas att Sverige kommuner och regioner (SKR) beviljats stöd från 
Svenska ESF-rådet med syfte att stärka kommuners och regioners förmåga att trygga kompetensförsörj-
ningen och ställa om i en digital tid genom att mäta och följa upp organisationens digitala mognad 
genom den evidensbaserade modellen Digital Mognad i Offentlig Sektor (DiMiOS).54 

Vi vill under detta avsnitt också nämna som en viktig faktor, att mognad kommer ur engagemang, att 
skapa digitaliseringsmodeller som inbjuder till engagemang, där man fokuserar på att i mindre skala 
leverera digitala lösningar som snabbt genererar upplevd nytta, först i liten skala men efterhand mer och 
mer är ett bra sätt att få mognadstillväxt i verksamheten. 

8.6 Infrastruktur 
Nuläge Operativ målbild Gap 

Otillräcklig infrastruktur. Kapacitet och robusthet på infrastruk-
turen i takt med verksamheten. 

Väldigt stor variation på infrastruktur-
kapacitet i de olika kommunerna och i 
de lika verksamheterna inom respek-
tive kommun. 

 
52 Att lära med och av varandra och samtidigt tackla verkliga arbetsdilemman – i realtid, se https://action-learning.se/action-learning/.  
53 https://www.nancyrademaker.com/driving-collaboration-is-key-to-cultural-change/ 

54 SCDI, Statusrapport digital mognad offentlig verksamhet 2022, s. 14. 

https://action-learning.se/action-learning/
https://www.nancyrademaker.com/driving-collaboration-is-key-to-cultural-change/
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I den här delen är vår rekommendation att titta på skalbara flexibla modeller för infrastrukturutbygg-
nad. En annan rekommendation är att våga titta på outsourcinglösningar för infrastrukturtjänster eller 
delar av densamma. Detta kräver dock att delar av SML-IT:s förvaltningsorganisation är villiga att göra 
en förflyttning från förvaltningsorganisation mot beställarorganisation. Var i verksamheterna finns det 
största behovet av att i nära framtid säkerställa en fungerande, robust och skalbar infrastruktur? Detta 
behöver dokumenteras för att få en bra prioritering gällande infrastrukturen på plats. Enligt utbildnings-
förvaltningarna bromsas digitaliseringen upp på grund av brister i infrastrukturen, så i dessa verksam-
hetsdelar är behovet av fungerande underliggande infrastruktur stort. 

8.7 Säkerhet 
Vår rekommendation är att ni inför ett strukturerat informationssäkerhetsarbete genom att bygga ett LIS 
(Ledningssystem för informationssäkerhet). Ett strukturerat informationssäkerhetsarbete är en fram-
gångsfaktor för att digitaltutvecklingsarbete ska kunna bedrivas.55 OBS! detta är inget som SML-IT ska 
äga utan är en ledningsfråga och ett ledningsansvar i era kommuner. SML-IT kan stötta med kompetens 
framför allt inom IT-säkerhetsområdet som till exempel system, server, lagring och klient, men de som 
äger informationstillgångarna ansvarar också för att göra risk- och sårbarhetsanalyser och informations-
klassningar på sin information. SML-IT behöver en tydlig kravställning från verksamheten för att kunna 
ta fram rätt teknik som stöttar detta. 

Säkerhet var ett område som i flertalet intervjugrupper inte alls kom upp i samtalen. Det var endast i 
förhållandevis få intervjugrupper som ämnet lyftes, men i de fall säkerhet togs upp sågs det som något 
angeläget och centralt. Det faktum att säkerhet inte lyftes alls i vissa grupper, medan det i andra grupper 
upplevdes som centralt kan vara ett tecken på skillnad i mognad mellan de olika verksamheterna. Att 
frågan inte lyfts i vissa grupper bör inte tolkas som att frågan inte är relevant, kanske snarare tvärtom – 
här finns ett behov av ökad kunskap och kompetens kring säkerhet och juridik. 

Säkerhetsarbete ett mycket viktigt område för kommuner, inte minst i digitaliseringsarbetet. Tidigare i  
rapporten har vi lyft vikten av att redan i ett tidigt skede i ett digitaliseringsprojekt samverka med kom-
petenser inom säkerhet, juridik och IT. eSam utrycker det så här, ”För att ta fram it-baserade lösningar 
som är juridiskt korrekta krävs samarbete, inte bara mellan verksamhetsutvecklare, säkerhetsansvariga, 
arkitekter, arkivarier och jurister utan även med alla som på något sätt är involverade i att ta fram en 
lösning (till exempel beställare, chefer, controllers, kommunikatörer och projektledare.)”56 

När mer och mer information lagras på digitala medier i stället för analoga skapas också högre krav på 
informationssäkerhet. I vår rekommendation för ert fortsatta arbete finns därför också detta med, det vill 
säga en rekommendation att se över ert informationssäkerhetsarbete, att ni säkerställer att ni har en tydlig 
modell för hur ni arbetar med informationssäkerhet även i det förändringsarbete som digitaliseringen 
innebär. 

 
55 Se bland annat ESV, Myndigheternas strategiska IT-projekt, IT-kostnader och mognad, s. 58. 
56 eSam, Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning 3.0, s. 6. 
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9. SAMMANFATTANDE MATRIS: NULÄGE – OPERATIV 
MÅLBILD – GAP – REKOMMENDATION 

För att få en snabb överblick presenterar vi här en matris där vi kortfattat beskriver det generella nuläget, 
den operativa målbilden, Gap-analysen och våra rekommendationer för att ta er från nuläget, över Gapet 
till målbilden. 

Generellt nuläge Operativ målbild Gap-analys Rekommendation 

Generellt positiv attityd till 
digitalisering, förändring 
och utveckling. 

Genom mod och flexibilitet 
behålla och dra nytta av den 
positiva attityden. 

Saknas flexibilitet och agil 
förmåga. 

Flytta från utredningstungt 
förändringsarbete till agila 
projekt, Design thinking, 
Minimal viable product. 

Tydligt leverantör- och 
kundförhållande mellan 
verksamhet och SML-IT 
med klassisk SLA-leverans. 

Arbeta med nyttohemtag-
ning genom en serviceorga-
nisation med XLA-fokus. 

Avsaknad av modell för 
XLA-orienterad IT-service. 

Steg 1: Fördjupad analys av 
existerande XLA-modeller 
på marknaden. (workshops i 
närtid) 

Steg 2: Införande av modell 
för XLA. 

Otydliga strukturer, an-
svarsfördelning och upp-
drag. 

Organisationsmodell med 
projektstyrning och stöd i 
IT-leveranser. 

Avsaknad av strukturerad 
organisationsmodell med 
tydligt ansvar och mandat. 

Steg 1: Titta djupare på exi-
sterande organisations- och 
projektmodeller. 

Steg 2: Införande av organi-
sations- och projektmodell. 

Steg 3: Eventuellt se över 
möjligheterna till hel eller 
delvis utkontraktering av 
service och support. 

Brister i verksamhetsförstå-
else, kommunikation, när-
varo och samverkan. 

Delaktighet och samverkan, 
på verksamhetens villkor. 

För stor distans mellan 
SML-IT och verksamhet 
genom bristande närvaro av 
SML-IT i verksamheterna 
och bristande samverkan i 
vardagen, vilket gör att det 
saknas verksamhetsförstå-
else hos SML-IT, att verk-
samheterna har svårt att ut-
trycka sina behov så att 
SML-IT förstår vad de me-
nar samt att SML-IT kom-
municerar förbi verksam-
heterna. 

Frigöra tid för att tillbringa 
mer tid med varandra i var-
dagen för att skapa interakt-
ion och relationer. 

Digital samordningsfunkt-
ion som förstår både IT och 
verksamhet. 

 

Varierande digital mog-
nadsgrad, även inom för-
valtningarna. 

Öka den digitala mognaden. Ingen strukturerad modell 
för att fånga utbildningsbe-
hov och genomföra utbild-
ningar i samband med ge-
nomförande av digitala lös-
ningar. 

Utbildning och stöd i digi-
tala införanden. 
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Otillräcklig infrastruktur. Kapacitet och robusthet på 
infrastrukturen i takt med 
verksamhetens behov. 

Väldigt stor variation på in-
frastrukturkapacitet i de 
olika kommunerna och i de 
olika verksamheterna i re-
spektive kommun. 

Titta på skalbara flexibla 
modeller för infrastrukturut-
byggnad. 

Våga titta på outsourcing-
lösningar för infrastruktur-
tjänster. 

10. NYTTOEFFEKTER 

10.1 Inledning 
När det gäller nyttoeffekter är dessa bäst generellt beskrivna i den operativa målbilden. När det kommer 
till att specifikt beskriva nyttoeffekter så är det varje verksamhet som bäst gör detta med utgångspunkt 
kring sin egen vardag och sina medarbetare och slutkunder/medborgare. Det blir annars lätt en abstrakt-
ionsnivå som vilken verksamhet som helst har i sina visionära dokument i stil med ”Friskare och gladare 
medarbetare, hållbar samhällsutveckling, nöjda kommuninvånare, kortare vårdköer, eller som ni så väl 
uttrycker det i ”Enklare vardag – Smartare och öppnare förvaltningar – Högre kvalitet och effektivitet.” 
Därför fokuserar vi på den operativa målbilden när vi beskriver nyttoeffekter i denna rapport. Mätbara 
nyttoeffekter är det som tas fram löpande i varje digitaliseringsprojekt och följs upp om ni bestämmer 
er att gå mot ett XLA-orienterat arbetssätt. Specifika nyttoeffekter ska korrespondera med utvecklings-
behov i vardagen och det är de som känner sin vardag och sina brukare som bäst kan definiera detta.  

10.1 Målgrupp 
Det som är väldigt tydligt är att de medarbetare som intervjuats – vi har träffat totalt över femtio – har 
en stark koppling och ett stort engagemang för sina uppdrag. Det är eleven, föräldern, vårdtagaren, med-
boragen som är i centrum för deras vardag. Därför behöver de rekommendationer som vi lämnar, kunna 
ge en beskriven effekt ända ut till medarbetarens vardag och ytterst föremålet för all kommunal verk-
samhet, medborgaren. Det som gör detta komplicerat är att vara specifik i beskrivningen av nyttor, det 
blir lätt generella effekter som beskrivs. Kan man däremot koppla det till identifierade brister i vardagen 
hos eleven, vårdtagaren eller medborgaren som är föremål för myndighetsutövning så blir det lättare.  

Vi tar ett exempel på ett vanligt digitaliseringsområde, administration, det kan röra sig om beslutstöd, 
digital dokumenthantering eller elektroniska identiteter som gör all administration enklare och effekti-
vare. Låt oss se vad som händer i värdekedjan med de olika målgrupperna 

Det som är en klassisk värdemätare när man arbetar med människor är att beskriva tid tillsammans med 
mottagarna av tjänsten. Det är tid med brukare i hemtjänsten, tid med vårdsökande på vårdcentralen 
eller tid med eleven i klassrummet. Den effekt som skapas med en digitalisering av till exempel admi-
nistrativa uppgifter är att frigöra tid för medarbetarna till andra uppgifter. Den stora målgruppen med-
arbetare i kommunerna skulle alltså få mer tid till att göra sin kärnverksamhet, det vill säga ta hand om 
människor. Nästa målgrupp som kommer att uppleva en effekt av detta är mottagarna/medborgarna som 
kommer att uppleva att mer tid med sina vårdgivare, lärare etc. kommer att upplevas som högre kvalité. 
Den målgrupp som kanske lägger mest tid på administration är nog chefer och ledare i kommunerna, 
den kommer att få se effektivare administrationsarbete, bättre kontroll och även de mer tid med sina 
medarbetare som ju också är deras primära uppdrag. 
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10.2 Verksamhetseffektivitet 
Som med övriga nyttoeffekter vi närmar oss i den här delen av rapporten, blir det lätt en för hög ab-
straktionsnivå även när vi talar om verksamhetseffektivitet eftersom det är så beroende av era mål och 
mekanismerna ni har för att följa upp och mäta målen. Som vi skrivit i inledningen till det här avsnittet 
så ska specifika nyttoeffekter korrespondera med utvecklingsbehov i vardagen och det är de som känner 
sin vardag och sina brukare som bäst kan definiera detta. Även här återkommer vi alltså till vikten av 
att involvera verksamheterna för att nå effektivitet. För även om användningen av IT genom digitali-
sering möjliggör nya arbetssätt och som kan göra att verksamheter och processer kan förändras och 
utvecklas positivt, så krävs att man har tydliga mål och en gemensam inställning att arbeta mot dessa 
mål och att utvecklingen utgår från verksamheternas behov.57 Genom att förankra mål, arbetssätt och 
processer i verksamheterna skapas också bättre förutsättningar för hög användbarhet i de digitala lös-
ningar man tar fram, vilket också bidrar till ökad effektivitet och kvalitet.58 

I forskning talas vidare om den så kallade ”produktivitetsparadoxen”, som innebär att man investerar 
för att få förbättringar men där resultatet blir det omvända. Detta sker många gånger när man inför ny 
teknik utan att förändra verksamheterna.59 Här återkommer vi till vår rekommendation om att fatta ett 
inriktningsbeslut att gå från SLA till XLA, som i stor utsträckning hänger ihop med de flesta av våra 
övriga rekommendationer. Att gå från SLA till XLA innebär en (stor) förändring, men en förändring 
som det finns anledning att anta leder till att ni kommer kunna tillgodogöra er tekniken bättre och nå 
högre effektivitet i verksamheten. En verksamhet som är effektiv måste kunna få sin effektivitet bekräf-
tad av slutanvändaren. Ett tidsbokningssystem må vara kraftfullt och spara in flera administrativa tjäns-
ter i kommunerna, men om inte köerna på vårdcentralerna minskar med användandet av systemet, kan 
vi nog inte kalla det verksamhetseffektivt i dess rätta bemärkelse. 

10.3 Medarbetarengagemang 
Det finns en utbredd enighet om att medarbetarengagemang är centralt för en organisations effektivitet 
och framgång. Det finns också enighet kring vad som skapar medarbetarengagemang. Några centrala 
faktorer som påverkar nivån på medarbetarengagemang är delaktighet, rolltydlighet samt kommunikat-
ion och information. 

Genom att involvera medarbetare på det sätt som gjorts genom det här uppdraget har ett tydligt steg 
tagits i att öka delaktighet och därmed medarbetarengagemang. I intervjuarbetet har det också varit tyd-
ligt att det finns ett väldigt stort engagemang i digitaliseringsfrågan och förväntningarna på förändring 
genom det här uppdraget har varit tydliga. Det är vår uppfattning att det har stor betydelse hur medar-
betarna involveras i arbetet framöver, för att det kan finnas en risk att tappa både engagemang och 
förtroende om detta uppdrag inte har en tydlig uppföljning gentemot medarbetarna. 

Flertalet av våra rekommendationer kopplar tydligt till att öka delaktighet, göra roller och strukturer 
tydliga och få ett ökat och kontinuerligt flöde av kommunikation och information, det vill säga sådant 
som verkar positivt vad gäller medarbetarengagemang.  

 
57 Se exempelvis Sandblad, Bengt & Hardenborg, Niklas, Målbilder. En metod att utveckla det framtida IT-stödda arbetet, Avdelningen för 

människa-datorinteraktion, Institutet för informationsteknologi, Uppsala universitet, s.7 f.  
58 Sandblad, Bengt & Hardenborg, Niklas, Målbilder. En metod att utveckla det framtida IT-stödda arbetet, Avdelningen för människa-dator-

interaktion, Institutet för informationsteknologi, Uppsala universitet, s.8. 
59 Sandblad, Bengt & Hardenborg, Niklas, Målbilder. En metod att utveckla det framtida IT-stödda arbetet, Avdelningen för människa-dator-

interaktion, Institutet för informationsteknologi, Uppsala universitet, s.8. 
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Till att börja med, en XLA-fokuserad IT-organisation ökar medarbetarengagemanget genom att enga-
gemanget skapas i processen att ta fram definitionen av användarnytta. Effekterna av att man gemensamt 
sätter upp mätvärden för XLA styr/tvingar in verksamhet och IT-avdelning att arbeta med frågan vad 
som är användarnytta/värde. Detta resonemang kring vad som är värde ur ett verksamhetsperspektiv 
skapar engagemang både hos IT-avdelning och verksamheten att hitta lösningar. Forskning kring Goal 
Setting Theory visar också att arbetsprestationen ökar med i genomsnitt tjugofem procent genom tydligt 
målarbete med kontinuerlig uppföljning och återkoppling, som ligger naturligt i en organisation med 
XLA-fokus. Detta bekräftas också av Gartner som redovisar i sina undersökningar en tre gånger så hög 
utväxling på IT-investeringar, 9% större kundnöjdhet och 9% mindre personalomsättning vid organisat-
ioner som skapat ett medarbetarengagemang genom XLA. 

Genom att ta fram en organisationsmodell enligt vår rekommendation ovan tydliggörs bland annat roller 
och förväntningar. Tillsammans med en ökad delaktighet genom vår rekommendation under rubriken 
”Delaktighet, förståelse och kommunikation” skapas en värdefull bas för ökat medarbetarengagemang 
och i förlängningen ökad effektivitet och framgång. Det är också genom dialog genom och över organi-
sationsstrukturer som man effektivt kan arbeta med förändring av mindset och beteende. Om SML-IT 
och verksamheterna ges möjlighet att tillbringa mer tid med varandra i vardagen skapas interaktion och 
relationer, som bidrar till förståelse och ökade sannolikheter för framgångsrik kommunikation. Genom 
regelbundna forum för samverkan, diskussion, inspiration och erfarenhetsutbyte som inte bygger på 
starka hierarkier utan kan fungera responsivt, kan digitaliseringsarbetet effektiviseras och generera goda 
synergieffekter.60 

10.4 Ekonomi 
Ekonomi i begreppet totalekonomi dvs. kommunens hela ekonomi, är naturligtvis vad som måste besk-
rivas under denna rubrik. Digitalisering i sin definition ” digital transformation, det vill säga genomgri-
pande verksamhetsomvandling i samband med ökad användning av modern informationsteknologi”61 är 
ju ämnad till att effektivisera administrativa uppgifter samt att skapa möjligheter att ta datadrivna beslut. 
Allt detta har i slutändan positiva ekonomiska effekter för kommunen som helhet. Det som däremot kan 
vara en effekt åtminstone i inledningen av den digitala transformationen är ökade kostnader i form av 
investeringar i kompetens, teknik och system.  

När det gäller ekonomiska effekter bör man istället titta på vilka trender man har och vilka trender man 
kan skapa genom digitalisering. Om vi återkopplar till bilden med ”Traktorn och åkerbruket” så är ju 
det en framtung investering i teknik och utbildning för att med ett förändrat arbetssätt skapa en helt ny 
framtid för de som har uppdraget att bruka åkern. Det som sakta men säkert kommer att vara en inrikt-
ning som kommer att uppskattas av både de som arbetar med åkern och de som ansvarar för skörden, är 
till en början svårt att se som en ekonomisk framgång. Men i och med effektivisering av arbetet kommer 
ekonomin att synas genom effektivare arbete som ger högre avkastning, samverkansvinster (fler kan 
använda investeringen), socioekonomiska effekter i form av mindre sjukskrivningar och friskare perso-
nal. Detta är en succesiv utveckling av den digitala investeringen och kräver tid för att fullt ut kunna ge 
effekt. Det man kan säga är att om det görs rätt från början med ett engagemang från både verksamhet 

 
60 Flera av de mer formella källorna i referenslistan i bilaga 3 tar upp det här på olika sätt, men även i andra kanaler som exempelvis https://itsoft-

ware.se/medarbetarengagemang-och-kundupplevelse-en-perfekt-match/ och på https://www.nancyrademaker.com/driving-collaboration-is-
key-to-cultural-change/. 

61 Wikipedias definnition 

https://itsoftware.se/medarbetarengagemang-och-kundupplevelse-en-perfekt-match/
https://itsoftware.se/medarbetarengagemang-och-kundupplevelse-en-perfekt-match/
https://www.nancyrademaker.com/driving-collaboration-is-key-to-cultural-change/
https://www.nancyrademaker.com/driving-collaboration-is-key-to-cultural-change/
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och teknikleverantör (IT-avdelning) så kommer ni att skapa en trend som ger en positiv påverkan på 
ekonomin i det långa loppet. 

Som konstaterats tidigare i rapporten är det tydligt att ni inom SML vill gå från drift till utveckling, 
vilket är en förutsättning för ett ändamålsenligt digitaliseringsarbete. Utifrån de dokument vi studerat 
kan också konstateras att fördelning av budget hos IT har ett starkt driftsfokus, vilket i sig är naturligt 
när IT-avdelningen har ett tydligt driftuppdrag. De rekommendationer vi har lämnat i rapporten har till 
syfte att på olika sätt facilitera skiftet från drift till utveckling, där val av organisations- och samver-
kansform med olika för- respektive nackdelar naturligtvis har stor betydelse. Olika organisationsmo-
deller för också med sig för- och nackdelar ur ekonomiskt perspektiv. Som framgår av rapporten Ökad 
digital mognad i Sundsvalls kommun. Styrning och organisering av IT för ändamålsenlig digitalisering 
ger exempelvis ”inom”-modellen, risk för underfinansiering.  

En IT-avdelning med ett traditionellt uppdrag med fokus på drift och förvaltning måste också prioritera 
resurser i form av både tid och pengar på just detta, vilket gör att verksamhetsutveckling genom digita-
lisering hamnar på efterkälken.62 En traditionell köp- och säljmodell riskerar vidare att leda till ökad 
skugg-IT, eftersom en sådan modell inte riktigt klarar att fånga upp fluktuerande behov som kommer ur 
verksamheternas föränderliga vardag. 

Om IT-avdelningen ska göra en förflyttning från drift mot utveckling så behövs med största sannolikhet 
investeringar göras i organisationen. Det som är utmaningen är att identifiera vilka trender som ska 
brytas och vilka som ska skapas för att få ekonomin att peka åt rätt håll, samtidigt som ni uppnår effekten 
av ett ökat samarbete och förståelse mellan IT-avdelning och verksamheter. Finns till exempel en trend 
av ökade kostnader för vissa delar av infrastrukturtjänster, så kan ju frågan vara hur ni bryter den tren-
den.63 Om svaret är outsourcing, kommer det att kräva att IT-avdelningen på detta område ställer om 
från förvaltande enhet till beställarorganisation, för att detta ska fungera? Och vad kostar detta? Det kan 
också vara värt att ha med sig att det i forskning konstateras att skiftet mot digital välfärd innebär att 
marginalkostnaden per utförd tjänst sjunker dramatiskt, men samtidigt att kraven på underliggande in-
frastruktur ökar.64 

Även om det kan tyckas självklart att traditionell IT-verksamhet fortsatt behövs, eftersom det naturligt-
vis finns ett fortsatt behov av drift och förvaltning, tål det att sägas högt i en kontext som denna där IT 
associeras starkt med digitalisering och utveckling. Styrning och struktur där val av organisationsform 
med tydlig ansvarsfördelning, mandat och kostnadsallokering är här centralt. Forskning visar att det är 
positivt att ha en organisation som möjliggör en tydlig gränsdragning mellan IT-kostnader och kostnader 
associerade med digitalisering, för att undvika att dessa förväxlas eftersom IT-kostnader till största del 
handlar om att skapa förutsättningar för verksamhetens vidmakthållande, medan digitalisering handlar 
om framdrift.65 En nackdel med att ha en IT-budget som täcker både drift och utveckling är att strävan 

 
62 Se bland annat SDCI/Forskningskonsortiet Digital förvaltning, Ökad digital mognad i Sundsvalls kommun. Styrning och organisering av IT 

för ändamålsenlig digitalisering, s. 13 och 17; Mergel, Ines, 2017. Digital Service Teams: Digital service teams: Challenges and recommen-
dations for government. Using technology series, IBM - The Center for the Business of Governmnt, Washington, DC, s. 11; Khisro, Jwan, 
Constraints of digital transformation, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet, 2022, s. 73. 

63 Det kan också vara värt att ha med sig att det i forskning konstateras att skiftet mot digital välfärd innebär att marginalkostnaden per utförd 
tjänst sjunker dramatiskt, men samtidigt att kraven på underliggande infrastruktur ökar. 

64 SDCI/Forskningskonsortiet Digital förvaltning, Ökad digital mognad i Sundsvalls kommun. Styrning och organisering av IT för ändamåls-
enlig digitalisering, s. 23. 

65 SDCI/Forskningskonsortiet Digital förvaltning, Ökad digital mognad i Sundsvalls kommun. Styrning och organisering av IT för ändamåls-
enlig digitalisering, s. 11. 
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ofta är att hålla nere IT-kostnaderna och när man uppnår detta minskar också utrymmet för utveckling.66 
Till detta kan läggas att en organisation med utrymme för att digitalisering finansieras med investerings-
medel skapar bättre långsiktiga förutsättningar.67 Vidare har i forskning identifierats vissa risker med att 
exempelvis ha en roll med övergripande ansvar för såväl IT och digitalisering.68 Ligger båda ansvaren 
på samma roll är det viktigt att vara tydlig i uppdragsbeskrivning hur områdena viktas mot varandra och 
att resurserna viktas på motsvarande sätt. 

Det ovan sagda kan också kopplas till de upplevda hinder i digitaliseringsarbetet utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv som framkommit under intervjuerna vi genomfört i uppdraget, vilket kan antas vara ett tecken 
på att strukturer etc. inte är utformat optimalt. Man upplever till exempel en ovillighet att skapa investe-
ringsutrymme, att kostnaden för digitalisering ligger på IT medan vinsterna/besparingarna tillfaller verk-
samheterna samt att det finns en väldigt liten flexibilitet och där behöver man hitta en mer snabbfotad 
modell än att behöva vänta på ett kommunalt budgetår. 

I en transformation av en IT-avdelning med fokus på drift och förvaltning till IT-avdelning med fokus 
på verksamhetsutveckling, ligger en stor utmaning med den ekonomiska modellen, Hur ska vi ta betalt? 
Från att tidigare kunnat både budgetera och debitera utifrån hur många användare kunderna har eller hur 
många digitala enheter som de använder, skall nu skapas nya incitament där IT-avdelningen levererar 
mycket fler mjuka värden i form av kompetens kring IT-arkitektur, förändringsledning och projektled-
ning. I förflyttningen från SLA till XLA ligger också ett behov av nya affärsmodeller för IT-leveranser.  
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66 Khisro, J., Lindroth, T., Magnusson, J., 2021. Mechanisms of Constraint: A Clinical Inquiry of Digital Infrastructuring in Municipalities 

Transform-ing Government: People, Process and Policy, s. 88. 
67 Khisro, Jwan, Constraints of digital transformation, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet, 2022, s. 72 (se 

även s. 64 f.). 
68 Mer om detta kan läsas i SDCI/Forskningskonsortiet Digital förvaltning, Ökad digital mognad i Sundsvalls kommun. Styrning och organi-

sering av IT för ändamålsenlig digitalisering, s. 14. 
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Sotenäs Vatten AB Datum 1 (4) 


 2022-09-29 Dnr 2022/004 
 


 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 


 


Sotenäs Vatten AB 
Org nr 559084-8064 


Protokoll nr 6 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB 
 
Tid: Torsdag 29 september 2022, kl 09.00-17.30 
Plats: Bohusläns Museum, Uddevalla 


  
 Närvarande ledamöter: 


Peter Håkansson (M), ordförande 
Conny Stensson (S), vice ordförande deltar § 1-16 
Roland Mattsson (M) ersätter Conny Stensson (S) från § 17 
Helene Stranne (M) 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Jan Ulvemark (S) 
 
Närvarande suppleanter: 
Roland Mattsson (M) under § 1-16 
Håkan Hansson (L) 


 
Närvarande tjänstemän: 
Peter Johansson, VD 
Susanne Thorén, ekonomichef 
Madelene Ahl, administratör 
 
 
§ 1 Mötet öppnas av Peter Håkansson 
 
§ 2 Upprop förrättas 


 
§ 3 Dagordningen godkänns 


 
§ 4 Protokollet justeras av Jan Ulvemark 


 
§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna 


 
§ 6 Gemensam information 


- Kommande styrelsemöten 
- Beslut från ägarsamråd  
- Regional dialogdag 
- Förändringar i vattentjänstlagen/vägen till hållbara vattentjänster 
- Återkoppling hälsoundersökning personal 
- Resurser 
- Delårsrapport 


 
              § 7       Fördjupningsinformation 


- Uppföljning bolagsmål 
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Sotenäs Vatten AB 
Org nr 559084-8064 


§ 8 Beslut – Slutrapport Intern kontroll 2022 
 
Beslutsunderlag 
Slutrapport, Intern kontroll 2022, Dnr 2021/150 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna slutrapport för utförd Intern kontroll 2022. 
 


§ 9 Beslut – Intern kontrollplan 2023 
 
Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan för 2023, Dnr 2022/142 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna Intern kontrollplan för 2023. 


 
§ 10 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2022 Sotenäs Vatten AB 


 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-augusti, 2022, Dnr 2021/100 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2022 för Sotenäs Vatten AB. 


 
§ 11 Beslut – VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 


2023 med plan 2024-2025 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2023 samt plan 2024-2025, Dnr 2022/117 
Taxeföreskrift, Dnr 2022/173 
VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2023 med 
plan 2024-2025, Dnr 2022/117 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
 
att besluta om en höjning av brukningsavgiften med 9,5 % från och med  
2023-01-01. 9,5 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 87 kr/månad. 


 
att besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 15 % från och med  
2023-01-01. 


 
att besluta om investeringar av strategisk betydelse i enlighet med budget  
2023 och plan 2024-2025, Sotenäs Vatten AB, kapitel 3. 


 
att besluta att anta taxeföreskrifter 2023, Sotenäs Vatten AB. 
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§ 12 Beslut – Budget 2023 och plan för 2024-2025 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2023 samt plan 2024-2025, Dnr 2022/117 
VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2023 med 
plan 2024-2025, Dnr 2022/117 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna budget 2023 och plan för 2024-2025 för Sotenäs Vatten AB 
under förutsättning att investeringar och bruknings-/anläggningsavgifter blir 
antagna i kommunfullmäktige.  


 
§ 13 Beslut – Nyupplåning 


 
Beslutsunderlag 
Budget 2023 med plan 2024-2025, Dnr 2022/117 
 
Styrelsen beslutar 
 
att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att från och med  
1 januari 2023 till och med 31 december 2023 för företagets räkning 
nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt  
8 mnkr. 


 
§ 14 Delegationsbeslut 


- Att tillstyrka kommunstyrelsen/kommunfullmäktige information från 
mötet med Länsstyrelsen. 


 
§ 15 Information 


- Vattenreservoar och Smögens vattentorn 
- Svar på frågor om ledningsförnyelse och ledningsrätter 
- Bidragsansökan för utredningar Resursverk inlämnad 


 
§ 16 VD informerar 


- Presentationsmaterial för ägarsamråd föredrogs  
 
§ 17 Strategiska frågor 


- Avloppsreningsverk 
 


§ 18 Övriga frågor 
- Ordförande Peter Håkansson meddelade att han under rådande 


förhållanden inte kan sitta kvar som ordförande för Sotenäs Vatten AB 
utan avsäger sig uppdraget här och nu. Samtidigt tackade han styrelsen 
och tjänstgörande personal för ett gott och givande arbete. 


- Arbetsgrupp/styrgrupp VA-plan diskuterades 
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§ 19 Mötet avslutas 
 


 
 
 
 
Digital signering   Digital signering 


__________________________ __________________________ 
Peter Håkansson (ordförande)  Jan Ulvemark (justerare) 
 
 
 
 
Digital signering   Digital signering 


__________________________ __________________________ 
Peter Johansson (VD)  Madelene Ahl (sekreterare) 








