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KS § 189 

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns, med att följande ärende utgår; 
 

• Information om sjukfrånvaro 
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KS § 190   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 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 § 168 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

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 

Motionären 
Folkhälsostrateg 
Hållbarhetsrådet 
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KS § 191   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 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 § 169 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

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. 
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Skickas till 

Hållbarhetsrådet 
Folkhälsostrateg 
Chef näringsliv o utveckling 
Kommunpolis 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-11-30 § 189-213 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 8(43)
 

 
 
 
 
 

KS § 192   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 protokoll 2022-11-16 § 170 

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

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 193   Dnr 2021/000498 

Uppföljning kommunernas klimatlöften 2022 och klimatlöften 2023 

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 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 § 171 

Kommunstyrelsens 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.   
 
Kommunstyrelsen noterar att mål 3 handlar om klimatbonus för bilar vilket inte är aktuellt längre, 
dock kommer kommunen fortsätta köpa in klimatsmarta bilar.  
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Skickas till 

Förvaltningschefer 
Näringslivs- och utvecklingschef 
Räddningschef 
Administrativ chef 
HR-chef 
Personalchef 
Ekonomichef 
VD Sotenäsbostäder AB 
VD Sotenäs Rehabcenter AB 
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KS § 194   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 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 § 172 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget. 
Lars-Erik Knutsson (S)  och Therése Mancini (S) föreslår som ändringsförslag att punkt 3 ska utgå, 
roller inom kommunen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemar (L) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutsson  (S) ändringsförslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Laddplan för Sotenäs kommun, med att punkten utgår att punkt 
3 ska utgå, roller inom kommunen. 
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Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Plan och byggchef 
Drift o projektchef 
Näringslivs- och utvecklingschef 
Näringslivsutvecklare 
Hållbarhetsstrateg 
VD Sotenäsbostäder AB 
Energirådgivare 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-11-30 § 189-213 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 13(43)
 

 
 
 
 
 

KS § 195   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.  

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  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 § 185 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att en övergripande genomlysning och utredning ska göras.  
Lars-Erik Knutsson (S) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen om att göra en övergripande genomlysning och utredning 
om förskolornas framtida organisation.  
Medel avsätts för utredningen inom Utbildningsnämndens befintliga ram. 
 

Skickas till  
Kommunfullmäktige 
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KS § 196   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 protokoll 2022-11-16 § 180 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S), Susanne Aronsson de Kinnaird (M), Jeanette Loy (M), Robert Yngve 
(KD), Sebastian Andersson (SD), Mats Abrahamsson (M) och Stig-Arne Helmersson (C)  
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
Mikael Sternemar (L) föreslår följande;  
⁃ Yrkar på att begreppet samlad huvudort ersätts av att Kungshamn benämns centralort och Väjern, 
Hovenäset och Smögen kustorter. 
⁃ Yrkar att områden med byggnation för femvåningshus inte släpps fram i det öppna landskapet. Tre 
våningar räcker bra. 
⁃ Yrkar på att det skall stå i dokumentet att plansprängning skall minimeras vid byggnation och att 
all byggnation skall ske med naturen och inte emot. 
⁃ Yrkar på att området Seaport skall ligga kvar som ett industriområde. 
⁃ Yrkar på att delar av Kleven och Holmen kvarstår som riksintresse för kulturområde i planen. 
Dessa områden pekades ut av Riksantikvarieämbetet och skall kvarstå tills de gör en annan 
bedömning. 
⁃ Att områden för landförvaring av båtar pekas ut i alla samhällen. 
⁃ Att området för vindkraft tas bort ur ÖP. 
 
  

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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Forts. KS § 196 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
avslår detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner granskningsredogörelsen daterad 2022-11-16.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Översiktsplan 2022, daterad 2022-11-16.  
 

 

Reservation 

Mikael Sternemar  (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning 

Yngve Johansson (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning. Se bilaga. 
Mikael Andersson (-) lämnar en skriftlig protokollsanteckning. Se bilaga. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Forts. KS § 196  Skriftlig protokollsanteckning 

 
Yngve Johansson (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning enligt följande; 
Huvudscenariot gällande befolkningstillväxt bygger på att ett större verksamhetsområde etableras 
sydväst om Askum. Miljöpartiet ser inte det som en önskad utveckling. Vi instämmer i stället i det 
som formulerats i huvudstrategin Unikt landskap-unika orter! Vi anser att Sotenäs ska bygga sin 
utveckling på ett långsiktigt hållbart vis och att det är just det unika landskapet, med de stora 
skönhetsvärdena och de höga natur- och kulturmiljövärdena som utgör grunden för all utveckling i 
Sotenäs. 
Från tjänsteutlåtandet 
”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” 
Miljöpartiet har finansierat en tjänst för framtagande av naturvårdsplan och klimatanpassningsplan i 
vårt budgetförslag för 2023. 
Trafikverket och Länstyrelsen efterfrågar i sina yttrande en prioriteringsordning av utbyggnad av 
cykelvägar. Miljöpartiet har med förslag till prioriteringsordning av cykelvägar i vårt remissvar till 
översiktsplan. 
 
 
Mikael Andersson (-) lämnar en skriftlig protokollsanteckning enligt följande; 
 
All dokumentation har ej funnits tillgänglig inför beslut i KS,  detta gör att ÖP borde återremitteras 
på formell grund. 
 
En ÖP är inte ett juridiskt bindande dokument, men det hanteras i praktiken av Byggnadsnämnd och 
förvaltning som ett bindande dokument. * 
Mot denna bakgrund är det noga att det blir rätt, snarare än att man stressar igenom ett så pass 
viktigt dokument. 
 
Eftersom det av rättssäkerhetsskäl skall gå att läsa ut av ett beslut varför det blev som det blev – 
Särskilt om ett beslut är negativt för någon part menar undertecknad att borttagande av flera 
utvecklingsområden inte motiverats och balanserats, därmed inte uppfyller kraven som ställs i 
förvaltningslagens §32  Därför skall dokumentationen uppdateras med relevant underlag för de nu 
borttagna utvecklingsområden som redovisats, eller mera rimligt återinföras som 
utvecklingsområden. 
 
Länsstyrelsens åsikter borde beaktas, och inarbetas före antagande. 
Motsägelser och otydligheter i dokumentet, negativa förändringar som ej beaktats styrker att planen 
borde återremitteras. 
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Forts. KS § 196  Skriftlig protokollsanteckning 

 
Att se de unika orterna Kungshamn, Smögen, Tången, Väjern, Hasselösund och Hovenäset 
betraktas som ”en” huvudort är fel inriktning även om det är bättre än kuststad. 
I södra delen vill man bygga ihop, samma i Hunnebostrand men i Bovallstrand vill man lägga en våt 
filt och skapa mellanrum inom tätort utan att motivera detsamma, detta hänger inte ihop. 
Planen har ett huvudscenario gällande befolkningstillväxt som bygger på att ett större 
verksamhetsområde etableras sydväst om Askum. Detta är inte en önskad utveckling. Undertecknad 
instämmer däremot med strategin Unikt landskap-unika orter! Sotenäs ska bygga sin utveckling på 
ett långsiktigt hållbart vis och att det är just det unika landskapet, med de höga natur- och 
kulturmiljövärdena och det viktiga.  
 
Småföretagandet där 4 av 5 jobb skapas som utgör grunden för all utveckling i Sotenäs. 
I den näringslivsstrategi som Sotenäs antagit framgår att man skall ta fram tätortsnära företagsmark 
för småföretag. I ÖPn koncentreras istället allt till Hogenäs, något som undertecknad anser är helt 
fel. 
 
Koncentrationen av bebyggelseutveckling runt södra delen av kommunen är allt fört stor, givet 
historisk fakta. 
Det är orimligt att man tror att utvecklingen närmare E6 skall bli väsentligt lägre än utvecklingen 
längst ut på en halvö, i varje fall om man vill ha skattebetalare och åretruntboende. 
Man gjorde samma misstag i slutet av 90 talet när vision 2020 antogs, undertecknad var av samma 
åsikt då, ser vi i backspegeln visar det sig att tillväxten är väsentligt större i norra kommundelen i 
förhållande till planen och byggnationen. Fakta är att trots att ca 80% av byggnationen har skett i 
söder så har befolkningen växt på landsbygd och i norr, med undantag av Väjern där befolkningen 
växt lite.. 
 
Att göra likadant igen är oansvarigt. Detta motsäger inte en kraftfull utbyggnad runt primärt Väjern. 
Man bör bevara ”Slingan” och dess närrekreationsmöjlighet. Man har hanterat norra delen och 
strukit utvecklingsområden styvmoderligt utan motiv, detta är inte förenligt med kommunens bästa 
och enskilda intressen har kraftigt åsidosatts. 
Det är anmärkningsvärt att kommunens politiska ledning inte lärt sig av den reella utvecklingen de 
senaste 25 åren. 
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KS § 197   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 protokoll 2022-11-16 § 181 

Yrkande 

Robert Yngve (KD), Susanne Aronsson de Kinnaird (M), Therése Mancini (S), Sebastian 
Andersson (SD) och Stig-Arne Helmersson (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse daterad 2022-11-16. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Bostadsförsörjningsprogram för Sotenäs kommun, daterat 
2022-11-16.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 198   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 protokoll 2022-11-16 § 182 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tar del av rapport Kommunens kvalitet i korthet 2022.   

 

Skickas till 

Controller 
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KS § 199   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 protokoll 2022-11-16 § 183 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan 2022. 
 
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
Controller 
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KS § 200   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 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 § 184 

Kommunstyrelsens beslut  

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

Skickas till 

Kommunrevisionen 
Kommundirektör 
Controller 
Ekonomichef 
HR-chef 
Administrativ chef 
Räddningschef 
Näringslivs- och utvecklingschef 
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KS § 201 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 
Controllers tjänsteutlåtande 2022-11-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 § 186 
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Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige godkänner upprättad delårsrapport 2022 för Tolkningsförmedling Väst. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 202 Dnr 2022/000004 

Budgetuppföljning, 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. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas en uppföljning av tidsplan och budget för ombyggnationen av  
Hunnebohemmet. 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att man ska uppmana de nämnder som lämnat negativa 
helårsprognoser att vidta åtgärder för att nå ett resultat i nivå med budget. 

Propositionsordning 

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

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-11-10 
Prognos helår 2022-10, daterad 2022-11-10 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen godkänner lämnad helårsprognos, och uppmanar de nämnder som lämnat 
negativa helårsprognoser att vidta åtgärder för att nå ett resultat i nivå med budget, samt tar del av 
uppföljning av tidsplan och budget för ombyggnationen av  Hunnebohemmet. 
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Skickas till 

Ekonomichef 
Kommundirektör 
Projektledare Hunnebohemmet 
Drift o projektchef 
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KS § 203 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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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 
Administrativ chef o ekonomichefs tjänsteutlåtande 2022-10-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 § 187 

Kommunstyrelsens förslag  

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

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 204 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. 
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Anläggningsavgiften när ny anslutning sker till det kommunala Va-nätet föreslås öka med 15 
procent från och med 2023-01-01. 

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 protokoll 2022-11-16 § 188 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar godkänna styrelsens i Sotenäs Vatten AB förslag, enligt nedan; 
 
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.  
 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 205 Dnr 2021/000771 

Medborgarförslag - Strandpromenaden i Kungshamn 

Sammanfattning 

Elsie och Lars Gunnar Sandberg föreslår i ett medborgarförslag att strandpromenaden vid Ringen i 
Kungshamn 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.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2022-10-20 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-11-15 § 77 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till förslaget med tillägg att förslaget ryms inom 
Kommunstyrelsens budget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslagets delar avseende lösning för bänkar och badtrappor 
längs strandpromenaden.   
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslagets del gällande bastu. 
 
Förslaget ryms inom Kommunstyrelsens budget. 

Skickas till 

Förslagsställare 
Hamningenjör 
Anläggningschef 
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KS § 206 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.  
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Förbättringsarbetet enligt förslagen är redan påbörjat i samarbete mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningarna och miljöenheten. 

Beslutsunderlag 

Rapport och förslag till åtgärder 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-11-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 § 175 

Kommunstyrelsens förslag  

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

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 207 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 2022-11-30 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-11-30 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 § 177 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tidigare politiskt prioriterade men inte genomförda investeringar ska 
redovisas i fortsatta arbetet med investeringsbudget under kommande år. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad investeringsbudget daterad 2022-11-30. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschef 
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KS § 208   Dnr 2022/000013 

Redovisning av delegationsbeslut 
Lista på delegationsbeslut under tiden 2022-11-01 - 2022-11-21; 
 
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 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
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 

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 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
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 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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KS § 209 Dnr 2022/000012 

Anmälningsärenden 
Lista på anmälningsärenden under tiden 2022-11-01 - 2022-11-21; 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-11-10 100222 

 
Beslut Förbundsdirektionen § 108 - 
Val av andra platsen till valberedning 
för Bohuslän 

Kansliet Fyrbodals 
Kommunalförbund 

2022-11-03 100118 
 

Protokoll nr 7 extra styrelsemöte per 
capsulam 2022-11-01 Sotenäs Vatten 
AB 

Sotenäs Vatten AB 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden.   
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KS § 210 Dnr 2022/000817 

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 

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 

Taxa för markarrende  
Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-10-17 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-11-15 § 76 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ideella föreningar undantas administrationsavgift. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för markarrende, daterad 2022-10-17, med revidering av 
att ideella föreningar undantas administrationsavgift. 
 
Taxan ska tillämpas från den 1 januari 2023 och tills vidare. 
Avgifterna ska årligen räknas upp med konsumentprisindex, KPI.   
 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-11-30 § 189-213 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 39(43)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 210 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 211 Dnr 2022/001067 

Information om medarbetarundersökning 

Sammanfattning 

Information lämnas om medarbetarundersökningen.  

Beslutsunderlag 

Medarbetarundersökning 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 212 Dnr 2022/001068 

Boende på ABBA-gården 

Sammanfattning 

Tf kommundirektören informerar om konsekvenser som man får hantera om man vill ändra ABBA-
gården till boende. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 § 190 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.   
 
 

Skickas till 

Kommundirektören 
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KS § 213   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.  
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Forts. KS § 213 

 
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.  

Beslutsunderlag  

Rapport Atea Genomlysning och analys av Lysekils kommuns IT-verksamhet 
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2022-11-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-16 § 179 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att utvecklingspunkterna ska läggas till i beslutet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattsson (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

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