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Plats och tid Kommunhuset Kungshamn, lokal Tryggö, samt digitalt via Teams,  
onsdagen den 13 april 2022 kl. 08.30-16.25. Sammanträdet ajourneras kl. 12.00-13.00. 
 

Beslutande Mats Abrahamsson (M) Ordförande §§ 59-74 
Helene Stranne (M) §§ 75-95 - digitalt 
Roland Mattsson (M) – digitalt 
Nils Olof Bengtson (M)  
Jeanette Loy (M) - digitalt 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M) - digitalt 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Mikael Sternemar (L) §§ 59-78, 80-82, 84-95 – digitalt 
Michael Sandberg (L) §§ 79, 83 
Robert Yngve (KD)  
 

Therése Mancini (S), 2:e vice ordförande §§ 
59-74, Ordförande §§ 75-95 
Lars-Erik Knutsson (S)  
Birgitta Albertsson (S)  
Bengt Sörensson (S) - digitalt 
Sebastian Andersson (SD)  
 
 

Närvarande 
ersättare 

Helene Stranne (M) §§ 59-74 - digitalt 
Maria Holmström (M) 
Pär Eriksson (C)  
Michael Sandberg (L) §§ 59-78, 80-82, 84-95 
Mikael Andersson (-) – digitalt 

Jan-Olof Larsson (S) 
Jan Ulvemark (S)  
Yngve Johansson (MP) 
Torbjörn Johansson (SD) 
  

Övriga deltagare  
Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg § 60 
Emma Vånder, folkhälsostrateg § 61 - digitalt 
Anna-Lena Höglund, adm.chef - digitalt 
Fredrik Torstensson, drift o projektchef §§ 69-71, 92-
93 - digitalt 
Eveline Karlsson, samhällsbyggnadschef §§ 72-95 - 
digitalt 
Amanda Jansson, planarkitekt §§ 73, 89 - digitalt 
 

 
Petra Hassellöv, controller § 76 - digitalt 
Maria Strömberg, ekonomichef §§ 77-86 - 
digitalt 
Elisabeth Fjellman, plankonsult § 89 - digitalt 
Astrid Johansson, planarkitekt § 90 - digitalt 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 
Håkan Sundberg, tf. kommundirektör 

Justerare Therése Mancini (S) och Nils Olof Bengtson (M) 

Justering Protokollet justeras den 19 april kl. 08:30 på kommunkansliet. 
 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M) §§ 59-74  Therése Mancini (S) §§ 75-95 
Justerare    

 Therése Mancini (S) §§ 59-74  Nils Olof Bengtson §§ 75-95 
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-13 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-04-19 – 2022-05-10. 
Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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KS § 59 

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med att följande ärende utgår: 
 

- Utökning av avgiftsbelagda parkeringsplatser 
 
 
och att följande ärenden tillkommer: 
 

- Utreda förvärv av kyrkofastigheter 
- Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten samt dagvatten Finntorp 2:2 
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KS § 60 Dnr 2017/0000037 

Handlingsplan ett renare Sotenäs 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige biföll 2016 en motion om ett renare Sotenäs, § 93 dnr 2016/185. 
 
Därefter beslutade Kommunstyrelsen 2 juni 2021, § 82, att ge Kommundirektören i uppdrag att 
hålla ihop arbetet för ett renare Sotenäs inom ramen för kommunens och nämndernas samlade 
hållbarhetsarbete och att återkomma med en handlingsplan för att få ett renare Sotenäs och redovisa 
vilka resurser som krävs för detta, samt att redovisa om Arbetsmarknadsenheten och det lokala 
föreningslivet kan aktiveras i arbetet.  

Beskrivning av ärendet 

Utifrån den framtagna handlingsplanen kan ett effektivt och förvaltningsövergripande arbete för att 
minska nedskräpningen ske, och integreras i kommunens styr- och ledningssystem utifrån 
kommunfullmäktigemål 13; Sotenäs ska främja en hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv.  
 
Arbetet är en del i Hållbarhetsstrategins fokusområde för Hållbar konsumtion och produktion samt 
Havet som utgångspunkt. De befintliga aktiviteterna kan ske utifrån budget medan de föreslagna 
aktiviteterna får beredas av respektive verksamhet.   

Regelverk  
Kommuner har sedan den 1 maj 2017, enligt föreskrifterna för kommunal avfallsplanering en 
skyldighet att i avfallsplanen sätta mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpningen. 
Handlingsplanen knyter an till detta arbete utifrån den de kommunala verksamheternas rådighet.  

Organisation och personal  
Befintliga aktiviteter kan hanteras med nuvarande personal medan ansvaret för flera av de 
föreslagna aktiviteterna får utses av kommundirektören. 
Miljömässig hållbarhet. Så mycket som 80 % av plasten i haven kommer från nedskräpning på land. 
I haven orsakar plasten stor skada, inte minst på alla havsdjur trasslar in sig i plastförpackningar 
eller tror att plasten är mat. Men även skräpet som blir kvar på land kan orsaka skada på djur och 
natur. Plasten som läckt ut i natur och hav bryts förr eller senare också ner till mikroplast. 

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2022-03-17 
Handlingsplan för ett renare Sotenäs 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 48 
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Forts. KS § 60 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom handlingsplanen med tillägg av att alla delar av kommunen 
inkluderas och uppdrar åt kommundirektören att arbeta med ”Handlingsplan för ett renare Sotenäs” 
utifrån kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling, samt uppdrar åt kommundirektören att 
komplettera ägardirektiv till Rambo med uppgifter som utifrån handlingsplanen ankommer på 
Rambo.     
 

Skickas till 

Chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Chef för Drift & projekt  
Chef för Utbildningsförvaltningen  
Personalchef  
Chef för Arbetsmarknadsenheten  
Chef för Näringsliv och utveckling  
Hållbarhetsstrateg 
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KS § 61 Dnr 2022/000148 

Motion - Övervakningskameror för stärkt trygghet, förebygga och 
lagföra brott 

Sammanfattning 

Michael Sandberg (L) och Mikael Sternemar (L) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att göra en utredning för att se var man kan placera kameror. Syftet är att få till en så hög 
trygghet som möjligt och att förebygga och lagföra brott. Utredningen bör också belysa hur 
bildmaterialet som infångas kan används och av vem.   

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna vill att Sotenäs kommun gör en utredning för att se över vilka platser som kan 
kameraövervakas i syfte att förebygga och lagföra brott, och även öka den upplevda tryggheten. 
 
Kommunen tillsammans med Polismyndigheten träffas regelbundet i gruppen EST där 
brottsstatistik redovisas. I nuläget finns det inte några utpekade problemplatser i den offentliga 
miljön i kommunen, förutom en ökad brottslighet på Smögenbryggan under sommarens 
semesterperiod. För att kamerabevakning ska vara en möjlig åtgärd ska det finnas en känd 
problembild på en specifik plats och andra åtgärder som satts in inte givit effekt. Trenden är en 
minskad brottslighet i kommunen enligt polisens statistik. 

Nuläge 

På Integritetsmyndighetens hemsida står det, för att kamerabevakning ska vara en möjlig åtgärd ska 
det finnas en känd problembild på en specifik plats och andra åtgärder som satts in inte givit effekt.  
 
I nuläget finns det inte några utpekade problemplatser i den offentliga miljön i Sotenäs kommun, 
förutom en ökad brottslighet på Smögenbryggan under sommarens semesterperiod.   

Text från Integritetmyndighetens hemsida; 
Tillstånd behövs enligt kamerabevakningslagen om kommunen kameraövervakar en plats dit 
allmänheten har tillträde. Det kan vara ett torg eller en allmän eller privat plats dit allmänheten har 
tillträde. Begreppet "plats dit allmänheten har tillträde" ska tolkas vitt och omfattar inte bara platser 
som allmänheten brukar vistas på, utan även områden som allmänheten överhuvudtaget har tillträde 
till. 
Ansökan ska innefatta: 
En ritning där upptagningsområdet för bevakningen tydligt framgår. 
En sammanställning över inträffade brott och andra incidenter. 
Ange när ni vill bevaka, vilka veckodagar och mellan vilka tider. 
Ange om kamerorna kommer att vara fast monterade eller rörliga i någon riktning och om de 
kommer att ha fast eller rörlig optik. 
Om anställda kommer att träffas av bevakningen krävs ett utlåtande från en person eller ett organ 
som företräder de anställda, till exempel ett skyddsombud eller en skyddskommitté. 
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Vid bevakning i realtid ska ni ange var monitorn för realtidsbevakningen ska placeras och 
vem/vilka som ska kunna ta del av bevakningen i realtid 
 
För att kamerabevakning ska vara tillåten krävs att ni har ett specifikt och berättigat ändamål, det 
vill säga syfte med bevakningen. Ändamålet sätter ramarna för vad ni får och inte får göra. 
Kamerabevakningen ska vara nödvändig för att uppnå det specifika ändamålet. Det innebär att ni 
inte på ett rimligt sätt kan uppnå ändamålet med någon annan metod som är mindre 
integritetskänslig. 
 
Det är viktigt att tänka på att ni måste ha ett så kallat berättigat intresse för att kamerabevaka. Ett 
berättigat intresse kan till exempel vara att förebygga, förhindra och utreda brott och skadegörelse. 
Det måste vara ett faktiskt intresse. Det innebär att det ska handla om ett verkligt förhållande. 
Bevakar ni en plats för att förebygga, förhindra och utreda brott måste ni kunna visa att platsen är 
brottsutsatt. Ett annat berättigat intresse är att förebygga eller förhindra olyckor. Då behöver ni 
kunna visa att det finns en konkret risk för olyckor på platsen som ska bevakas. 
 
Det är viktigt att ni inte bevakar en plats som är större än nödvändigt med hänsyn till ändamålet 
med bevakningen. Detta eftersom det inte är tillåtet att samla in onödigt många personuppgifter, 
vilket kan ske om en större plats än nödvändigt bevakas. Är det inte möjligt att rikta kameran så att 
den inte filmar en onödigt stor plats och platser som är känsliga, till exempel bostäder, lekplatser 
och andra platser för nöje och avkoppling, finns det tekniska lösningar som kan maskera områden 
som filmas. 

Statistik 

Polisens statistik för Sotenäs kommun vid senaste EST-möte; 
 
2022 totalt 71 anmälningar (alla anmälningar även viltolyckor)  

- våldsbrott 9 st. (ex misshandel, hot, våldtäkt)  
- skadegörelse 3 st.  
- tillgrepp 7 st. (ej butik)  
- narkotika 3 st. 
- bedrägerier 13 st. 

 
Statistik från tidigare år och samma period. 
2021 - 156 anmälningar, våld 7 st., skadeg. 7 st., tillgrepp 24 st., nark 9 st., bedräg. 25 st. 
2020 - 133 anmälningar, våld 10 st., skadeg. 6 st., tillgrepp 31 st., nark. 9 st., bedräg. 11 st. 
2019 - 133 anmälningar, våld 9 st., skadeg. 12 st., tillgrepp 49 st., nark 1 st., bedräg. 9 st. 
  
Övrigt: Bedömd lägesbild är grön statistiskt lugnare än ”normal” period.  
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Beslutsunderlag 

Text hämtat från Integritetsmyndighetens hemsida och brottsstatistik för Sotenäs kommun. 
Säkerhetsstrategens och folkhälsosamordnarens tjänsteutlåtande 2022-02-23 
Motion - stärkt trygghet, förebygga och lagföra brott 2022-02-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 49 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 62 Dnr 2022/000156 

Motion Politiker-prao 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (-) föreslår i en motion att;  
• Sotenäs kommun inför möjligheten att erbjuda samtliga förtroendevalda att vara med i 

verksamheterna 1-3 dagar per år.  
• Ställer krav på att samtliga politiker skall deltaga (Praoa) minst en arbetsdag per år inom 

kommunal förvaltning.  
• Utreder om detta skall vara arvodesgrundande eller volontärt.  
• om man avslår ovanstående förslag, i varje fall utreder intentionerna i att genomföra en 

reform. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 § 22 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Nuläge 

Enligt Arvodesreglementet för förtroendevalda, beslutat av Kommunfullmäktige 2018-09-27 § 96, 
så är det möjligt för en förtroendevald att göra en praktikanttjänstgöring enligt § 2. Ersättning för 
detta regleras i § 9 och § 12.  
 
De olika nämnderna har fattat egna beslut enligt följande; 

Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden har kontaktpolitiker som har kontakt med verksamheterna. Redan 1999 (UN 
1999-01-15 § 1) utsågs de förtroendevalda som faddrar för nämndens olika verksamheter. 
Arbetssättet syftade till att ge nämnden god kunskap om de olika verksamheterna inom nämndens 
områden för att skapa goda förutsättningar att styra och följa upp verksamheterna. 
 
Under innevarande mandatperiod kallas detta för kontaktpolitiker och beslut om fördelning av de 
förtroendevalda mellan de olika verksamheterna togs i Utbildningsnämnden 2019-04-09 § 66. En 
kontaktpolitiker har som uppdrag att följa en verksamhet under mandatperioden 2019-2022. 
Uppdraget innebär två verksamhetsbesök per läsår och ska utgå från Utbildningsnämndens styrande 
verksamhetsmål. Varje verksamhet ska ha kontakt med en politikergrupp om 2-3 stycken.  När en 
kontaktpolitiker har varit på verksamhetsbesök informerar denne kort om detta på nästkommande 
sammanträde. 

Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden beslutade 2021-12-14 att följande struktur ska gälla i Omsorgsnämndens 
verksamheter för politiska verksamhetsbesök:  
 
Ärendet "Önskat verksamhetsbesök" lyfts och syftet beskrivs av ledamot i nämnden.  
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Nämnden beslutar att verksamhetsbesök ska ske och uppdrar åt förvaltningschefen att ombesörja 
detta.  
Förvaltningschef informerar avdelningschef och enhetschef att verksamhetsbesök ska ske.  
Ledamot kontaktar enhetschef för planering av lämplig dag och tid.   
Enhetschef säkerställer sekretessunderlag, informerar medarbetare, samt hämtar in medgivande på 
förhand av verksamhetens brukare.  
Ledamot gör verksamhetsbesök tillsammans med och under ledning av medarbetare.  
Ledamot återrapporterar i nästkommande nämnd från verksamhetsbesöket, i syfte att sprida 
kunskap och få svar på kvarstående frågor. 

Beslutsunderlag 

Motion – Praktik i offentlig förvaltning 2022-02-07 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-03-03  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 50 

Yrkande 

Jeanette Loy (M), Susanne Aronsson de Kinnaird (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 63 Dnr 2019/000536 

Utredning - Motion digitala möten 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har bifallit en motion av Mathias Bruno (M) 2019-04-25 § 36 (KA 2019/257) 
att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaderna för att införa digital 
votering samt eventuella tilläggstjänster.  
 
I beredningen inför Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2019 deltog kommunens 
nämndsekreterare som bildade en arbetsgrupp och genomförde utredningen. På grund av Covid-19 
så avstannade arbetet med utredningen. Nu har arbetet återigen startats upp. 

Beskrivning av ärendet 

Motionären anser att ordningen i samband med kommunala sammanträden är gammalmodig. Vid 
voteringar och beslutsfattande skall samtliga ledamöter svara muntligt ja eller nej på frågorna och 
föreslår därför att ett digitalt voteringssystem införs.  Att man använder mobila appar för att 
ledamöterna ska kunna begära ordet, lämna repliker, rösta i voteringar etc. Direkt efter votering kan 
samtliga ledamöter se ett tydligt resultat. Även talarlistan uppdateras digitalt utifrån hur 
ledamöterna begär ordet.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har 31 ledamöter, att jämföra tex med Västra Götalandsregionen som har 149 
ledamöter.  
Antalet omröstningar i fullmäktige redovisas. 
År 2019 hade KF 6 sammanträden och 3 omröstningar, behandlade 131 ärenden. 
År 2020 hade KF 6 sammanträden och 8 omröstningar, behandlade 146 ärenden. 
År 2021 hade KF 7 sammanträden och 6 omröstningar, behandlade 92 ärenden. 
Totalt så har omröstningar skett i 4,5 procent av alla ärenden. 
 
Regionfullmäktige använder voteringssystemet Quickchannel. 
Handlingarna till politiska beslutsorgan skickas endast digitalt och VGR använder  
Net Publicator för förtroendevalda och möteshandlingar och protokoll på webben, dessa speglas 
från ärendehanteringssystemet Public 360. 

Utredning 2022 

De olika digitala voteringssystem som har ingått i utredningen är Digidozer och Quickchannel. 

Digidozer 
Digidozer erbjuder en möteshantering för kommunfullmäktige med votering, sluten votering, 
närvaro, föredragningslista, acklamation. Systemet kan inte hantera möteshandlingar, men det är 
möjligt att via systemet hänvisa till en länk där möteshandlingarna är publicerade. 
Digidozer Pro App & Pro är en renodlad molntjänst och kräver internetuppkoppling.   
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Presidiet hanterar hela mötet själva med molntjänsten "Pro". Presidiet loggar in och klickar i 
närvaro, ledamöterna själva kan begära ordet, votera och så vidare. 
Presidiet måste ha dator med fast internetuppkoppling. Ledamots-appen är en enklare 
webbapplikation och kan användas med läsplatta. Kostnad för Digidozer ca 42 tkr/år. 

Quickchanel 
Quick Chanel erbjuder Meeting Plus, Voting via webbläsare. Med Quickchannel Meeting Plus så är 
det möjligt att lägga till agenda, hantera talare, votera, titta och ladda ner mötesstatistik. 
Quickchannel Meeting Plus är webbaserat och kan ses via valfri digital enhet. Ledamöterna kan 
begära ordet och votera med systemet och det som sker under mötet kan exporteras och läggas till i 
ett protokoll.  Total kostnad är ca 71 tkr/år exklusive moms. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Total nuvarande kostnad är 185 tkr kronor för digitala verktyg, utan voteringssystem. 
Medel för voteringssystem tillkommer. 

Analys 
Kommunfullmäktige har omröstningar i 4,5 % av alla ärenden. Kostnaden för att införa ett digitalt 
voteringssystem uppgår till 45-71 tkr per år för fullmäktige. År 2021 genomfördes 6 omröstningar 
och per omröstning skulle då kostnaden varit 7 500 - 12 000 kronor.  
 
En digital utveckling av ärendeprocessen bör göras av hela processen samtidigt, i stället för att bara 
ta en del av processen. Det föreslås därför att kommunen vid upphandling av ett nytt 
ärendehanteringssystem, även upphandlar en option om ett voteringssystem som är kompatibelt 
med denna och en möteshanteringsplattform där man både kan läsa möteshandlingar som speglas 
från ärendehanteringssystemet. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-03-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 51 

Yrkande 

Stig-Arne Helmersson (C), Nils Olof Bengtson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till 
arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Stig-Arne Helmersson (C) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
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Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tar del av utredningen och beslutar att avstå från att införa ett digitalt 
voteringssystem, då antalet omröstningar är få i förhållande till kostnaden. 
 

Skickas till 

Administrativ chef 
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KS § 64 Dnr 2022/000304 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 2022 

Sammanfattning 

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt 
kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid 
beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare 
handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat införa en motionsbalans som visar status för bifallna motioner. 
Vid dagens sammanträde redovisas motionsbalansen för ärenden 2015-2022.  
 
Vid genomgång finns för närvarande 29 motioner och 12 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Pågående motioner 2022-04-01 
Pågående medborgarförslag 2022-04-01 
Motionsbalans 2015-2022 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-04-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 52 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
våren 2022, och tar del av motionsbalansen för ärenden 2015-2022. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 65 Dnr 2022/000337  

Förslag till ägardirektiv för Netwest Sweden AB 

Sammanfattning 

Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är att som en 
regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och bredbandsföreningarnas infrastruktur till 
köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de 
senaste åren.  
 
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna 
för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv 
tagits fram. 
 
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad tydlighet för 
såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ställer 
sig bakom förslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är att som en 
regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och bredbandsföreningarnas infrastruktur till 
köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de 
senaste åren.  
 
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna 
för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarråds-möten införts, samt förslag till ägardirektiv 
tagits fram. Under 2022 kommer även aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp 
för fler kommuner att bli delägare.  
 
Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den 19 maj 2022 kl. 10.30. Ett 
ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman, kl. 9.30 den 19 maj. 
Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman. Protokollsutdrag från respektive ägares 
beslut önskas senast 31 april. 

Förvaltningens synpunkter  

Ägardirektivet beskriver ägarnas vilja med bolaget, både avseende vilket uppdrag man har och 
ändamålet med verksamheten. Vidare beskrivs bland annat hur finansiering ska ske, 
avkastningskrav, ägarnas insyn och information, underställningsplikt samt ägarrepresentation.  
 
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad tydlighet för 
såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ställer 
sig bakom förslaget. 
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Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-03-24 
Förslag till ägardirektiv Netwest Sweden AB 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 62 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till ägardirektiv för Netwest Sweden AB och att 
Sotenäs kommuns ägarrepresentant på ägarsamrådet 2022-05-19 tillstyrker förslaget. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 66 Dnr 2020/000786 

Motion om odlingslotter alternativt kolonilotter i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion 2020-08-17 att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta 
fram lämpliga områden för odling i anslutning till kommunens tätorter.  

Beskrivning av ärendet 

Motionären föreslår att Kommunstyrelsen tar fram lämpliga områden för odling i anslutning till 
kommunens tätorter, då han märkt att intresset för att odla själv har ökat de senaste åren.  
 
Kommunen upplåter idag mark för odling efter att en ansökan för en viss plats har kommit in och 
där kommunen anser att detta är lämpligt. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till att upplåta mark för odlingslotter/kolonilotter. Med hänsyn till 
den ärendemängd som har, anser förvaltningen att det är mer tidseffektivt att föreningar eller 
privatpersoner inkommer med en ansökan för ett område som de själva är intresserad av.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 12 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att kommunen i sociala 
medier informerar om denna möjlighet. 
Robert Yngve (KD) yrkar bifall till Lars-Erik Knutssons (S) förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att föreningar och privatpersoner som är intresserade är välkomna att 
komma in med ansökan om att använda ett särskilt angivet område för odlingslotter. Information 
om denna möjlighet skall publiceras på sociala medier. Motionen anses därmed besvarad.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 67 Dnr 2021/000200 

Motion angående Smögens Vattentorn 

Sammanfattning 

Mathias Bruno (M) och Lars Kinnmalm (M) föreslår i en motion att kontakt tas med vattenbolaget 
för eventuell förhandling om förvärv av Smögens vattentorn, samt att en utredning genomförs kring 
lämpliga användningsområden av vattentornet. Kommunfullmäktige beslutade den 18 mars 2021 att 
överlämna motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs Vatten AB äger Smögens vattentorn och arrenderar det markområde där vattentornet står. 
Efter ett utredningsarbete har bolaget kommit fram till att tornet har passerat sin tekniska livslängd 
och att det inte är säkert att vistas runt tornet då betong ramlar ner från det. Som säkerhetsåtgärd har 
området därför spärrats av med staket, och personal använder hjälm när de ska beträda området.  
 
Sotenäs vatten AB håller på att utreda om vattentornet ska renoveras, bytas ut eller om en ny 
reservoar ska anläggas på en annan plats. Även om ny reservoar anläggs någon annanstans kan det 
behöva kompletteras med ytterligare en reservoar där Smögens vattentorn ligger. Arbetet med nya 
reservoarer beräknas ta några år innan en ny lösning skulle kunna vara på plats. 
 
Förvaltningen är medveten om Smögens vattentorns betydelse för kommunen samt dess invånare 
och besökare. Dialog förs kontinuerligt med Sotenäs Vatten, som redan arbetar med frågan. Om 
förhandlingar påbörjas och alternativa användningsområden utreds redan nu riskerar förvaltningen, 
som redan är belastad av en hög ärendemängd, lägga ner arbete på planer som kan bli inaktuella. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 13 

Yrkande 

Stig-Arne Helmersson (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Stig-Arne Helmerssons (C) förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag  

I avvaktan på en pågående utredning som beräknas vara klar under andra halvåret 2022 kan 
kommunen ej ta ställning i frågan.  
Kommunfullmäktige beslutar därmed att motionen är besvarad.  
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Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 68 Dnr 2020/000902 

Motion säker cykelväg 

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) föreslår i en motion att det utreds hur man kan 
göra vägarna till skolorna säkra för våra elever i alla kommundelar.    

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna föreslår tex att man ska bygga cykelväg från korsningen Dinglevägen/Smedsgatan, 
som går via Smedsgatan, ner till södra änden av Kungshamnsvallen via Löparvägen och följ 
Idrottsvägen till rödljuset Parkgatan/Idrottsvägen och bifogar en idéskiss. 
 
Kommunen arbetar med att ta fram en cykelstrategi och en cykelplan och arbete pågår med 
upphandling av en konsult för detta.  Kommande cykelstrategi och plan kommer visa vilka sträckor 
som behöver kompletteras för att binda ihop cykelnätet och visa var störst effekt uppnås med 
pendling till skolor och arbetsplatser m.m. Detta innebär att motionens intentioner redan ingår i 
detta arbete. 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2022-03-16 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 14 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att en cykelstrategi innehållande en 
cykelplan där motionärens ambition finns med pågår. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 69 Dnr 2022/000268 

Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten samt dagvatten 
fastigheten Finntorp 2:5 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna till fastigheten Finntorp 2:5 har beviljats förhandsbesked för byggnation av ett 
enfamiljshus och behöver för att kunna gå vidare med detta behövs ett beslut om att fastigheten 
inkluderas i det allmänna verksamhetsområdet för vatten, spillvatten samt dagvatten. 

Beskrivning av ärendet 

Fastighetsägarna till fastigheten Finntorp 2:5 har beviljats förhandsbesked för byggnation av ett 
enfamiljshus. För att Västvatten ska kunna gå vidare med anslutningen och därmed också för att 
bygglov skall kunna beviljas behövs beslut om att fastigheten inkluderas i det allmänna 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten samt dagvatten.  

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-03-10 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 20 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om utökning av verksamhetsområdet, som omfattar Lyckogatan där 
anslutning skall ske till Sotenäs Vattens ledningsnät, för vatten, spillvatten samt dagvatten för 
fastigheten Finntorp 2:5. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 70 Dnr 2022/000371 

Energieffektivisering i kommunens fastigheter 

Sammanfattning 

Information lämnas om att en förstudie föreslås genomföras gällande möjligheten till sänkning av 
driftkostnader med hjälp av åtgärder för energieffektivisering. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 21 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) och Stig-Arne Helmersson (C) föreslår bifall till Kommunstyrelsens tekniska 
utskotts förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att genomföra en förstudie i fråga om 
möjlighet till sänkning av driftkostnader med hjälp av åtgärder för energieffektivisering samt vilka 
investeringsvolymer sådana åtgärder kräver.  
 
Förstudien finansieras med ofördelade medel om maximalt 150 tkr. 
 

Skickas till 

Kommundirektör 
Ekonomichef 
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KS § 71 Dnr 2022/000005 

Bokslut redovisning investeringar 2021 

Sammanfattning 

En slutredovisning av investeringar ska genomföras efter projektet är avslutat. Redovisning ska omfatta 
total budget och redovisning av utgifter samt en beskrivning av genomförd investering enligt upprättad 
mall.  
 
För 2021 års investeringar redovisas uppföljning för investeringar av väsentligt belopp avseende budget 
eller utgifter. 

Beslutsunderlag 
Slutredovisning 0019-1421 (2022-02-07)  
Slutredovisning 0399-1317 (2022-02-07)  
Slutredovisning 0399-1320 (2022-02-07)  
Slutredovisning 0046 (2022-02-07) 
Drift och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 60 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner upprättade slutredovisningar av investeringar 2021. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 72 Dnr 2019/000091 

Finansiering av VA-plan för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Ärendet avser omfattningen av uppdraget om VA-planering för Sotenäs kommun.  

Bakgrund - tidigare beslut om olika utredningar 

Framtida behov av vatten och avlopp 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 september 2020 att en utredning av framtida 
behov av vatten och avlopp (VA) de närmaste 70 åren ska genomföras och uppdrar åt 
kommundirektören att diskutera med Sotenäs Vatten AB omfattningen på utredningen samt hur 
kostnader ska fördelas mellan parterna. Efter diskussion är utredningen inriktad på kapaciteten i 
avloppsreningsverken och framtida utformning. Fördelningen av kostnader mellan Sotenäs Vatten 
och Sotenäs kommun bestämdes till 60/40 och fastställdes av kommunfullmäktige i budgetbesluten. 
Utredningen väntas totalt kosta 1 mnkr. 
 
Vänerledning 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020 att Sotenäs Vatten AB får utföra utredning 
inom sin budget och med resurser i sitt driftbolag Västvatten AB avseende en eventuell anslutning 
till en Vänerledning. Kostnaden om 300 tkr har arbetats in i Sotenäs Vatten AB:s budget för 2021. 
 
Vattenförsörjningsplan 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2021 att uppdra åt Sotenäs Vatten AB att ta fram en 
vattenförsörjningsplan för Sotenäs kommuns räkning och att, till den del kostnaderna inte täcks av 
statliga bidrag, finansiera utredningen inom kommunstyrelsens budget. Den totala kostnaden för 
utredningen bedöms till ca 350 tkr. Arbetet påbörjas våren 2021. Planen beräknas vara klar 
december 2021. 
 
Arbetet med samtliga ovan beskrivna uppdrag pågår och utredningarna kommer att ingå i 
kommunens VA-plan. 

Beskrivning av ärendet - Va-plan för Sotenäs kommun 

Kommunfullmäktiges beslutade 2021-03-18 § 30 att uppdra åt Kommunstyrelsen i samverkan med 
Miljönämnden, Byggnadsnämnden, Västvatten AB och Sotenäs Vatten AB ta fram en VA plan för 
Sotenäs kommun. VA-planen ska enligt Kommunfullmäktiges beslut redovisas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast under januari månad år 2023. 
 
Kommunfullmäktige uppdrog vidare åt Kommunstyrelsen, samhällsbyggnads-förvaltningen, att 
projektleda arbetet och att Kommunstyrelsen tills vidare tar kostnaden för kommunens VA-plan för 
att inte tappa värdefull planeringstid samt angav: "I samband med att ett nytt/förändrat avtal för 
Sotenäs Vatten AB/Västvatten AB och kommunen tas diskussionen om fördelning av kostnader för 
VA-planen upp och beslutas i Kommunstyrelsen."  
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På kommunfullmäktiges uppdrag återkommer förvaltningen här med förslag till finansiering av 
VA-planen. Arbetet med VA-plan ha inletts och förvaltningen kan konstatera att arbetet med VA-
plan kommer att utökas utifrån att samtliga utredningar behöver samordnas och fördjupas. Tiden för 
redovisning till Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås därför förlängas med sex månader. 

Ekonomi 
Som framgår ovan har beslut fattats om genomförande av utredningar ifråga om vatten och avlopp 
inför år 2021 till en kostnad av 1,65 mnkr. Av beloppet ska Sotenäs kommun svara för 0,75 mnkr 
och Sotenäs Vattens AB för 0,9 mnkr. 
 
Härtill kommer kostnader för VA-plan som nu bedöms till 1,5 mnkr för 2022. Förvaltningen 
kommer att återkomma med äskande i budget om ytterligare 0,5 mnkr för 2023. Planenheten, 
miljöenheten och va-bolaget bedöms härutöver bidra med ca 300 timmar vardera i framtagandet av 
va-planen enligt tidigare redovisning. Detta inom ramen för ordinarie verksamhet.   
 
Medel finns inte avsatta för projektledning och fördjupning utan föreslås hämtas från 
kommunstyrelsens ofördelade anslag. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-03-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 58 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att VA-planen finansieras av kommunstyrelsens ofördelade medel med 
1,5 mnkr för 2022. 
 

Skickas till 
Sotenäs Vatten AB  
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomichefen 
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KS § 73 Dnr 2019/000091 

Information om VA-plan 

Sammanfattning 

Information lämnas om VA-plan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Planarkitekt 
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KS § 74 Dnr 2020/000720 

Styrdokument för Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB samt 
aktieägaravtal och samarbetsavtal 

Sammanfattning 

Ärendet avser justeringar av bolagsordningar med mera för Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB.  

Bakgrund  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2021-06-09 § 125 att till Västvatten AB och Sotenäs 
Vatten AB överlämna ett antal synpunkter på ett första utkast till reviderade styrdokument 

Beskrivning av ärendet 

Västvatten AB har nu reviderat styrdokumenten och ärendet avser beslut om antagande av dessa. 
De nya utkasten har diskuterats vid sammanträde med Sotenäs kommuns bolagsstyrningsgrupp. 
Även kommundirektörerna i de fyra ägarkommunerna har diskuterat huruvida styrdokumenten kan 
godkännas i de fyra kommunerna. Färgelanda, Munkedals och Uddevalla kommuner har aviserat att 
de avser att godkänna dokumenten.  
 
Bolagsstyrningsgruppen har varit överens om att förslå att bolagsordningar, ägardirektiv och 
aktieägaravtal godkänns.  
 
Samarbetsavtalet omfattar ett antal frågor som bör regleras mellan Sotenäs Kommun och Sotenäs 
Vatten AB och som inte bör regleras ett avtal som förhandlas med ytterligare tre kommuner och 
dess ägarbolag samt dessutom det gemensamt ägda driftbolaget. Detta gäller framför allt klausul 6.2 
och 9.4  
 
6.2, första meningen 
Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör kostnadsfritt inom kommunernas 
fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet med punkt 9.4 sista meningen. 
 
9.4  
Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster som abonnenterna enligt 
LAV ska betala kommer kostnaden för vatten för brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. 
Kostnaden för detta kvittas jämnt mot rätten att få ha och anlägga anläggningar kostnadsfritt i och 
på kommunernas mark. 
 
Konsekvensen av att förslaget till samarbetsavtal antas och att dessa klausuler kvarstår av avtalet är 
en omfördelning av 650 tkr från taxekollektivet till skattekollektivet.  
Gruppen har i fråga om samarbetsavtalet diskuterat olika lösningar. Ett förslag har varit att det nya 
förslaget till samarbetsavtal inte antas alls, utan att Sotenäs kommun istället fortsätter leva under det 
nu gällande avtalet. Ett annat förslag har varit att "Kommunfullmäktige antar samarbetsavtal  
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ankommet och registrerat hos Sotenäs kommun med undantag för bestämmelserna i 6.2 första 
meningen och i 9.4." 
 

Beslutsunderlag 

1. Bolagsordning, Sotenäs Vatten AB 
2. Ägardirektiv Sotenäs kommun - Sotenäs Vatten AB  
3. Bolagsordning, Västvatten AB  
4. Ägardirektiv, Västvatten AB  
5. Aktieägaravtal  
6. Samarbetsavtal FVAB MVAB SVAB UVAB  
7. Bilaga 1 - Samarbetsavtal 2022-01-20 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-03-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 59 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att kommunfullmäktige antar bolagsordning och ägardirektiv för 
Sotenäs Vatten AB och för Västvatten AB samt aktieägaravtal inkomna och registrerade hos 
Sotenäs kommun 2022-01-20 och att kommunfullmäktige antar samarbetsavtalet ankommet och 
registrerat hos Sotenäs kommun 2022-01-20 med undantag för bestämmelserna i paragraf 6.2 första 
meningen och paragraf 9.4. 
 
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Mats Abrahamssons (M) förslag med tilläggsförslaget att 
strukna punkten 8.1.2 i samarbetsavtalet ska kvarstå. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar bolagsordning och ägardirektiv för Sotenäs Vatten AB och för 
Västvatten AB samt aktieägaravtal inkomna och registrerade hos Sotenäs kommun 2022-01-20.  
 
Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtalet, ankommit och registrerat hos Sotenäs kommun 
2022-01-20 med undantag för bestämmelserna i paragraf 6.2 första meningen och paragraf 9.4. 

Reservation 

Mikael Sternemar (L) reserverar sig. 
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Protokollsanteckning 

Mikael Andersson (-) uppger att han ämnar inkomma med protokollsanteckning. Vid tid för 
justering av protokollet har ingen protokollsanteckning inkommit. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 75 Dnr 2022/000002 

Kommunstyrelsens rambudget 2023 

Mål 

Med utgångspunkt från fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning ska nämnden lämna 
förslag på målnivåer utifrån de resurser som finns att tillgå. 

Drift 

Förvaltningen har utifrån budgetanvisningarna i uppdrag att konsekvensbeskriva den preliminära 
ramen utifrån justeringar med en nettoutökning på 1,030 mnkr.  
 
Kommunstyrelsens nettoutökning på totalt:  + 1,03 mnkr 
varav utökning detaljplaner/   + 2,50 mnkr 
varav behovsanalyser/förstudie   + 1,50 mnkr 
varav minskning tillfällig kompensation taxeintäkter  - 0,30 mnkr 
varav tillfällig satsning teknisk service   - 1,00 mnkr 
varav minskning tillfällig bredbandssatsning  - 1,67 mnkr 
 
Utöver ovan ramförändring har förvaltningen sammanställt verksamhetsbehov/utökningar som 
förvaltningen står inför på totalt +4,17 mnkr som inte finns finansierade inom den preliminär 
ramen. Nettoutökning av ram föreslås därmed till +5,20 mnkr. 
 
Samtliga förändringar mellan åren har konsekvensbeskrivits i "Kommunstyrelsens rambudget 2023 
2022-03-23". 

Investering 

Förslag på investeringsbudget finns redovisad i bilagan "Kommunstyrelsens rambudget 2023 2022-
03-23" för de kommande åren 2023 - 2026. Investeringsäskanden har utgått ifrån MRP 2022 med 
tilläggsanslag.  

Uppräkning 

Nämnden kompenseras för årliga prisökningar och lönekostnadsökningar. Prisökningar 
kompenseras generellt motsvarande den beräknade förändringen av konsumentprisindex (KPI), 
både för externa kostnader och interna ersättningar. Intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. 
2023 års KPI-uppräkning uppgår i beslutade planeringsförutsättningar till 1,7 procent. 
Lönekostnadsökningen kompenseras nämnden genom kommunens centrala lönepott, och fördelas ut 
i takt med att årets avtal blir klara. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen rambudget 2023, 2022-03-23 
Förvaltningschefers tjänsteutlåtande 2022-03-03-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 61 
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Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av förslaget och beslutar att ärendet kommer hanteras i kommande 
budgetarbete. 
 

Skickas till 

Budgetberedningen 
Ekonomichef 
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KS § 76 Dnr 2022/000270 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, 
Kommunens Kvalitet i Korthet. Jämförelseprojektet innefattar ett 40-tal nyckeltal inom områden 
som är av stort intresse för invånarna. 
 
I rapporten har förvaltningen analyserat de nyckeltal där kommunen placerar sig bland de 25 
procent bästa och sämsta i jämförelsen år 2021, alternativt år 2020 för kostnadsjämförelser då dessa 
alltid presenteras ett år släpande.  
 
Sotenäs kommuns resultat 2021 innebar att kommunens placering återfanns bland de 25 procent 
bästa kommunerna i nio fall, samt i två kostnadsjämförelser för år 2020 (dessa släpar alltid ett år).  
Sotenäs placeras i två fall bland de 25 procent sämsta kommunerna, samt i en kostnadsjämförelser 
för år 2020. 
 
Genom att belysa dessa frågor och arbeta med förbättringar inom områden där kommunen presterar 
lågt i förhållande till andra skapas förutsättningar att förbättra den kommunala servicen och 
kvaliteten för kommunens invånare. 

Beslutsunderlag 

KKiK - Analys av resultat 2021, daterad 2021-03-11 
Controllers tjänsteutlåtande 2022-03-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 63 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att ge kommundirektören i 
uppdrag att arbeta vidare med de förbättringsområden som har identifierats i KKIK och återkomma 
till Kommunstyrelsen med vidtagna åtgärder. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten Kommunernas Kvalitet i korthet (KKIK) för Sotenäs 
kommun 2021 och att ger kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare med de 
förbättringsområden som har identifierats i KKIK och återkomma till Kommunstyrelsen med 
vidtagna åtgärder. 
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Skickas till 

Controller 
Kommundirektören 
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Bokslut och årsredovisning 2021 Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 2021 års 
bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 16,0 mnkr (18,1 mnkr). För koncernen uppgår 
resultatet till 23,7 mnkr (28,8 mnkr). Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts 
under räkenskapsåret. 

Årsredovisning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 
Utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen.  

Kommunkoncernen 

I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs Vatten AB (100 
%), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB (100 %) och 
Rambo AB (25 %).  
 
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 23,7 mnkr. Det genomsnittliga resultatet för de senaste 
tre åren uppgår till 21,1 mnkr. Investeringarna uppgick till 117,4 mnkr (72,9 mnkr) en ökning med 
44,5 mnkr. Soliditeten enligt balansräkningen har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 
37,2 procent.  

God ekonomisk hushållning 

Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret. Samtliga 
finansiella mål bedöms uppfyllda för verksamhetsåret och majoriteten av verksamhetsmålen 
bedöms vara uppfyllda. 

Kommunen 

Årets resultat uppgår till 16,0 mnkr. Förbättring av resultatet jämfört med budget beror på överskott 
inom nämndverksamheten samt ökade skatteintäkter och generella bidrag från staten. Sammantaget 
visar nämnderna på ett överskott om 5,3 mnkr. Verksamhetens intäkter har minskat med 1 procent 
jämfört med föregående år. Minskningen beror till stor del på att reavinsterna vid 
fastighetsförsäljning minskat jämfört med föregående.  
 
Årets kostnader ökar med 3 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på ökade 
kostnader för konsulttjänster, samt högre kostnader för el och snöröjning.  
Lämnade bidrag minskar väsentligt under året jämfört med föregående år som beror förändring av 
redovisningen avseende redovisning av anläggningsbidrag till föreningar under 2020 som var av 
engångskaraktär. Även årets avskrivningar ökar på grund av registervård under 2021, dessa 
avskrivningar är av tillfällig karaktär.  
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Verksamhetens nettokostnader uppgår till 556,9 mnkr och skatteintäkter samt generella statsbidrag 
utgör 570,7 mnkr. Finansnettot är positivt och uppgår till 2,2 mnkr.  
 
Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 13,9 mnkr. Ingen avsättning till 
resultatutjämningsreserven görs då den maximal får uppgå till 20 mnkr.  
 
Årets investeringsutgifter uppgick till 35,3 mnkr. Några statliga investeringsbidrag har inte erhållits 
under året. Nettoinvesteringarna uppgick därmed till 35,3 mnkr.  
 
Soliditeten enligt balansräkningen har ökat och uppgår till 73 procent. 

Anställda 

Antalet månadsavlönade tillsvidareanställda ökar något och uppgår till 714. Sysselsättningsgraden 
har fortsatt öka även under 2021 då den så kallade Heltidsresan fortsatt, och de insatser som 
genomförts innebär att av kommunens tillsvidareanställda personal innehar 97 procent en 
heltidsanställning, jämfört med 83 procent för 2020. Ohälsotalet försämras något och landar för 
2021 på 9,9 procent. Ökningen har tydligt samband med pandemin.   

Beslutsunderlag 

Årsredovisning daterad 2021-03-17 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 64 

Yrkande 

Robert Yngve (KD), Therése Mancini (S), Nils Olof Bengtson (M), 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 förslag 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse 
och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2021. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 78 Dnr 2022/000017 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB inkom 2021-02-28 med årsredovisning för 2021. Bolagets revisorer (daterat 
202-02-28) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt 
International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Resultatet för året är 0 mnkr. Redovisningen för 2021 visar på ett överuttag på 0,1 mnkr (föreg. år 
2,8 mnkr). Det minskar tidigare års underuttag, som sammantaget därefter uppgår till -0,9 mnkr  
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker vidare att bolagsstämman fastställande av 
resultaträkning och balansräkning.  

Beskrivning av verksamhet 

Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 procent i 
Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals kommuner. 
Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag.  
 
Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som tilldelas av ägaren. Verksamheten bedrivs 
i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda.  

Beslutsunderlag 

Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 65 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 79 Dnr 2022/000016 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021 Sotenäs RehabCenter AB  

Sammanfattning 

Sotenäs RehabCenter AB har inkommit med årsredovisning 2021. Denna antogs av styrelsen 2021-
02-25. Bolagets revisorer (daterat 2021-03-10) meddelar att de granskat att bolagets verksamhet 
utförts enligt god revisionssed i Sverige.  
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.  
Revisorerna tillstyrker att bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning.  
Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
Redovisningen för 2021 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,7 mnkr (föregående år -2,8 
mnkr). 

Beskrivning av verksamheten 

Sotenäs RehabCenter AB är en kombinationsanläggning med möjlighet till bad, friskvård och 
rehabilitering, simskola och café.  

Beslutsunderlag 

Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 66 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 

Jäv 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i överläggning eller beslut på grund av jäv. 
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KS § 80 Dnr 2022/000019 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Rambo AB  

Sammanfattning 

Rambo AB har inkommit med årsredovisningen för 2021. Bolagets revisorer meddelar att de 
granskat bolagets verksamhet och att granskningen skett enligt International Standards on Audition 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. De tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen samt tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Redovisningen för 2021 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på +9,9 mnkr 
(föregående år +6,3 mnkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 2,3 mnkr. 
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del 
av årets vinst förstärker det egna kapitalet.  

Beskrivning av verksamheten 

Rambo AB;s föremål för sin verksamhet är bland annat att insamla, omhänderta, transportera och 
behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och 
miljötjänster.  

Beslutsunderlag 

Rambo AB årsredovisning 2021 
PWC Revisionsberättelse signerad Rambo AB 2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 67 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 81 Dnr 2022/000015 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Sotenäsbostäder AB  

Sammanfattning 

Sotenäsbostäder Ab inkom 2021-03-10 med årsredovisning för 2021. Den antogs av styrelsen 2022-
03-04. Bolagets revisorer (daterat 2021-03-10) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att 
granskningen utförts enligt International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Redovisningen visar ett positivt resultat. Resultatet efter finansiella poster uppgick till +9,1 mnkr 
(föreg. år 12,9 mnkr). Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt +7,1 mnkr. Intäkterna ökar 
med +7,4 mnkr detta beror främst på försäkringsintäkter för en brand, hyresintäkterna ökar med 0,7 
procent jämfört med 2020. Kostnaderna ökar med +18,9 procent (+12,5 mnkr) framför allt beroende 
ökningen av återställningskostnader i samband med översvämningar och en brand samt att 
avskrivningarna ökar.  
Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 31,6 mnkr. 
 
Revisorerna tillstyrker att bolagstämman fastställer resultaträkning och balansräkning samt att 
bolagstämman disponerar vinsten enligt förslaget och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. 
Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter (1 166 lägenheter) och lokaler. Bostädernas yta uppgår 
till 80 614 m2. Lokalernas yta uppgår till 8 658 m2. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 Sotenäsbostäder AB 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 68 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 82 Dnr 2022/000017 

Beslut om Sotenäs Vatten AB verksamhet 2021 i enlighet med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt årsrapport 
och bolagsstyrningsrapport.   

Beslutsunderlag 

Bolagsstyrningsrapport 2021 Sotenäs Vatten AB  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 69 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten bedrivits enligt de kommunala befogenheterna och det 
fastställda kommunala ändamålet.    
   
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
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KS § 83 Dnr 2022/000016 

Beslut om Sotenäs RehabCenter AB verksamhet 2021 i enlighet med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt årsrapport 
och bolagsstyrningsrapport.   

Beslutsunderlag 

Bolagsstyrningsrapport 2021 Sotenäs RehabCenter AB  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 70 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten bedrivits enligt de kommunala befogenheterna och det 
fastställda kommunala ändamålet.    
   
 

Skickas till 

Sotenäs RehabCenter AB 
 

Jäv 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i överläggning eller beslut på grund av jäv. 
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KS § 84 Dnr 2022/000019 

Beslut om RAMBO AB verksamhet 2021 i enlighet med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt årsrapport 
och bolagsstyrningsrapport.   

Beslutsunderlag 

Bolagsstyrningsrapport 2021 RAMBO AB  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 71 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten bedrivits enligt de kommunala befogenheterna och det 
fastställda kommunala ändamålet.    
   
 

Skickas till 

RAMBO AB 
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KS § 85 Dnr 2022/000015 

Beslut om Sotenäsbostäder AB verksamhet 2021 i enlighet med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt årsrapport 
och bolagsstyrningsrapport.   

Beslutsunderlag 

Bolagsstyrningsrapport 2021 Sotenäsbostäder AB  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 72 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten bedrivits enligt de kommunala befogenheterna och det 
fastställda kommunala ändamålet.    
   
 

Skickas till 

Sotenäsbostäder AB 
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KS § 86 Dnr 2022/000004 

Prognos helår 2022 efter februari och mars 

Sammanfattning 

Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.  
Februarirapporten utsändes till kommunstyrelsen 2022-03-11 och rapporten per mars 2022-04-11. 
  
Ekonomiavdelningen har i samråd med verksamheterna upprättat helårsprognos efter mars månad. 
Helårsresultatet prognostiseras till +18,4 mnkr, (+0,4 mnkr bättre än prognosen efter februari 
månad), vilket är +12,1 mnkr bättre än budgeterade 6,3 mnkr.  
 
Nämndverksamheten prognostiserar totalt -2,0 mnkr, och avser Kommunstyrelsen. 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.  
 
De största prognosavvikelserna inom den förvaltningsövergripande verksamheten avser 
skatteintäkter och kommunal utjämning +11,8 mnkr, arbetsgivaravgifter +5,0 mnkr, samt 
fastighetsförsäljningar -3,0 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Prognos helår 2022-02, daterad 2022-03-10 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 73 
Prognos helår 2022-03, daterad 2022-04-11 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-04-11 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag daterat 2022-04-11. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnad helårsprognos, och uppmanar kommunstyrelsens 
förvaltningar att till kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-01 återkomma med förslag till 
åtgärdsprogram för hur underskottet kan täckas inom nämndens budgetram. 
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Forts. KS § 86 

 

Skickas till 

Ekonomichef 
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KS § 87 Dnr 2022/000013 

Redovisning av delegationsbeslut 
Lista på delegationsbeslut under tiden 2021-03-01 - 2022-04-01; 
 
Delegationsbeslut 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-03-31 95730 

 
Delegationsbeslut - fastighetsbestämning 
gällande kommunens fastighet Ellene 1:383 
angränsande Ellene 1:74 

2022/000377 

2022-03-31 95729 
 

Delegationsbeslut betalningsanstånd 
202203-31 

2022/000378 

2022-03-31 95716 
 

Hyreskontrakt 2219-001-02 för lokal 
Hasselön 1:279. Lokal vid Ankarets 
parkering. 

2021/001067 

2022-03-29 95648 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig plats för uppställning av foodtrucks 
på Ringareskärskajen samt Fiskhallskajen 
för försäljning av donuts. A172.358/2022 

2022/000340 

2022-03-28 95623 
 

Delegationsbeslut - dom för prövning i 
Högsta Domstolen, fastighetsbestämning 
Smögenön 1:1. 

2014/000745 

2022-03-24 95832 
 

Delegationsbeslut om uppsägning 2022/000388 

2022-03-23 95473 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig tillställning för träning och tävling i 
folkrace på Hogenäs motorbana. 
A153.365/2022 

2022/000288 

2022-03-22 95436 
 

Delegationsbeslut- remissvar gällande 
ansökan om bygglov, nybyggnad 
komplementbyggnad, Malmön 1:760 

2022/000276 

2022-03-17 95377 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Fiskhamnsgatan 
30 Smögen ön 1:161. A108.574/2022 

2022/000210 

2022-03-17 95371 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till en inglasade delen hos Br 
Samuelsson. A067.435/2022 

2022/000157 

2022-03-17 95361 
 

Delegationsbeslut - överlåtelse av arrende 
071-044 brygga 

2022/000257 

2022-03-17 95360 
 

Delegationsbeslut - överlåtelse sjöbod 
arrende 07-125 Tången 1:1 

2022/000235 

2022-03-16 95139 
 

Delegationsbeslut staket runt Väjern 1:84 2022/000197 

2022-03-15 95689 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud 
system båtplatser 

2021/000462 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-03-15 95326 

 
Underskrivet delegationsbeslut - Överlåtelse 
av arrende 02-046-1-02 ersätts av 02-046-1-
03 

2022/000078 

2022-03-15 95325 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 02-046-1-02 sjöbod Uleberg 4:1 

2022/000078 

2022-03-15 95171 
 

Delegationsbeslut - yttrande angående 
bergvärme gällande fastighet Malmön 1:224 

2022/000244 

2022-03-09 95183 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering 
längs fasaden åt Göstas fisk samt framsidan 
vid ingången till verksamheten Ekelöfs räk 
och fisk. A023.583/2022 

2022/000105 

2022-03-09 95178 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Bremers 
Smögen. A114.371/2022 

2022/000227 

2022-03-09 95159 
 

Delegationsbeslut - remiss angående 
bygglov på fastighet Hunnebo 1:651, BN-
2022-64 

2022/000230 

2022-03-09 95090 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om köp av 
mark Uleberg 2:310 

2021/000310 

2022-03-08 95155 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering 
vid Olgas Bistro i Hunnebostrand. 
A107.790/2022 

2022/000225 

2022-03-08 95143 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Roys 
delikatesser. A088.262/2022 

2022/000191 

2022-03-08 94972 
 

Delegationsbeslut- beviljad överlåtelse av 
arrende 08-040-1-02 

2018/000931 

2022-03-07 95125 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Grano Smögen 
A043.058/2022 

2022/000114 

2022-03-07 95123 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig tillställning för vårmarknad på 
Nordens ark. A072.066/2022 

2022/000205 

2022-03-07 95120 
 

Delegationsbeslut - avslag angående 
försäljning av mark, fastighet Finntorp 1:140. 

2021/000707 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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KS § 88 Dnr 2022/000012 

Anmälningsärenden 
Lista på anmälningsärenden under tiden 2021-03-01 - 2022-04-01; 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-03-31 95707 

 
Tidplan för Årsredovisning, 
förvaltningsberättelse, 
revisionsberättelse och 
granskningsrapport - 
Samordningsförbundet Väst 

Förbundschef 

2022-03-28 95626 
 

Sof Väst styrelseprotokoll nr 1 - 2022-
03-22 

Samordningsförbundet Väst  

2022-03-28 95574 
 

Protokoll styrelsemöte 2022-03-10 
Sotenäsbostäder AB samt bildspel 

Sotenäsbostäder 

2022-03-22 95477 
 

Protokoll Bolagsstämma per capsulam 
Västvatten AB 2022-03-18  

Västvatten AB 

2022-03-17 95399 
 

Protokoll 2022-1 Sotenäs 
RehabCenter AB 2022-03-10 

Sotenäs Rehabcenter 

2022-03-09 95167 
 

Verksamhetsberättelse 
Fiskekommunerna 2021 

Fiskekommunerna 

2022-03-08 95144 
 

Protokollsutdrag MiMB 2022-03-02 § 
9 - Kontrollplan Livsmedel 2022-2024 

Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän 

2022-03-07 95131 
 

Protokollsutdrag MiMB 2022-03-02 § 
8 - Tidplan revidering av taxor 2022-
2024 

Miljöeneheten i Mellersta 
Bohuslän 

2022-03-07 95130 
 

Protokollsutdarg MiMB 2022-03-02 § 
7 - Utbildningsplan 2022 

Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän 

 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden.   
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KS § 89 Dnr 2012/000299 

Information om detaljplan Gamla Smögen 

Sammanfattning 

Information lämnas om detaljplanearbetet för gamla Smögen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Planarkitekt 
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KS § 90 Dnr 2022/000252 

Ansökan om planbesked för fastigheten Malmön 1:4, Bohus-Malmön 

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser att ändra gällande detaljplan för Bohus-Malmöns gamla prästgård, 
fastigheten Malmön 1:4, i syfte att tillskapa 1-2 nya bostadstomter. Fastigheten är drygt 2700 kvm 
stor och är bebyggd med en huvudbyggnad och ett uthus.  
 
Det aktuella området ligger på Bohus-Malmön, direkt söder om Bohus-Malmöns kyrka. 
Malmön 1:4 utgörs av den gamla prästgården och har en väl tilltagen trädgårdsyta. Angränsande 
bostadsbebyggelse består i huvudsak av bostadshus från första halvan av 1900-talet och är en 
blandning av traditionell fiskarbebyggelse och stenhuggarbostäder. Bostadshusen är i huvudsak 
uppförda i 1-2 våningar och har små tomter på ca 250-500 kvm. 
 
Fastigheten ligger inom befintlig tätort där service, vägar och ledningar för vatten och spillvatten är 
utbyggt. En komplettering med en eller två bostadstomter bedöms som möjligt under förutsättning 
att nya byggnader utformas med hänsyn till kulturmiljön och underordnar sig den gamla 
prästgårdsbyggnaden. 
 
I ett planarbete bör bland annat följande särskilt utredas: VA/dagvatten, geoteknik, anpassning till 
kulturmiljön. 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-04 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-03-03 § 27 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S), Robert Yngve (KD), Susanne Aronsson de Kinnaird (M), Mikael 
Sternemar (L) och Sebastian Andersson (SD) yrkar bifall Byggnadsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
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Forts. KS § 90 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr. 
 

Skickas till 

Plan- och byggchef 
Planarkitekt 
Sökande 
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KS § 91 Dnr 2022/000419 

Utreda förvärv av kyrkofastigheter 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) tar upp frågan om förvärv av kyrkofastigheter.   

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att kartlägga om det finns ett 
intresse för att kommunen förvärvar fastigheter från kyrkan. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att kartlägga om det finns ett intresse för att 
kommunen förvärvar fastigheter från kyrkan 
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KS § 92   Dnr 2022/000249 

Ändrad parkeringstid Kyrkogatan, Smögen 

Sammanfattning 

Förslag om ändrad parkeringstid på Kyrkogatan på Smögen invid Smögens skola så att tiden då 
man endast får parkera 15 min på dessa platser förlängs till att omfatta hela året förutom perioden 
10 juli till och med 8 augusti. 

Bakgrund 

Under 2021 byggdes delar av Smögens skola om för att anpassa lokalerna till förskoleverksamhet 
varefter verksamheten på Hasselösunds förskola omlokaliserades dit. I samband med den ändrade 
användningen så uppstod ett ökat behov av lättillgängliga korttidsparkeringar i direkt anslutning till 
skolan för att möjliggöra hämtning och lämning av förskolebarnen. 10 parkeringar längs 
Kyrkogatan reserverades för detta ändamål och försågs med en maximal parkeringstid på 15 min 
under perioden 1/9 tom 31/5 resterande tid gällde samma avgiftsregler som på omkringliggande 
gator.  

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen har påpekat att detta inte är tillfyllest då förskolan är öppen även under 
juni och augusti och behovet av lättillgängliga korttidsparkeringar i direkt anslutning till skolan 
finns även under denna tid. Förvaltningen föreslår därmed att tiden för avgiftsfri 15 min parkering 
på dessa 10 platser längs Kyrkogatan ändras till att omfatta perioden 8/8 till 10/7 vilket i enlighet 
med kommunens delegationsordning gällande gatu- och trafikfrågor innebär att 
Kommunfullmäktige ska besluta om avgiften, ej om parkeringstiden som hanteras enligt 
Byggnadsnämndens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 19 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) och Bengt Sörensson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan gällande 10 parkeringsplatser på Kyrkogatan invid Smögen 
skola under perioden 8 augusti till 10 juli skall tas bort from 2022-06-01 och tills vidare. 
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Forts. KS § 92 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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KS § 93 Dnr 2022/000379 

Parkeringsavgifter Smögen 

Sammanfattning 

Pär Eriksson (C) föreslår att baserat på den pågående mobilitetsutredningen och speciellt trafiken på 
Smögen så föreslås ett antal åtgärder på lång och kort sikt. Alla dessa åtgärder skall analyseras och 
de som anses genomförbara skall efter beslut implementeras.  
 
Smögen genereraren en trafik på cirka 2300 bilar per dag under högsäsong från besöksnäringen 
(totalt 3100) och har ca 780 parkeringsplatser. Snittiden för en parkering är idag ca 3 timmar. Skulle 
snittiden kunna minskas med en timme lösgörs ca 250 parkeringsplatser per dag. Under ett antal år 
har parkeringstaxorna höjts utan att det påverkat den tidslängden för parkering.  
 
Väl medvetna om att fler åtgärder som ytterligare parkeringskapacitet, förändringar av trafiknormer, 
trafikföreskrifter samt alternativa mobilitetsåtgärder kommer att behövas föreslås en höjning av 
trafikavgifterna på Smögen.  
 
Detta i ett försök att ytterligare påverka omsättningen per parkeringsplats. Detta är en av få åtgärder 
som bedöms kunna införas för denna säsong. Resterande åtgärder som föreslås i 
mobilitetsutredningen kan efter vidare analys succesivt, efter beslut, implementeras.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 21 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Stig-Arne Helmersson (C) och Bengt Sörensson (S) föreslår bifall till 
tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att höja parkeringstaxan på Smögen med 10% från och med 2022-06-
20. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 94 Dnr 2022/000213  

Information angående händelseutvecklingen i Ukraina 

Sammanfattning 

Information lämnas med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina.  
 
En operativ migrationsgrupp är tillsatt och gruppen har förberett ett mottagande i form av 100 
platser på Kompetenscentrum samt Abbagården. Representanter från kommunens förvaltningar 
arbetar i gruppen tillsammans med Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.  
 
Kommunen tackar alla medarbetare för deltagande i form av språkkunskap, omtanke samt 
utformandet av en organisation som gör det möjligt för kommunen att hjälpa människor i nöd.  
 
Migrationsverket har dock meddelat kommunen att det för närvarande inte kommer några flyktingar 
till Sotenäs. 

Kommunstyrelsen beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 

Skickas till  

Kommundirektör 
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KS § 95 Dnr 2022/000420  

Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten samt dagvatten 
Finntorp 2:2 

Sammanfattning 

Roland Mattsson (M) väcker frågan om verksamhetsområde för ytterligare fem fastigheter i samma 
geografiska område som fastigheten Finntorp 2:5 i Bovallstrand. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda 
frågan om utvidgning av verksamhetsområde för ytterligare fem fastigheter i samma geografiska 
område som fastigheten Finntorp 2:5 i Bovallstrand. 
 
Nils Olof Bengtsson (M), Stig-Arne Helmersson (C), Helene Stranne (M), Susanne Aronsson de 
Kinnaird (M), Bengt Sörensson (S) och Mikael Sternemar (L) yrkar bifall till Roland Mattssons 
förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsen beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda frågan om en utvidgning av 
verksamhetsområde för ytterligare fem fastigheter i samma geografiska område som Finntorp 2:5 i 
Bovallstrand. 
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Forts. § 95 

Protokollsanteckning 

Mikael Andersson (-) inkommer med följande protokollsanteckning: 
Mot bakgrund av hur illa VA-systemet förefaller vara i norra delen av kommunen, med i praktiken 
byggstopp,  lämnas denna protokollsanteckning. 
 
En av kommunens mest grundläggande lagstadgade åtaganden är att tillhandahålla Vatten och 
Avlopp inom tätort. 
Tyvärr har kommunen i årtionden underinvesterat i avloppsnät och rening samtidigt som man släppt 
fram massiv bebyggelse med tonvikt på delårsboende till synes utan konsekvenstänkande och utan 
att anpassa VA-nätet. 
 
I norra delen av kommunen finns några huvudsakliga problem. För många person-ekvivalenter 
anslutna samt stora mängder inträngande regn och havsvatten. 
Enligt utsago har flaggning skett i många år utan att kommunledningen och Sotenäs vatten vidtagit 
relevanta åtgärder. Det är till och med så illa att en ordförande lämnade Sotenäs vatten för ett par år 
sedan då kommunledningen ignorerade problemen.  
 
Det är bra att man beviljar VA-anslutning i ett specifikt fall i Bovallstrand, likaså att man utreder 
fler. 
-Dock måste man ansluta alla som önskar inom tätorterna där VA-finns, att särbehandla villor eller 
fritidshus är inte lämpligt. 
Det är anmärkningsvärt att företag i området nekats kommunalt avlopp. 
 
Det som behöver snabbutredas (max 2 månader) är hur man gör det möjligt att ansluta fler VA-
abonnenter i hela norra delen av kommunen skyndsamt. 
Nuvarande senfärdiga process med i praktiken byggstopp utanför Västvattens verksamhetsområde 
sedan åtminstone 2020 håller helt enkelt inte. 
 
Undertecknad har skrivit en motion med delförslag på lösningar som är relativt kostnadseffektiva 
och som kan implementeras snabbt, om viljan finns. 
 
Frågan om Reningsverk och VA-nät är kommunens just nu allra viktigaste fråga att lösa. 
Underlåtenheten kan bli Sotenäs kommuns skatte- och avgiftskollektivs dyraste och mest 
kostsamma projekt någonsin. 
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