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Plats och tid Smögens Havsbad, Smögen samt på distans, onsdagen den 8 december 2021 kl 10.10-14.00. 
Sammanträdet ajourneras efter § 136 kl 12.30 -13.15. 
 

Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2.  

Närvarande 
ersättare 

 
Se bifogad närvarolista sidan 2.  
 

 
 

Övriga deltagare 
 
Maria Strömberg, ekonomichef §§ 130-132 
Petra Hassellöv, controller § 131 
Eveline Karlsson, samhällsbyggnadschef §§ 130-131 
Maria Bylund, miljöchef § 133 
Maria Vikingsson, kommundirektör 
Ulrica Constin, sekretariat 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

 
 
 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet den 10 december 2021 kl. 11:30. 
 
 
 

Sekreterare  
 

  

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Helene Stranne (M)    
Justerare    

 Roland Mattsson (M)   Therése Mancini (S) 
 

 
 

   

    
 

Anslagsbevis 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-08 justerat. 
Paragrafen är anslagen under tiden 2021-12-10 – 2022-01-03 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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 Beslutande  Beslutande 

Mats Abrahamsson (M)  Therése Mancini (S)  
Jeanette Loy (M) distans Lars-Erik Knutsson (S)  
Roland Mattsson (M)  Annica Erlandsson (S) 
Helene Stranne (M) Ordförande Gerardo Alas (S)  
Nils Olof Bengtson (M)  Birgitta Albertsson (S)  
Rosita Holmström (M)  Vivianne Gustafsson (S) 
Eva Abrahamsson (M)  Sanna L Gustafsson (S) distans 
Ronald Hagbert (M)  Lotta Johansson (S) 
Susanne Bergholtz (M)  Ewa Ryberg (V) 
Kajsa Åkesson (M)  Yngve Johansson (MP) 
Lars Kinnmalm (M)  Cecilia Simonsson (SD) distans 
Verena Rodin (M)  Veronica Johansson (SD) distans 
Mikael Andersson (-) Sebastian Andersson (SD) distans 
Olof Börjesson (C)  
Britt Lindgren (C)  

 

Mikael Sternemar (L)   
Michael Sandberg (L)  
Robert Yngve (KD)   
  
  

Närvarande ersättare  Närvarande ersättare  

Gunnar Selstam (C) distans  Kenth Östergren (S) distans 
Stig Arne Helmersson (C) distans Magnus Johansson (V) distans 
Saied Mudarres (L) distans  
Inger Eckert (KD) distans  
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KF § 127  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
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KF § 128 Dnr 2021/000001 

MRP budget 2022, 2023 eventuella kompletteringar 

Beslutsunderlag 

Alliansens budgetförslag 
S-budgetförslag 
MP-budgetförslag  
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-08 § 204 

Beskrivning av ärendet 
Driftbudget  
Höjning friskvårdsbidrag  0,5  R  KS  
Ökad matkvalitet (skolor, äldreomsorg)  0,5  P  KS 2022 och 2023  
Förstärkning Teknisk Service  1,0  P  KS  
Prioriterade DP-arbeten  750 tkr  P  BN  
Trafikutredning Smögen  0,5  P  BN  
Ökade aktiviteter på SäBo och ord. boende0,5  R  ON  
Ökad nattbemanning i omsorgen  2,1  R  ON  
Ökade resurser för Rehabverksamheten  0,5  R  ON  
Utökade tjänster Omsorgen  
(SAS och admin. stöd)  1,1  R  ON  
Kompetensförstärkning  förskola/ 
grundskola  1,5  P  UN 2022 och 2023  
Kultur  750 tkr varav 500 tkr finns redan i ofördelade medel 
Summa   9,2   varav 4,7 R och 4,5 P  

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Therése Mancini (S), Mikael Sternemar (L), Olof Börjesson (C), Annica 
Erlandsson (S), Lotta Johansson (S), Sebastian Andersson (SD), Lars-Erik Knutsson (S), Ewa 
Ryberg (V), Robert Yngve (KD), Mats Abrahamsson (M) och Gerardo Alas (S) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta komplettering budget 2022. 

Skickas till 

Nämnder 
Ekonomichef 
Förvaltningschefer 
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KF § 129 Dnr 2021/000001 

MRP Budget investeringar 2022, 2023 eventuella kompletteringar 

Sammanfattning 

Följande kompletteringar i investeringsbudget för 2022 föreslås; 
Investeringsbudget  
 2022  2023  2024  
Skolfastigheter 5,0  20,0  20,0  
Cykelleder  1,0 

Beslutsunderlag 

Alliansens budgetförslag 
S-budgetförslag 
MP-budgetförslag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-08 § 205 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Lotta Johansson (S), Therése Mancini (S) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta kompletteringar i investeringsbudget 2022. 

 

Skickas till 

Nämnder 
Ekonomichef 
Förvaltningschefer 
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KF § 130 Dnr 2021/000001 

Investeringsbudget 2022 plan 2023 - 2025 

Sammanfattning  
Enligt det finansiella målet ska nettoinvesteringar över tiden inte överstiga summan av årets avskrivningar 
och årets resultat. Kommunen ska finansiera investeringar med egna medel.  

Särskilda satsningar 
För de kommande åren föreslås särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet omfattande 160 
mnkr (10 mnkr ingår sedan tidigare i investeringsbudget för åren 2021 – 2022), samt skredförebyggande 
insatser i Hunnebostrand om 17 mnkr.  

Totala investeringsutrymmet 
Det totala investeringsutrymmet inklusive den särskilda satsningen uppgår under perioden 2022 – 2025 till 
376,0 mnkr.  För 2022 budgeteras med investeringsnivå på 74,8 mnkr, för 2023 117,2 mnkr, för 2024 103,9 
mnkr och för 2025 80,1 mnkr. 
 
I föreslagen investeringsbudget redovisas investeringsutgifter som anpassats till beslutad ram och gällande 
finansiella mål för budgetåret 2022 och planåret 2023. Förslagna investeringsutgifter för planåren 2024-2025 
finns behov av nyupplåning om man inte i kommande budgetprocess ökar resultatnivåerna jämfört med 
antagen MRP 2022 plan 2024-2025.  
 
 

Mnkr inklusive särskilda satsningar 2022 2023 2024 2025 
Kommunstyrelsen allmän verksamhet 6,8 9,0 5,1 1,7 
Kommunstyrelsen gata och park 17,2 13,1 17,7 19,4 
Kommunstyrelsen hamnar 3,5 4,6 6,5 5,0 
Kommunstyrelsen fastighet 12,3 29,2 31,7 15,7 
Kommunstyrelsen övrigt 0,2 0,7 0,7 0,7 
Utbildningsnämnden 1,2 2,7 2,8 1,2 
Omsorgsnämnden 2,6 2,0 0,5 0,5 
Särskild satsning Hunnebohemmet 25,0 50,0 35,0 35,0 
Särskild satsning Skredrisk 6,0 6,0 4,0 1,0 
Totalt 74,8 117,2 103,9 80,1 

 

Ärende 

För budgetåret 2022 och planperioden har förslaget till investeringsutgifter anpassats till den ram som 
beslutats i mål- och resursplanen och det särskilda beslutet om att avsätta ytterligare 70 mnkr för 
Hunnebohemmet.  
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Forts. KF § 130 

Omprioritering har gjorts på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott där budget avsatts för 
brygga i Väjern under 2022, samt för lotsboden på Smögen och renovering/belysning av 
strandpromenaden norr om Sandbogen under planåren 2023-2024. Projekten uppgår till sammanlagt 
10,5 mnkr under åren 2022-2024 
 
För genomförande av ett eventuellt projekt att öka djupet i Smögens hamn krävs projektstart innan 
april 2023 om befintligt tillstånd för länsstyrelsens ska kunna nyttjas.  
 
För genomförande av detaljplanen Hällebo har budgeterats för en investeringsutgift om 12 mnkr 
under år 2025-2026. En diskussion om alternativ finansieringslösning förs med Sotenäsbostäder AB.  
 
Kommunstyrelsen kompletterade budgeten för skolfastigheter med totalt 45 mnkr, varav utökades 5 
mnkr för projektering år 2022, 20 mnkr år 2023, och 20 mnkr 2024. Även komplettering av 
cykelleder år 2022 med 1,0 mnkr. 

Konsekvensbeskrivning ekonomi 
Viktigt är att ha en hög självfinansieringsgrad vilket bevarar kommunens finansiella 
handlingsutrymme inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar. Finansiering av 
investeringar sker således i planen genom årets resultat och avskrivningar samt upparbetad 
likviditet.  

Beslutsunderlag 

Investeringsbudget inklusive kommentarer, daterad 2021-11-25 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 214 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-08 § 203 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat investeringsbudget daterad 2021-11-25, samt 
att föreslagna kompletteringar inarbetas i investeringsbudgeten. 
 

Skickas till 

Nämnder 
Ekonomichef 
Förvaltningschefer 
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KF § 131 Dnr 2022/000001 

Budget 2023 - Planeringsförutsättningar 

Sammanfattning 

Beslut om planeringsförutsättningar ligger till grund för att få fram beräkningsunderlag och 
preliminära ramar och är uppstarten på kommande budgetprocess. I förutsättningarna görs 
antagande om befolkning, skattesats, löne- och prisförändringar, kortsiktiga finansiella mål, och 
tidplan. Slutligt antagande om befolkning och finansiella mål tas i samband med 
kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni.  

Beslutsunderlag 

Planeringsförutsättningar MRP 2023 - 2026, budget 2023, daterad 2021-10-28 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 215 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-08 § 190 

Yrkande 

Therése Mancini (S), Olof Börjesson (C) och Ronald Hagbert (M) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2023 - 2026, 
budget 2023.  
 
 
 

Skickas till 

Nämnder 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef 
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KF § 132 Dnr 2021/000017 

Sotenäs Vatten AB, brukningstaxa, anläggningstaxa, investerings-
budget 2022-2024  

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB har inkommit med budget 2022 samt plan 2023 - 2024. I budget 2022 har 
inräknats ett överuttag för att hantera de stora investeringsbehoven framåt samt det underuttag som 
finns sedan tidigare för Sotenäs Vatten AB.  
 
Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 33,4 
mnkr för 2022, 35,0 mnkr 2023 samt 39,3 mnkr för 2024.  
 
Styrelsen föreslår en ökning av brukningstaxan med 7 % for 2022, 7 % för 2023 och 7 % för 2024. 
  
Styrelsen föreslår anläggningsavgiften ökas med 7 % för 2022, vilket följer genomsnittet på 14 
index gällande drivmedel, anläggningsarbeten och material.  

Investeringar  

Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 33,4 
mnkr för 2022, 35,0 mnkr 2023 samt 39,3 mnkr för 2024.  
 
Investeringarna har delats upp i följande områden för 2022; 

• Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder 32,1 mnkr  
• Omvandlingsområden 8,1 mnkr  
• Exploateringsområden 3,5 mnkr  
• Bruttoinvesteringar 43,7 mnkr  
• Fakturerade anläggningsavgifter -10,3 mnkr  
• Nettoinvesteringar 33,4 mnkr  

Brukningstaxa  

Med förslag till investeringar och övrig uppräkning föreslås att brukningstaxan ökas med 7 % för 
2022, 7 % för 2023 och 7 % för 2024.  
Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar och minskade intäkter. 

Anläggningsavgift  

Anläggningsavgiften (engångskostnad när anslutning sker till det kommunala Va-nätet) föreslås öka 
med 7,0% år 2022. Avgiften följer genomsnittet på 14 index gällande drivmedel, 
anläggningsarbeten och material.  
Anläggningsavgifterna ska motsvara fastigheternas andel av kostnaden för att ordna Va-
anläggningen.  
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Forts. KF § 132 

Taxeföreskrifter  

En justering av taxorna har gjorts utifrån den ökning av brukningsavgifter och anläggningsavgifter 
som är föreslagen.  
§14.1 a förändringen avser att göra taxetexten tydligare gällande vad som ingår i avgiften  
§14.3 Förändringen avser att förenkla hanteringen av byggvatten så att det debiteras på samma sätt i 
Sotenäs som övriga bolag.  
§17 Förändringen avser att rätta en felaktig hänvisning till avgift med antagen  

Ekonomi  

En ökning av brukningstaxan på 7 % för Typhus A ger en ökning på 60 kr/månad år 2022. För 
Typhus B ger en ökning med 38 kr/mån. 

Beslutsunderlag 

SVAB 2021-09-30. Protokoll nr 4. Styrelsemöte  
SVAB Budget 2022 samt plan 2023-2024 
SVAB VA-taxa 2022-01-01 Sotenäs kommun – Förslag 
SVAB Tjänsteskrivelse Budget investeringar taxor 2021 med plan 2023-2024 
SVAB Powerpoint  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 201 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-24 § 181 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ökning av brukningstaxan med 7 procent för 2022.  
Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för 2022 med plan 2023 - 2024.  
Kommunfullmäktige godkänner ökning av anläggningsavgift 7 % för 2022.  
Kommunfullmäktige godkänner att anta taxeföreskrifterna för 2022. 

 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Ekonomichef 
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KF § 133 Dnr 2021/000913 

Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk 
produktion och material i kontakt med livsmedel för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 

Sammanfattning 

Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras regelverket för finansieringen 
av livsmedelskontrollen. Den stora skillnaden mot dagens system är att det nuvarande systemet med 
förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. 
Genom en övergångsbestämmelse till förordning (2021:176) får dock bestämmelserna om 
förskottsbetalade årliga avgifter i den numera upphävda förordningen (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter fortsatt tillämpas fram till utgången av 
2023 i syfte att möjliggöra för en successiv övergång mellan avgiftssystemen. Med anledning av det 
nya regelverket behöver nämnden ta ställning till hur övergången till det nya systemet med 
efterhandsdebitering ska ske utifrån livsmedelsföretagarnas intressen samt utifrån nämndens 
möjligheter. Förvaltningen har föreslagit ett alternativ för hur övergången kan ske.  
 
En större förändring i taxan är att efterhandsdebitering införs genom en succesiv övergång. De nya 
verksamheter som registreras under år 2022 och 2023 kommer enligt förvaltningens förslag att 
riskklassas och få beslut om efterhandsdebitering enligt den nya taxan. Det innebär att taxan tar 
höjd för parallella avgiftssystem under övergångstiden. Från 1 januari 2024 kommer alla 
verksamheter att efterhandsdebiteras. Drygt 50 verksamheter om året nyregistreras och de kommer 
att efterhandsdebiteras från start. Miljöenheten får med detta förslag tillräckligt med tid för att 
kunna kommunicera vad det nya avgiftssystemet innebär för de enskilda livsmedelsverksamheterna 
samt att arbeta fram de rutiner och stöd som behövs för ett korrekt avgiftsuttag vilket är en 
förutsättning för att övergången för alla verksamheter år 2024 ska bli effektiv och ändamålsenlig. 
Det finns även tid att trimma in enhetens verksamhetssystem.  
 
Förslaget innebär att minskade intäkter till nämnden för 2024. Vissa livsmedelsverksamheter 
kommer inte fullt ut betala för den planerade kontroll som redan utförts. 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27  
Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2021-10-20 § 55 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-24 § 200 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Eva Abrahamssons (M) förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
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Forts. KF § 133 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Miljönämnden i mellersta Bohuslän förslag, att ställa 
sig bakom förslag till taxa inom livsmedelsområdet, att gälla från och med 2022-01-01. 
 

   

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
Utvecklare 
Lysekils kommun 
Munkedals kommun 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2021-12-08 §§ 127-144 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 14(28)
 

 
 

KF § 134 Dnr 2021/000901 

Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata Tullstigen, Sotenäs kommun  

Sammanfattning 

Området vid Tullstigen i Kungshamn består av åtta fastigheter och beläget vid Ringen. Detaljplan 
vann laga kraft 2008 och VA-ledningar anlades 2012/2013. Anläggningsavgifter för fastigheterna 
erlades 2013. Det fattas dock beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp.    

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs Vatten AB har genom sitt driftsbolag Västvatten AB upptäckt att ett område i Kungshamn 
är anslutit till sitt VA-nät, men att det ej är bildat verksamhetsområde för detta område.  
 
Detaljplan för området vann laga kraft 2009-11-09 och exploatören Sotenäsbostäder anlade VA-
ledningar 2012/2013 samt överlämnade ledningar till Sotenäs kommun. Sotenäsbostäder erlade 
också anslutningsavgifter för respektive fastighet. För god ordnings skull föreslås nu formellt beslut 
om verksamhetsområde fattas.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-20 
Bilaga 1 Verksamhetsområde Tullstigen 
Bilaga 2 Karta över verksamhetsområde Tullstigen 
Bilaga 2 Utdrag från Styrelsemöte Sotenäs Vatten AB 2021-06-03 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-11-09 § 73 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-24 § 193 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata för fastigheterna: 
Bäckevik 21:1 
Gravarne 3:112 
Gravarne 3:119-3:124   

 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Samhällsbyggnadschef 
Drift o projektchef 
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KF § 135 Dnr 2021/000251 

Tillgänglighetsstrategi  

Sammanfattning 

I ärendet behandlas förslag till tillgänglighetsstrategi. Tillgänglighetsstrategin beskriver Sotenäs 
kommuns policy för tillgänglighet samt det arbete som kommunen gör på området. 
Tillgänglighetsstrategin ska ligga till grund för ytterligare mål och aktiviteter i nämndernas 
verksamhetsplanering inom raden för kommunens styr- och ledningsmodell. I styr- och 
ledningsmodellen sätts nämndspecifika mål, nyckeltal och aktiviteter i syfte att säkerställa att denna 
strategi genomförs.  
 
Strategin visar på den ambition kommunen har som syftar till att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv och delta i samhällets alla former.  
I tillgänglighetsstrategin föreslås Kommunfullmäktige fastslå vilka värderingar och grunder som 
ska styra kommunens arbete liksom beslut i enskilda ärenden 
 
Förslaget till tillgänglighetstrategin har varit på remiss till samtliga nämnder. Yttrandena har 
inkommit och tillgänglighetsstrategin är omarbetad efter förslag från nämnderna.  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen fick den 2020-09-15 §54 i uppdrag av kommunstyrelsens tekniska utskott att ta fram 
en övergripande tillgänglighetsstrategi.  Kommunstyrelsen tekniska utskott beslutade 2021-05-15 § 
24 att remittera tillgänglighetsstrategin till utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, 
byggnadsnämnden och miljönämnden samt tillgänglighetsrådet.  
 
Nämnderna arbetar med tillgänglighet externt och internt. Däremot saknar kommunen fastställda 
grundprinciper för tillgänglighet.  
 
Tillgänglighetsstrategin syftar till att säkerställa en socialt, ekonomiskt, miljömässigt hållbar 
tillgänglighet. Med detta menas att Sotenäs kommun bedriver en ändamålsenlig attraktiv, sund och 
säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens verksamheter, en effektiv 
hantering och styrning av ärenden hos nämnderna. 
  
Förslaget till tillgänglighetstrategi har nu varit på remiss till samtliga nämnder. Ingen av nämnderna 
har något att invända emot förslaget, men har förslagit olika tillägg i strategin. 
 
Utbildningsnämnden anger att tillgänglighetsstrategin ger en viljeinriktning utan att fastna i detaljer. 
Det går att följa ambitionen att säkerställa en hållbar tillgänglighet i strategin. Den tar upp 
väsentliga saker som rör Utbildningsnämndens verksamheter och den kommer därmed att vara 
naturlig att följa. Det konstateras att tillgänglighetsstrategin följer de styrdokument som är gällande 
för förskolan och skolan samt att den också tar hänsyn till Sotenäs kommuns ambition att bli en 
attraktiv skolkommun. Tillgänglighetsstrategin har även tagit fasta på betydelsen av tillgänglighet  
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Forts. KF § 135  

för alla vid kultur- och fritidsevenemang. Utbildningschefen har kommenterat att strategin behöver 
ta hänsyn till fritidsfrågor också, och därmed har ett avsnitt om detta lagts till. 
 
Byggnadsnämnden avstår från att besvara remissen då nämnden är en tillsynsmyndighet över 
tillgänglighetskraven. Det antecknas dock att Byggnadsnämnden just i sin roll som 
tillsynsmyndighet bidrar till kommunens tillgänglighetsarbete. Nämnden har också ansvaret för 
ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.  
 
Miljönämnden ställer sig bakom förslaget till tillgänglighetsstrategi. Miljönämnden välkomnar ett 
strukturerat arbete om tillgängligheten i samhället. Miljönämndens verksamhet berör i normalfallet 
inte den fysiska tillgängligheten i samhället. Strategin borde rimligtvis även gälla det digitala 
rummet och där har miljönämnden mer arbeta att göra till exempel hemsida, e-tjänster. Ett avsnitt 
om kommunens kommunikation har därmed tillförts i strategin. 
 
Omsorgsnämnden yttrande handlar om att de önskar ett avsnitt om deras verksamhet. Det har lagts 
till i tillgänglighetsstrategin.  
Tillgänglighetsrådet har yttrat sig och är utan anmärkning eller synpunkter i remisstadiet.   
Det finns en handlingsplan kopplad till tillgänglighetsstrategin som bifogas förslaget som en 
information. 

Beslutsunderlag 

Tillgänglighetsstrategi Sotenäs kommun 2021-10-25 
Handlingsplan för genomförande av tillgänglighetsstrategi 2021-11-30 
Handläggarens tjänsteutlåtande 2021-10-25 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-11-09 § 72 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-24 § 199 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Vivianne Gustafsson (S), Yngve Johansson (MP), Nils Olof Bengtson (M), 
Sebastian Andersson (SD), Olof Börjesson (C), Ewa Ryberg (V) Sanna L Gustafsson (S) föreslår 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar Tillgänglighetsstrategi för Sotenäs kommun, daterad 2021-10-25. 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Utredare  
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KF § 136 Dnr 2021/000352 

Kostpolicy för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för alla 
kommunala verksamheter där måltidsenheten står för de största livsmedelsinköpen. Den följer 
gällande lagstiftning, de nationella riktlinjerna som Livsmedelverket har tagit fram gällande bra 
måltider i förskola, skola och äldreomsorg samt de nationella rekommendationerna som finns 
gällande specialkost och anpassad kost. 
 
Policyn syftar till att minimera matsvinn samt att eftersträva att öka andelen ekologiska och 
närproducerade livsmedel samt att minska miljöpåverkan genom att arbeta för att avfall källsorteras 
och minska koldioxidutsläpp. 
 
I kostpolicyn föreslås kommunfullmäktige föreslå vilka värderingar och grunder som ska styra 
arbetet inom kommunens verksamheter. 
 
Kostpolicyn har varit på remiss till Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Hållbarhetsrådet 
som ställer sig bakom förslaget till ny kostpolicy. 

Bakgrund 

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser och 
kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan och välbefinnandet i alla åldrar. 
Måltiden ska ge näring, stimulans, tid för avkoppling och trevlig samvaro samt främja en hållbar 
utveckling. Måltidsupplevelsen påverkas till stor del av individuella förväntningar varför 
matgästens möjlighet till dialog, inflytande och påverkan kring måltiden är viktig. 

Beslutsunderlag 

Måltidschefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 
Förslag Kostpolicy, daterad 2021-10-26 
Omsorgsnämndens protokoll 2021-08-26 § 82 
Utbildningsnämndens protokoll 2021-09-16 § 65 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-10-06 
Hållbarhetsrådets protokollsutdrag 2021-10-26 § 38 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-11-09 § 74 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-24 § 171 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M) och Sanna L Gustafsson (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Eva Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
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Forts. KF § 136 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagen kostpolicy för Sotenäs kommun. 
 

Skickas till 

Måltidschef 
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KF § 137 Dnr 2021/000172 

Motion - till fullmäktige om isbanor i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S) föreslår i en motion att en plan tas fram för som gör det möjligt att ha isbanor 
både i Kungshamn samt Hunnebostrand i framtiden. Planen skall tas fram med frivilliga och 
föreningar. 
 
I Hunnebostrand finns idag en iordningsställd rink som under gynnsamma förhållanden kan spolas 
på vintertid, denna spolning ombesörjs idag av personal från kommunen. Vid denna anläggning 
finns vattenpost i direkt anslutning till rinken. 
 
I Kungshamn kan grusplanen utanför Idrottshallen spolas för att få fram en isyta. Vatten tas idag 
från teknikrummet i idrottshallen och detta innebär en lång framdragning av slang och ett 
vattentryck som är i minsta laget. Under vintern 2021 spolades denna yta av frivilliga personer som 
lade ner ett enormt arbete för att få till en åkbar isyta.  
 
Arbetet med att ta fram en plan som motionen föreslår kan organiseras via Kultur och Fritid. 

Ekonomi 
I Kungshamn bör en ny vattenpost tas fram för att tillgodose möjligheten till vatten närmare 
grusplanen. Kostnad för abonnemang och vattenuttag från Västvatten måste finnas med i en 
framtida plan. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsnämndens protokoll 2021-10-19 § 71 
Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Motion Isbanor i Sotenäs kommun 2021-02-12 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-24 § 172 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lotta Johanssons (S) förslag och finner att Kommunfullmäktige 
antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att en plan tas fram för isbanor. 

Skickas till 

Motionären 
Kultur o fritidschef 
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KF § 138 Dnr 2021/000246 

Motion - Menssäkra Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Ewa Ryberg (V) föreslår i en motion att Sotenäs kommun, på prov, ska menssäkra toaletter i en 
eller flera verksamheter. 
 
Motionären hänvisar till att andra kommuner har menssäkrat sina toaletter i idrottshallar, 
fritidsgårdar, bibliotek samt flera offentliga platser. 
 
Motionären lyfter i motionen att menssäkrade toaletter är en jämställdhetsfråga och att Sotenäs 
skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter som skolor, Tumlarens motionsanläggning 
och bibliotek. Man menar att menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och kvinnor känner sig 
bekväma att delta i olika verksamheter. En menssäker toalett innehåller mensskydd, papperskorg, 
handfat och tvål. 

Ekonomi 
Att menssäkra toaletterna i de verksamheter som finns inom utbildningsförvaltningen 
medför en kostnad. 
Att införa menssäkrade toaletter kan komma att innebära merarbete för befintlig personal. 

Beslutsunderlag 

Motion - Menssäkra Sotenäs kommun 2021-03-08 
Kvalitetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2021-08-24 
Utbildningsnämndens protokoll 2021-10-04 § 70 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-24 § 173 

Yrkande 

Ewa Ryberg (V) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ewa Rybergs (V) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att Sotenäs kommun, på prov, ska menssäkra 
toaletter i en eller flera verksamheter. 
 
 

Skickas till 

Motionären 
Kvalitetsutvecklare 
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KF § 139 Dnr 2021/000768 

Motion om fria bussresor för 65 år och äldre 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att fria bussresor införs från 65 år. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-22 § 105 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Västtrafik har lämnat en kalkyl där det framgår att antalet personer som är 65 år och äldre i Sotenäs 
kommun är 3092 st.  
 
Kostnaden uppgår enligt kalkylen till 250 kr/kort, vilket ger en total möjlig högsta kostnad på 
773 000 kronor. Priset motsvarar det intäktsbortfall och de ökade trafikkostnader som detta 
erbjudande innebär för Västtrafik.  
 
Kostnaden för administrationsavgift uppgår till 135 kr/kort, totalt möjlig högsta kostnad är 417 000 
kr. 60 % - 80 % av 1 190 000 är mellan 714 tkr till 952 tkr. 

Ekonomi  
Vid ett införande av fria resor för personer + 65 år så bör kommunen avsätta  
ca 700-950 tkr. 

Beslutsunderlag 

Motion 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-10-18 
Kalkyl från Västtrafik 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 218 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-24 § 176 

Yrkande 

Yngve Johansson (MP) och Ewa Ryberg (V) föreslår ärendet ska återremitteras för att 
konsekvensbeskrivas ytterligare.  
Veronica Johansson (SD) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 
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Forts. KF § 139 

Omröstningsproposition 

Ordförande fastställer följande omröstningsproposition, den som vill att ärendet ska avgöras idag 
röstar JA, den det ej vill röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 20 JA-röster mot 10 NEJ-röster och 
1 avstår, vilket innebär att ärendet ska avgöras idag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Veronica Johanssons (SD) förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
 

Skickas till 

Motionären 
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Forts. KF § 139  Omröstningsbilaga 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
1 Mats Abrahamsson  M X   

2 Jeanette Loy M X   

3 Roland Mattsson M  X   

4 Nils Olof Bengtson M X   

5 Rosita Holmström M X   

6 Eva Abrahamsson M X   

7 Ronald Hagbert M X   

8 Susanne Bergholtz M X   

9 Kajsa Åkesson M X   

10 Lars Kinnmalm M X   

11 Verena Rodin M X   

12 Mikael Andersson -   X 
13 Olof Börjesson C X   

14 Britt Lindgren  C X   

15 Mikael Sternemar L X   

16 Michael Sandberg  L X   

17 Robert Yngve KD X   

18 Therese Mancini  S  X  

19 Lars-Erik Knutsson S  X  

20 Annica Erlandsson S  X  

21 Geraldo Alas S  X  

22 Birgitta Albertsson S  X  

23 Vivianne Gustafsson S  X  

24 Sanna Lundström Gustafsson S  X  

25 Lotta Johansson S  X  

26 Ewa Ryberg V  X  

27 Yngve Johansson  MP  X  

28 Cecilia Simonsson SD X   

29 Veronica Johansson SD X   

30 Sebastian Andersson SD X   

     
31 Helene Stranne, ordförande  M X   

Summa (31)  20 10 1 
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KF § 140 Dnr 2021/001015 

Avsägelse ersättare i Kommunfullmäktige mm, Sara Hedberg (S) 

Sammanfattning 

Sara Hedberg (S) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och 
ersättare i Sotenäs Rehabcenter AB:s styrelse. 
 
Valberedningen föreslår att Sara Hedberg (S) entledigas från uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige och ersättare i Sotenäs Rehabcenter AB:s styrelse. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Sara Hedberg (S) från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige 
och ersättare i Sotenäs Rehabcenter ABs styrelse. 
 
Ärendet lämnas till Länsstyrelsen för ny röstsammanräkning, sk efterträdarval. 
 
 
 

Skickas till 

Sara Hedberg (S)  
Länsstyrelsen 
Sotenäs Rehabcenter AB  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 141   Dnr 2021/001014 

Fråga om Sotenäsbostäder och investeringsstöd 
Yngve Johansson (MP) ställer en fråga till ordföranden i Sotenäsbostäder AB enligt följande;  
 
I och med att M, KD och SD:s budget röstades igenom i Riksdagen så avskaffas 
investeringsstödet för hyresbostäder. 
Min fråga är hur mycket har Sotenäsbostäder beviljats i investeringsstöd till 
hyresbostäder och finns det risk för att planerade projekt försenas eller avbryts. 
 
Ordföranden i Sotenäsbostäder AB Ronald Hagbert (M) besvarar frågan. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och godkänner ordförande i Sotenäsbostäder AB 
svar. 
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KF § 142 Dnr 2021/000142 

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

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

friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Omsorgsnämnden 
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KF § 143  

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium  

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunfullmäktiges ärendekalendarium för år 2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 144  

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2021-11-29 93537 

 
Beslut om valdistriktsindelning för 
Sotenäs kommun Dnr:  201-32031-
2021 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

2021-10-29  Dom ang. överklagat beslut, 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-
10 § 153 

Förvaltningsrätten 

2021-12-03  Dom ang. överklagat beslut,  
Kommunfullmäktige i Sotenäs 
kommuns beslut 2020-12-10 § 143 

Förvaltningsrätten 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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