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KSAU § 223    

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med att följande ärende läggs till; 
 

• Samverkansöverenskommelse med polismyndigheten 2020-2023 
• Erbjudande till personal och förtroendevalda om vaccination mot säsongsinfluensan 
• Distansmöten för kommunstyrelsens arbetsutskott 
• Ansökan om medel till cykelleder 
• Information från Symbioscentrum 
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KSAU § 224 Dnr 2018/000832  

Remiss Hållbarhetsstrategi  

Sammanfattning 

I februari 2018 biföll kommunfullmäktige en motion angående utveckling av Sotenäs kommuns 
hållbarhetsarbete (dnr 2017/001776, § 14). Motionen innebar framtagande av förslag till 
hållbarhetsstrategi. Framtagandet har gjorts med hjälp av en hållbarhetsworkshop där både politiker 
och tjänstepersoner deltog.  
 
Hållbarhetsstrategins fokusområden är valda utifrån de fyra globala mål i Agenda 2030 som 
identifierades som särskilt betydelsefulla för Sotenäs kommun. De är: hälsa och välbefinnande, mål 
3; hållbara städer och samhällen, mål 11; hållbar konsumtion och produktion, mål 12 och hav och 
marina resurser, mål 14.  
 
Arbetet har nu lett fram till en hållbarhetsstrategi som nu är på remiss hos alla förvaltningar, bolag 
och politiska partier.   

Beskrivning av ärendet 

I Sotenäs hållbarhetsarbete är cirkulär ekonomi centralt, vi ser sammanhanget och helheten och 
strävar efter att finna en balans mellan hållbarhetsdimensionerna. Kommunens ambition är att 
hållbarhet ska genomsyra alla kommunens verksamheter där vi även bjuder in till samverkan med 
externa aktörer exempelvis företag, föreningar och regionen. Strategin skall ses som styrande, 
vägledande och vara en sammanhållande länk för det främjande och förebyggande 
hållbarhetsarbetet för samtliga verksamheter inom Sotenäs kommun. 

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2020-10-14  
Synpunkter remiss Hållbarhetsstrategi 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom inkomna synpunkter till 
Hållbarhetsstrategi.  

 

Skickas till 

Hållbarhetsstrateg 
Folkhälsostrateg 
Utredare 
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KSAU § 225 Dnr 2020/000832  

Hållbarhetsklivet, för en hållbar besöksnäring 

Sammanfattning 

Det föreslås att Sotenäs kommun ställer sig bakom Hållbarhetsklivet, Turistrådet Västsveriges 
initiativ för en hållbar besöksnäring. 
 
Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges samlade initiativ 
för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart 
samhälle. Tillsammans skapas ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig 
miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare.  
Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på 
mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3). 
 
Att ställa sig bakom Hållbarhetsklivet innebär att: 

• kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper för en hållbar 
besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar, vilka är; 
- Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 
- Bra för både boende och besökare 
- Fler besökare när och där det inte är fullt 
- Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

• kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida besöksnäringsstrategier som är 
kopplat till Turistrådet Västsveriges strategi och till Agenda 2030 

• kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom hållbar besöksnäring för 
exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får samtidigt möjlighet att ta del av andras 
initiativ 

• kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men förbinder sig inte till några 
ekonomiska åtaganden. 

Beslutsunderlag 

Besöksnäringsutvecklarens tjänsteutlåtande 2020-10-16  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Hållbarhetsklivet, som är Turistrådet Västsveriges 
initiativ för en hållbar besöksnäring. Förslaget är kostnadsneutralt. 
 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 226 Dnr 2019/001166 

Motion ang turismavgift 

Sammanfattning 

Jan-Olof Larsson (S), Lars-Erik Knutsson (S) och Bengt Sörensson (S) föreslår i en motion att 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen utreder 
möjligheten för kommunerna att ta ut en form av turismavgift och att riksdagen tillkännager detta 
för regeringen, samt att Sotenäs kommun i olika sammanhang verkar för att kommuner ska få laglig 
rätt att införa en turismavgift, exempelvis genom att begära att SKR agerar i frågan. 

Beskrivning av ärendet 

En stor ökning av besökare och boende i kommunen under delar av året innebär att kostnader för 
infrastruktur och slitage, kopplat till turism ökar. Kostnader kan även röra skyltning, information 
och insatser för att öka värdet av att besöka en plats, som samtliga i en bygd tar del av. 
En liknande motion har beretts av riksdagens skatteutskott och avslogs av riksdagen. 

Konsekvensbeskrivning 

För att införa en turistavgift eller motsvarande tvingande skatt krävs lagändringar på riksdagsnivå. 
En turistavgift måste därför vara en frivillig avgift som inte kan beslutas av kommunen, utan 
initiativ till och beslut kring detta måste göras av näringslivets aktörer. 
 
Att lägga en tvingande avgift eller skatt på en redan hårt utsatt del av besöksnäringen lokalt skulle 
kunna vara kontraproduktivt utifrån konkurrenssynpunkt, gentemot övriga destinationer och 
näringar. Detta stöds bland annat av uttalanden från branschorganisationen Visita samt Företagarna. 

Beslutsunderlag 

Besöksnäringsutvecklarens tjänsteutlåtande 2020-10-05 
Motion ang turistavgift, KS 2019/001166 
 
Länk till skatteutskottets betänkande: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/arende/betankande/punktskatt_H701SkU22/html#_Toc38867501 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att motionen ska anses vara besvarad och att ge kommunstyrelsen ges 
i uppdrag att ta upp frågan vidare med SKR. 
 
Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till motionen. 
 

Propositionsordning 

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

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.riksdagen.se%2Fsv%2Fdokument-lagar%2Farende%2Fbetankande%2Fpunktskatt_H701SkU22%2Fhtml%23_Toc38867501&data=02%7C01%7CAnna-Lena.Hoglund%40sotenas.se%7C7696a6a4082c4c62b2e108d8692f3a36%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637374998845002730&sdata=ZQbNz%2FWf75c5I4xuIwTsSSupE1qFtagcCglXWFfeDXA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.riksdagen.se%2Fsv%2Fdokument-lagar%2Farende%2Fbetankande%2Fpunktskatt_H701SkU22%2Fhtml%23_Toc38867501&data=02%7C01%7CAnna-Lena.Hoglund%40sotenas.se%7C7696a6a4082c4c62b2e108d8692f3a36%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637374998845002730&sdata=ZQbNz%2FWf75c5I4xuIwTsSSupE1qFtagcCglXWFfeDXA%3D&reserved=0
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Forts. KSAU § 226 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen 
i uppdrag att ta upp frågan vidare med SKR. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 227 Dnr 2019/001217 

Motion - Turistskatt/månadsvis skattskrivning, del i moms och 
kommunal rätt att ta ut miljö/trängselskatt 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (C) föreslår i en motion att kommunens styrande organ ska verka för lagändring 
gällande turistavgift, månadsvis skattskrivning/momsförändringar samt förändringar i 
utjämningssystemet. 
 
En stor ökning av besökare och boende i kommunen under delar av året innebär att kostnader för 
infrastruktur och slitage, kopplat till turism ökar. Kostnader kan även röra skyltning, information 
och insatser för att öka värdet av att besöka en plats, som samtliga i en bygd tar del av. 
 
För att införa en turistavgift eller motsvarande tvingande skatt krävs dock lagändringar på 
riksdagsnivå. En turistavgift måste därför vara en frivillig avgift som inte kan beslutas av 
kommunen, utan initiativ till och beslut kring detta måste göras av näringslivets aktörer. 
En liknande motion kring turistskatt har beretts av riksdagens skatteutskott och avslogs av 
riksdagen. 

Beskrivning av ärendet 

Motion har inkommit från Mikael Andersson (c) med yrkande att: 
• kommunens styrande organ via sina regionala och nationella kontaktytor mot Sveriges Riksdag 

verkar för en utökad möjlighet att införa en lokal turistavgift/miljöavgift jämte trängselavgift vid 
övernattningar och eller vistelse lokalt likt den avgift man idag tar ut på många orter i Europa. 
Avgiften bör primärt syfta till förbättringar och förvaltning av vårt kulturarv liksom till 
infrastruktur.  

• kommunens styrande organ via sina regionala och nationella kontaktytor verkar för en översyn 
av möjligheten till månadsvis skattskrivning, jämte andra möjliga vägar såsom t.ex. moms 
återförs lokalt där den konsumeras.  

• på samma sätt i samma kanaler verka för att det nationella utjämningssystemet tar hänsyn till 
den extraordinära belastning en liten kommun får vid mångdubblad säsongsbelastning, såtillvida 
att ett ökat/delat skatteuttag stannar lokalt. 

Konsekvensbeskrivning 

För att införa en turistavgift eller motsvarande tvingande skatt krävs lagändringar på riksdagsnivå. 
En turistavgift måste därför vara en frivillig avgift som inte kan beslutas av kommunen, utan 
initiativ till och beslut kring detta måste göras av näringslivets aktörer. 
 
Att lägga en tvingande avgift eller skatt på en redan hårt utsatt del av besöksnäringen lokalt skulle 
kunna vara kontraproduktivt utifrån konkurrenssynpunkt, gentemot övriga destinationer och 
näringar. Detta stöds bland annat av uttalanden från branschorganisationen Visita samt Företagarna. 
 
Motionen föreslår även månadsvis skattskrivning, vilket kräver avsteg eller ändringar i 
folkbokföringslagen nationellt. 
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Forts. KSAU § 227 

Beslutsunderlag 

Besöksnäringsutvecklarens tjänsteutlåtande 2020-10-05 
Motion ang turistavgift, KS 2019/001217 
 
Länk till skatteutskottets betänkande: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/arende/betankande/punktskatt_H701SkU22/html#_Toc38867501 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att motionen ska anses vara besvarad och föreslår att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta upp frågan vidare med SKR 
 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att följande stycke i motionen bifalls: Att kommunens styrande organ 
via sina regionala och nationella kontaktytor mot Sveriges Riksdag verkar för en utökad möjlighet att 
införa en lokal turistavgift/miljöavgift jämte trängselavgift vid övernattningar och eller vistelse lokalt 
likt den avgift man idag tar ut på många orter i Europa. Avgiften bör primärt syfta till förbättringar och 
förvaltning av vårt kulturarv liksom till infrastruktur, och föreslår att övriga förslag i motionen avslås. 
 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta upp frågan vidare med SKR. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.riksdagen.se%2Fsv%2Fdokument-lagar%2Farende%2Fbetankande%2Fpunktskatt_H701SkU22%2Fhtml%23_Toc38867501&data=02%7C01%7CAnna-Lena.Hoglund%40sotenas.se%7C7696a6a4082c4c62b2e108d8692f3a36%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637374998845002730&sdata=ZQbNz%2FWf75c5I4xuIwTsSSupE1qFtagcCglXWFfeDXA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.riksdagen.se%2Fsv%2Fdokument-lagar%2Farende%2Fbetankande%2Fpunktskatt_H701SkU22%2Fhtml%23_Toc38867501&data=02%7C01%7CAnna-Lena.Hoglund%40sotenas.se%7C7696a6a4082c4c62b2e108d8692f3a36%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637374998845002730&sdata=ZQbNz%2FWf75c5I4xuIwTsSSupE1qFtagcCglXWFfeDXA%3D&reserved=0
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KSAU § 228 Dnr 2020/000899 

Riktlinjer för sponsring 

Sammanfattning 

Kommunen har vid tillfället fått frågan om sponsring både som sponsor men även som 
sponsormottagare. Dessa riktlinjer innefattar när kommunen agerar såväl sponsor som 
sponsormottagare. Med sponsring avses ett affärsmässigt avtalsförhållande med ömsesidig nytta 
mellan två eller flera parter. Den ena parten, sponsorn, tillhandahåller kontanta medel, varor eller 
tjänster och den andra parten, sponsormottagaren, tillhandahåller exponering av företagsnamn, 
varumärke eller tjänster. 
 
Om det inte finns en motprestation kopplat till avtalet är det inte sponsring. Det kan då istället vara 
till exempel en gåva, donation eller ett bidrag.  
 
Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa så att sponsring sker i linje med kommunens uppdrag 
och värdegrund och att kommunens verksamhet bedrivs sakligt och opartiskt.  
 
Varje sponsringsåtagande ska därför alltid övervägas noga. Beslut att sponsra eller att godkänna 
mottagande av sponsring ska fattas av kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Upphandlarens tjänsteutlåtande 2020-10-29 
Riktlinjer för sponsring, daterade 2020-10-29 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget till riktlinjer för sponsring för kommunens 
förvaltningar.  
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår avslag till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) Olof Börjesson (C) och Lars-Erik 
Knutssons (S) förslag finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Roland Mattssons (M) 
förslag. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för sponsring för kommunens förvaltningar, daterade  
2020-10-29.    

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 229 Dnr 2020/000779 

Webbsända fullmäktigemöten 2021 

Sammanfattning 

Sedan 1 juni 2017 har varje kommunfullmäktigemöte webbsänts. Nu har en ny upphandling 
genomförts och anbud har inkommit. 
 
Kommunfullmäktige beslutade våren 2017 att fullmäktigemötena skulle börja webbsändas. En 
upphandling av tjänsten genomfördes 2017 och mötena började webbsändas 1 juni 2017. Det 
senaste avtalet löper ut 31 december 2020 och för att eventuellt kunna fortsätta webbsända KF har 
en ny upphandling genomförts. 

Beslutsunderlag 

Kommunikatörens tjänsteutlåtande 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att anta det inkomna anbudet för webbsändning av kommunfullmäktige  
med textalternativ 3. 
 
 

Beslutet skickas till 

Kommunikatör 
Upphandlare 
Ekonomichef 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 230 Dnr 2020/001048 

Motion om Biblioteksplan 2019-2022 - Framtidens bibliotek 

Sammanfattning 

Ett förslag till Biblioteksplan 2020-2024 har tagits fram. Förslaget har varit ute på remiss från  
2020-05-08 till 2020-09-29 och det har inkommit fem remissvar. Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med synpunkter på 
biblioteksplanen. 
 
Efter genomgång av svaren har några justeringar och kompletteringar av biblioteksplanen 
genomförts. 
 
I förarbetet med biblioteksplanen har Ragnhild Selstam (M) inkommit med en motion om att 
biblioteket skall erbjuda servicen ”Boken kommer” till de äldre som har svårt att komma 
till biblioteken (KA 2017/000641). 
Detta har inarbetats i biblioteksplanen under delområde tillgänglighet. 
 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan 2020-2024 daterad 2020-
10-12 samt föreslår Kommunstyrelsen att i och med antagandet anse motionen om ”Boken 
kommer” (KA 2017/641) som besvarad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Biblioteksplan 2020-2024 - Kultur- och fritidschef 2020-09-30 
Förslag Biblioteksplan 2019-2024 daterad 2020-10-12 
Remissvar Vänsterpartiet  
Remissvar Kristdemokraterna och Moderaterna 
Remissvar Socialdemokraterna 
Remissvar Centerpartiet  
Protokollsutdrag UN 2020-10-22 § 80 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till biblioteksplanen.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan 2020-2024, daterad 2020-10-12. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 231 Dnr 2020/001048 

Motion om ”Boken kommer” 

Sammanfattning 

I förarbetet med biblioteksplanen har Ragnhild Selstam (M) inkommit med en motion om att 
biblioteket skall erbjuda servicen ”Boken kommer” till de äldre som har svårt att komma 
till biblioteken (KA 2017/000641). 
Detta har inarbetats i biblioteksplanen under delområde tillgänglighet. 
 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att motionen om ”Boken kommer” (KA 
2017/641) som besvarad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Biblioteksplan 2020-2024 - Kultur- och fritidschef 2020-09-30 
Protokollsutdrag UN 2020-10-22 § 80 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till motionen. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen om ”Boken kommer” (KA 2017/641) som besvarad 
genom att biblioteksplanen är antagen.  

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 232 Dnr 2020/000255 

Medborgarförslag - skapa en pumptrackbana samt utegym vid Sotenäs 
Idrottshall 

Sammanfattning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om att skapa en mer komplett 
aktivitetspark vid Sotenäs Idrottshall. Förslaget är att omvandla grusplanen till en pumptrackbana 
och utegym.  

Beskrivning av ärendet 

Området runt Sotenäs Idrottshall är ett område för aktiviteter och lek med bland annat skatebana, 
parkour, beachvolley och bollplan. I direkt anslutning till hallen finns även två parkeringsområden 
och en grusad yta som fungerar som extra parkeringsyta vid större arrangemang. 
 
Vid projektering och beslut om utemiljön runt idrottshallen gjordes många beräkningar och åtgärder 
för att kunna ta vara på dagvatten från området. 
Den grusade ytan som föreslås till pumprackbana är idag anlagd och fungerar som 
fördröjningsmagasin för regnvatten, mängden dagvatten kan inte tas emot i systemet vid en 
hårdgjord yta. 
 
För att genomföra medborgarförslaget krävs det en omfattande investering både i markarbete och 
utegym. Med kommunens ekonomiska läge blir en investering i denna omfattning svårt att 
motivera. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Skapa en pumptrackbana  
Protokollsutdrag KF 2020-03-12 § 29 
Kultur- och Fritidschefens tjänsteutlåtande 2020-09-30 
Protokollsutdrag UNAU 2020-10-08 § 56 
Protokollsutdrag UN 2020-10-22 § 79 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår avslag till medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) förslag och 
finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 232 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tackar förslagsställaren men beslutar att avslå medborgarförslaget då det 
ekonomiska läget inte medger denna investering samt att grusytan är anlagd och fungerar dels som 
parkeringsyta vid större arrangemang och dels som fördröjningsmagasin för regnvatten.  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 233 Dnr 2020/000810 

Motion gällande smittskyddsstrategi 

Sammanfattning 

Annica Erlandsson (S) och Sanna Lundström Gustavsson (S) föreslår i en motion att Sotenäs 
kommun med hjälp av erfarenheterna från Covid-pandemin tar fram en strategi för att motverka 
framtida smittspridning i Sotenäs kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun följer regeringens, folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters lagar, krav, 
rekommendationer och strategier för att förebygga, förhindra och stoppa smittspridning.  
 
Sotenäs kommun har sedan tidigare en väl utformad och reviderad krisplan för eventuella extra 
ordinära händelser. Kommun har även en beredskapsplan vid pandemi och smitta som beskriver 
ansvarsfördelningen inom smittskyddsområdet samt vilka åtgärder kommunen ska vidta vid olika 
beredskapsnivåer. Kommunen har också tagit fram en resursfördelningsplan för att kunna 
upprätthålla samhällsviktiga funktioner vid minskade personella resurser.  
 
Länsstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-
19. När Länsstyrelsens plan är antagen kommer den fungera som ett stöd för Sotenäs kommuns 
arbete kring att motverka och hantera smittspridning. 
 
Sotenäs kommun ska kontinuerligt uppdatera sig om gällande lagar, regler, förordningar, 
rekommendationer och planer och sätta dessa i relation till kommunens verksamheter för att se hur 
det påverkar och vilka åtgärder som måste vidtas för att leva upp till dem. 
 
Genom att anta beredskapsplan för pandemi och smitta samt utifrån ovan angiva styrdokument och 
planer har Sotenäs kommun en väl utformad strategi för att motverka framtida spridning av smitta 
och pandemi.  

Beslutsunderlag 

Motion  
Personalchefens tjänsteutlåtande 2020-09-25 
Beredskapsplan vid pandemi och smitta i Sotenäs kommun inkl. bilagor 

Yrkande 

Birgitta Albertsson (S) föreslår att motionen anses vara besvarad. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Birgitta Albertssons (S) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 233 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och hänvisar till redan framtagna 
Beredskapsplan vid pandemi och smitta samt till Länsstyrelsens plan för eventuella nya utbrott av 
covid-19.  
 
 
 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 234  Dnr 2020/001116 

 
Vaccination mot säsongsinfluensa 

Sammanfattning 

 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunen ska erbjuda alla anställda och förtroendevalda i 
Sotenäs kommun vaccination mot säsongsinfluensan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut att erbjuda samtliga anställda och förtroendevalda i Sotenäs 
kommun vaccination mot säsongsinfluensan. 
 
Kostnaden som beräknas till 75.000:- tas från kommunstyrelsens konto för ofördelade medel . 
 
 
 
Skickas till 
Ekonomichef 
Personalchef 
Adm chef 
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KSAU § 235 Dnr 2020/000698 

Övertagande av verksamheten vandrings- och motionsleder från 
Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen och revidering av 
reglementen 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen i Utbildningsnämnden föreslår att arbetsmarknadsenheten inom 
Kommunstyrelsen ansvarsområde, tar över ansvaret för vandringsleder och motionsspår från 
Utbildningsnämnden.  
 
Fördelen med att Arbetsmarknadsenheten tar över ansvaret med lederna medför en utökning av 
antalet anvisningsbara platser inom enhetens verksamhetsområde. Därmed skapar kommunen bättre 
förutsättningar att möta en förväntat ökad arbetslöshet enligt Arbetsförmedlingens prognoser. Detta 
innebär ett bättre nyttjande av resurser för skötsel och underhåll av lederna. 
 
Utbildningsförvaltningen ansvarsområde renodlas, då uppdraget att sköta kommunens 
vandringsleder och motionsspår ligger närmare Arbetsmarknadsenhetens uppdragsområde. Därmed 
revideras reglementet för Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen.   

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden ansvarar idag för vandringsleder och motionsspår.  Arbetsmarknadsenheten 
ansvarar för flera olika praktiska verksamheter till exempel naturvård. Dessa verksamheter skapar 
möjligheter för personer, som av någon anledning står utanför arbetsmarknaden, att stärka sitt 
välmående och få bra förutsättningar att närma sig den öppna arbetsmarknaden. En flytt av 
vandringsleder och motionsspår till arbetsmarknadsenheten skulle innebära en utökning av antal 
platser som kan erbjudas dessa personer.  
Genom att upprätthålla en fortsatt god kvalitet på kommunens vandringsleder och motionsspår 
uppmuntras allmänheten till ett bibehållet utnyttjande av lederna. 

Konsekvensbeskrivning  

Arbetsmarknadsenhetens övertagande av vandrings- och motionsleder innebär bättre 
resursutnyttjande av kompetens och maskinpark. Dessutom skapas fler nya anvisningsplatser för de 
som står längst från arbetsmarknaden. På sikt leder det till mer resurser för skötsel och underhåll. 
Sotenäs kommun har idag en låg arbetslöshet och de som tillhör denna grupp står i dagsläget långt 
från arbetsmarknaden. De personer som saknar sysselsättning idag har behov av den här typen av 
sysselsättning. 
 
Långtidsarbetslösheten förväntas öka enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos. 
Arbetsmarknadsenhetens övertagande av lederna förändring ger bättre förutsättningar att kunna 
möta det ökade behovet.  
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Forts. KSAU § 235 

Ekonomi  
Övertagandet ger en positiv effekt på resursanvändningen (kompetens, inventarier och maskinpark). 
Arbetsmarknadsenheten kompenseras i budgeten med motsvarande 999 300 kronor. Det är den 
budgetram som finns för vandrings- och motionsleder inom Utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för Kommunstyrelsen 
Reglemente för Utbildningsnämnden 
Utbildningschefens och AME-chefens tjänsteutlåtande 2020-10-26  

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna övertagandet av verksamheten vandrings- och 
motionsleder från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen, samt revidera reglementet för 
Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen enligt förslag daterat 2020-10-26. 
 
Totalt överförs 999 300 kronor från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 236 Dnr 2019/000952 

Önskemål att byta Gravarne 48:8 mot Gravarne 3:83 

Sammanfattning 

Efter försäljning av Gravarne 48:8 har det visat sig att tomten näst intill är omöjlig att bebygga med 
ett permanentbostadshus. Köparen önskar därför byta Gravarne 48:8 mot Gravarne 3:83 som 
kommunen nyligen fått tillbaka. 

Beskrivning av ärendet 

Tomten Gravarne 48:8 såldes i början av 2019 via kommunens tomtkö. Köparen önskar nu byta 
Gravarne 48:8 mot Gravarne 3:83 som nyligen kommit tillbaka i kommunal ägo. Önskemålet 
grundas i att Gravarne 48:8 näst intill är omöjlig att bebygga med ett permanentbostadshus. Dels är 
det komplicerat att få bygglov för detta enligt dagens rättspraxis och definitioner plan- och 
bygglagen, dels har det i efterhand framkommit att sprängning inte kan göras med anledning av 
närliggande bergrum. 
 
I rättslig mening rör det sig inte om ett byte då köpet av Gravarne 48:8 inte är fullbordat. Köpet 
fullbordas först när bottenplattan eller motsvarande byggnadskonstruktion färdigställts och hela 
köpeskillingen erlagts. 
 
Priset för Gravarne 3:83 beslutades 2008 till 600 tkr. Sökande köpte Gravarne 48:8 för 750 tkr efter 
fastställt pris 2015. VA-anläggningsavgift ingår i båda fallen. Med tanke på den allmänna 
prisutvecklingen kan det vara lämpligt att priset för Gravarne 3:83 justeras i viss mån. 
 
Vid byte av tomterna fördelas inte Gravarne 3:83 enligt turordningen i tomtkön. Kommunstyrelsen 
har möjligt att besluta om förtur enligt punkt 24 i tomtköreglerna. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2020-10-20 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att godkänna undantag från turordningen 
i tomtkön med anledning av att det inte är möjligt att bebygga tomten.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras (S) förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
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Forts KSAU § 236 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunstyrelsen godkänner undantag om förtur från turordningen i tomtkön under förutsättning 
att sökande återlämnar Gravarne 48:8. Priset för Gravarne 3:83 fastställs till 800 000 kr. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att fastigheten Gravarne 48:8 ska tas bort ur tomtkön för 
permanentboende, då det inte är möjligt att bebyggas för permanentboende. 
 
 
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 237 Dnr 2020/000656 

Utredning - Ändrad starttid för Kommunfullmäktiges sammanträden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har bifallit en motion 2020-09-24 § från Jan Ulvemark (S) 
att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bereda frågan om tidigareläggande av Kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har av tradition alltid hållit sina sammanträden på kvällstid.  
Motionären menar att det inte är rimligt att de som förvärvsarbetar ska sitta till sen kväll och orka 
vara alerta och hänvisar till att sammanträdestiden sattes på den tiden som alla var fiskare, vilket 
inte längre är fallet.  
 
En omvärldsbevakning har gjorts av hur andra kommuner väljer att förlägga sina sammanträden och 
det visar sig att av 14 kommuner i närområdet har endast 1 kommun valt att ha sitt möte på dagtid 
och det är Bengtsfors. 

Beskrivning av ärendet 

Ca 50 procent av KFs ledamöter är i arbetsför ålder och kan då komma att begära ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst. Övriga kostnader är lika som förut, resor och arvoden. 
 
Enligt Arvodesreglementet så utgår ersättning till förtroendevalda för förlorad arbetsförtjänst. 
Denna ersättning är den enda delen som ändrar sig om man flyttar mötet till dagtid. Vid en kontroll 
av ledamöternas ålder visar det sig att 50 procent är upp till 65 år och 50 procent är över 65 år.  
 
Den genomsnittliga tiden för Kommunfullmäktiges sammanträden är ca 4 timmar.  
Beräknat på detta så har Löneenheten tagit fram preliminär kostnad för halvt arvode dvs möte upp 
till 4 timmar enligt gällande Arvodesreglemente, utifrån de faktiska kostnader som detta skulle 
genererat, baserat på inlämnade blanketter för förlorad arbetsförtjänst hos nuvarande ledamöter. 
 
Kostnaden per sammanträde beräknas till 12 410 kr, vilket skulle ge en totalkostnad för år 2021, då 
7 sammanträden planeras, på totalt 87 000 kronor. 

Resultat av enkätundersökning 

En enkät sändes ut till fullmäktige för att utreda hur ledamöter och ersättare ser på möjligheten att 
ändra fullmäktiges sammanträdestid till dagtid. Svarsfrekvensen var 51 av 52, dvs 98 procent. Av 
dessa vill 47 st (92 procent) ändra fullmäktiges sammanträdestid till dagtid.  
 
19 st vill att mötet ska börja kl 10. 1 anser kl 13, medan 16 st har valt kl 14 och 5 st kl 16. Totalt vill 
22 st att mötet börjar mellan kl 13-16, så det är en övervikt mot eftermiddagen.  
Av de som har barn eller vårdar annan person så vill 9 av 11 att starttiden ska vara på fm. 
 
Den sammanlagda bedömningen av enkäten blir att fullmäktige ska starta kl 14.  
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Forts. KSAU § 237 

Hur gör andra kommuner?  

En undersökning av 14 andra kommuner visar att det endast är Bengtsfors som har fullmäktige på 
dagtid. Bengtsfors startar sina sammanträden kl 13.  

Ekonomi  
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är en tillkommande kostnad. Kostnaden kommer med 
nuvarande ledamöter uppgå till ca 12 400 kr, vilket för år 2021 blir totalt ca 90 tkr. 
 
Nettokostnaden för politisk verksamhet samt revision och partistöd är i Sotenäs 1028 kr per 
invånare år 2019, jmf med riket som är 694 kr per invånare. Den totala kostnaden för alla 
politikerarvoden är ca 8 mnkr per år. (år 2019) 
 
Ett införande av möten på dagtid gör att totalkostnaden för varje möte stiger. Ett alternativ skulle 
kunna vara att dra ner på antalet ledamöter i Kommunfullmäktige för att nå ett nollsummespel eller 
att göra en översyn av hela den politiska organisationen inför kommande mandatperiod med syfte 
att minska kostnaderna.  

Regelverk  
Kommunallagen (2017:725 ) kap 5 § 5 medger att kommuner med högst 8000 röstberättigade får ha 
21 ledamöter i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-10-17 
Enkätsvar 
Ekonomisk redovisning 
Motion 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att ändra sammanträdestiden till kl 10.00. 
 
Olof Börjesson (C) föreslår att ändra sammanträdestiden till kl 13.00. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M), Olof Börjessons (C) och 
förvaltningsledningens förslag och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar  
Roland Mattssons (M) förslag. 
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Forts KSAU § 237 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra sammanträdestiden till kl 10.00 från och med januari 2021. 
 
Totalt avsätts 90 tkr, medel tas ur ofördelade medel. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 238 Dnr 2020/001117  

Information om näringslivsranking från Svenskt Näringsliv 

Sammanfattning 

Svenskt Näringsliv lämnar information om årets näringslivsrankning.  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 239 Dnr 2020/000018 

Sotenäs Vatten AB Delårsrapport januari-augusti 2020 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB har inkommit med delårsrapport januari – augusti 2020. Styrelsen beslutade om 
rapporten 24 september.   
 
Utfallet för året pekar på ett överuttag på 1,9 mnkr vilket innebär att tidigare års underuttag minskar 
och beräknas vid årsskiftet uppgå till 1,9 mnkr. Inför året budgeterades med ett överuttag om 1,0 
mnkr. Orsaken till högre utfall än budget beror i huvudsak på låga räntekostnader (0,3 mnkr), lägre 
avskrivningskostnader (0,4 mnkr) samt högre intäkter (0,4 mnkr) än budgeterat. Köp av tjänst till 
Västvatten understiger budget.  
 
Investeringsutgifterna beräknas på helår vara lägre än budgeterat. Bruttoinvesteringar var 
budgeterade till 44,0 mnkr prognos på helår pekar på 25,0 mnkr. Varav lägre kapitalkostnader.  
Samtidigt minskar anslutningsavgifterna som beräknades uppgå till 13,8 mnkr. Årets prognos 
landar på 2,5 mnkr. Detta beror på att omvandlingsområde Hästskobacke är försenad. Något som 
borde påverka positivt kommande budgetår.     

Beslutsunderlag 

Sotenäs Vatten AB delårsrapport januari – augusti 2020 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-10-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut.   

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 240 Dnr 2020/001049 

Sotenäs Vatten AB, VA-taxa 2021 samt investeringsplan 2021 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB har 2020-10-27 inkommit med budget 2021 samt plan 2022 - 2023. I budget 
2021 har inräknats ett överuttag för att kompensera för tidigare års underuttag.  
 
Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 25,2 
mnkr för 2021, 23,4 mnkr 2022 samt 24,8 mnkr för 2023.  
 
Styrelsen föreslår en ökning av brukningstaxan med 9 % for 2021, 7 % för 2022 och 7 % för 2023. 
Anläggningsavgiften föreslås ökas med 5 % för 2021.  

Beskrivning av ärendet 

Inkommen handling innehåller budgetförslag för Sotenäs Vatten AB. Styrelsen behandlade och 
antog budgeten 2020-10-22. Beslutet innebär ett överuttag om 0,6 mnkr för att kompensera för 
tidigare års underuttag.  
 
Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 25,2 
mnkr för 2021, 23,4 mnkr 2022 samt 24,8 mnkr för 2023. Investeringarna har delats upp i följande 
områden för 2021. - Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder 21,8 mnkr - 
Omvandlingsområden 11,9 mnkr - Exploateringsområden 0 mnkr - Bruttoinvesteringar 33,7 mnkr - 
Fakturerade anläggningsavgifter -8,5 mnkr (13,8 mnkr) - Nettoinvesteringar 25,2 mnkr, budget för 
2020 uppgår till 30,2 mnkr. Helårsprognosen (augusti) för 2020 uppgår till 22,6 mnkr. 
 
I budget föreslås en höjning av anläggningsavgiften med 5 procent. Det framgår av 
budgethandlingen att det finns ett uppdämt investeringsbehov för ökad förnyelsetakt på 
ledningsnätet men även av reinvesteringar av VA-anläggningar knutna till Avlopp och 
Dricksvatten. Det stora behovet av investeringsutgifter framöver kommer att innebära en 
taxehöjning. Förslaget för 2021 innebär inget behov av nyupplåning 2021 samt ingen större ökning 
av investeringar. Heller ingen avsättning i investeringsfond.  
 
Med förslag till investeringar och övrig uppräkning föreslås att brukningstaxan ökas med 9 % för 
2021, 7 % för 2022 och 7 % för 2023. Enligt styrelsen innebär taxehöjningen ett överuttag för att 
kompensera för tidigare underuttag samt ökade underhållskostnader och utredning gällande vatten 
och reningsverk. Förvaltningen noterar att av höjningen om 9 % avser 0,8 procentenheter 
återställande av tidigare underuttag. 

Borgensavgift 

Kommunen tar i dagsläget inte ut någon borgensavgift. Sotenäs Vatten AB har under några år 
noterat det i budgethandlingen. Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommundirektör att se över 
detta. En borgenspolicy är framtagen och behandlas på kommunfullmäktiges möte 2020-12-10. I 
policyn föreslås att borgensavgift ska tas ut. Beslutar kommunfullmäktige så kommer avgift att tas 
ut inför budget 2022. Nivån på avgift för 2022 beslutas i samband med att Mål- och resursplan 2022 
– 2025, budget 2022 behandlas av kommunfullmäktige i juni 2021.  
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Brukningstaxa 

Sotenäs Vatten AB inkom 2/10 med förslag på budget 2021 vilket innebar en taxehöjning med 5,5 
procent för 2021. I det förslaget framkom ”att en stor del av ökningen av bruknings-intäkter beror 
på ett underuttag två år i rad som enligt lag ska återställas inom tre år samt haverier som sker på 
reningsverken och ökar upp underhållskostnaderna”. 
 
I beslut som inkom 27/10 föreslås en taxehöjning med 9,0 procent för 2021 och 7,0 procent de 
följande två åren.  Med förklaring ”att en stor del av ökningen av brukningsintäkter 
beror på ett underuttag två år i rad som enligt lag ska återställas inom tre år samt haverier som sker 
på reningsverken och ökar upp underhållskostnaderna. Dessutom ska en utredning gällande vatten 
och reningsverk genomföras enligt KS beslut, som belastar år 2021”. 

Beslutsunderlag 

Budget 2021 och plan 2022 - 2023 Sotenäs Vatten AB  
Styrelseprotokoll Sotenäs Vatten AB 2020-10-22 
Taxeföreskrifter  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-10-27 

Yrkande 

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

Tilläggsyrkande 

 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att Sotenäs Vatten AB ger de förtroendevalda beslutsunderlag i god 
tid för att kunna gå igenom och diskutera ärendet och att det finnas en kostnadsutveckling för att 
kunna följa upp  utvecklingen av de administrativa kostnaderna. 
 

Propositionsordning 

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

Sotenäs Vatten AB förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ökning av brukningstaxan med 9 procent för 2021 
 
Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för 2021 med plan 2022 - 2023.  
 
Kommunfullmäktige godkänner ökning av anläggningsavgift 5 % för 2021.  
 
Kommunfullmäktige godkänner att taxeföreskrifterna, efter uppdatering enligt detta beslut, för 
2021.   
 
Kommunfullmäktige godkänner att utredningen avseende avloppsreningsverk belastar 
taxekollektivet med 0,6 mnkr och skattekollektivet med maximalt 0,4 mnkr 2021. Medel för 
skattekollektivet tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel 2021.    
 
Beslutsunderlag från Sotenäs Vatten AB delges de förtroendevalda i god tid för att kunna gå 
igenom och diskutera ärendet och att det finnas en kostnadsutveckling för att kunna följa upp 
utvecklingen av de administrativa kostnaderna 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Sotenäs vatten AB 
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KSAU § 241 Dnr 2021/000001 

Planeringsförutsättningar Mål- och resursplan 2022 - 2025, Budget 
2022 

Sammanfattning  

Planeringsförutsättningarna är uppstarten på kommande budgetprocess. I förutsättningarna görs 
antagande om befolkning, finansiella mål, pris- och löneuppräkning samt tidsplan.  
 
Framöver är läget ansträngt för kommunen med något vikande befolkning och lägre skatte- och 
bidragsintäkter. Med dessa planeringsförutsättningar som grund fortsätter årets budgetarbete. 
Slutligt antagande om befolkning och finansiella mål tas i samband med kommunfullmäktiges 
budgetbeslut i juni.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-11-01 
Planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2022 - 2025, budget 2022 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget. 
 

Tilläggsyrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår att det görs en uppräkning av index för alla verksamheter. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2022 2025, 
budget 2022. 
 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 242 Dnr 2020/000002 

Investeringsbudget 2021 plan 2022 - 2024 

Sammanfattning  
Investeringsvolymen ska över en mandatperiod inte överstiga summan av årens avskrivningar och årens 
resultat, därtill kan investeringar för särskilda satsningar ingå förutsatt att de finansieras med egna medel. 
 
För de kommande tre åren föreslås särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet. Det innebär 
att självfinansieringsgraden för respektive av åren minst ska vara; 92 procent 2021, 40 procent 2022, 50 
procent 2023 och därefter minst 100 procent. Under åren 2022 – 2023 finansieras investeringarna förutom 
med årets resultat och årets avskrivningar också med upparbetade likvida medel.  
 
För 2021 budgeteras med investeringsnivå på 39,3 mnkr, för 2022 77,0 mnkr, för 2023 85,1 mnkr och för 
2024 44,0 mnkr. 
 
I nedanstående sammanställning framgår förvaltningens förslag till investeringsplan för 2021 med plan 2022 
- 2024.   investeringsplanen ingår totalt 95 mnkr för särskild satsning Hunnebohemmet. Och 5 mnkr ingår i 
investeringsbudget för 2020. Sedan beslut om tillbyggnad och ombyggnad togs har utgiften för 
projekteringen uppgått till 0,4 mnkr. Utgifterna dessförinnan uppgår till 1,1mnkr. 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på investeringsbudget för 2021 med plan 2022 - 2024.  
 
Att självfinansiera investeringar bevarar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden i form 
av bibehållna finansiella nettotillgångar. Detta innebär vidare att det finansiella målet för god 
ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen kommer att uppnås för 2021. 
 
Investeringsvolymen för investeringar 2020 med plan 2021 - 2023 uppgår till 136,0 mnkr över plan-
perioden.  
 
mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 
Nettoinvesteringar 32,9 39,3 77,0 85,1 44,0 
Särskild satsning 5,0 5,0 45,0 45,0 - 

 
För kommande år behövs också en genomlysning av ett antal större investeringar vilka inte i 
dagsläget inte är inkluderade. Dessa investeringar avser geoteknik, åtgärder betong- och stenkajer. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

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 skatteintäkter samt upparbetat likviditet under perioden. 
Detta innebär vidare att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende investerings-
volymen kommer att uppnås för åren 2020. 
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Analys  

Allt mer eftersatt underhåll i byggnadsbestånd, gatumiljöer, hamnar och övriga anläggningar gör att 
värdet på dessa sjunker. Detta gör att risken ökar för att akuta åtgärder behöver vidtas. Akuta 
åtgärder utgör inte investeringar utan belastar driftbudgeten, med risk för underskott i kommunens 
resultat. Nu äskade medel för förbättringar och planerat underhåll är en anpassning till rådande 
budgetläge. För att komma till rätta med dessa utmaningar, utan ytterligare medel, kan 
byggnadsbeståndet minskas. Även hamnanläggningar kan avyttras. 

Beslutsunderlag 

Investeringsbudget inklusive kommentarer  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-11-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad investeringsbudget daterad 2020-10-30 för 
2021, plan för 2022-2024. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 243 Dnr 2020/000002 

Internbudget kommunstyrelsen 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har enligt anvisningar arbetat fram en omvärldsanalys samt förslag till 
uppdatering av de styrande verksamhetsmålen. Därtill har förvaltningen utifrån 
budgetanvisningarna tagit fram konsekvensbeskrivningar av minskat kommunbidrag samt gjort en 
översyn av investeringsbehov för de kommande åren.   

Styrande verksamhetsmål 

I bifogat dokument finns förslag på styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsens allmänna och 
tekniska verksamhet. Enligt gällande styrmodell är nämndens styrande verksamhetsmål två-åriga. 
Det innebär att i förslag till internbudget har en större revidering skett. Samtliga nytillkomna 
förändringar är gulmarkerade. I vissa fall föreslås att mål eller indikator byts ut. Fokus har varit på 
turism, social hållbarhet, hållbarhet för klimat och miljö och möjlighet för enskilda att påverka sin 
vardag.  

Driftsbudget 

Inför 2021 beslutade kommunfullmäktige att kommunstyrelsens ram skulle minska med 2,5 mnkr. I 
förslaget redovisas denna minskning samt konsekvensbeskrivning. I förslag till reviderad MRP 
2021 ingår en ökning av ofördelade medel med 3,0 mnkr samt medel för hållbarhetsarbete med 0,6 
mnkr. Dessa ingår i budgetförslaget och beslutas under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om utökningen.  
 
För kommande år kommer att föreslås införande av en beställarfunktion gentemot bolagen. Om 
sådant beslut fattas kommer internbudgeten att justeras avseende kostnader samt med motsvarande 
belopp på intäkterna.  

Investeringsbudget 
I internbudgeten ingår inget förslag till investeringsplan. Detta kommer i separat ärende och då för 
hela kommunen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-11-03 
Internbudget 2021 
Internbudget KS allmän verksamhet 
Internbudget KS teknisk verksamhet 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2020-11-11 §§ 223-258 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 36(61)
 

 
 

Forts. KSAU § 243 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till budget för 2021.  
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget om utökning av kommunstyrelsens ram på 3,0 mnkr 
respektive 0,6 mnkr under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om utökningen.  
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till styrande verksamhetsmål och i övrigt godkänner 
upprättad internbudget. 
   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 244 Dnr 2020/000003 

Internbudget återkoppling nämnderna 2021 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska alla Sveriges kommuner bedriva sin verksamhet utifrån god ekonomisk 
hushållning. Målen för god ekonomisk hushållning gäller över mandatperioden 2019 - 2022. Med 
utgångspunkt från kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning fastställer 
nämnderna styrande verksamhetsmål, dessa gäller över två år. En sammanställning över 
nämndernas styrande verksamhetsmål för åren 2021 - 2022 återfinns i bilaga. 
 
Fullmäktige har antagit budgetramar för nämnderna i Mål- och resursplan 2021 - 2024, budget 2021 
(MRP 2021). Nämnden ska därefter fördela tilldelad budgetram mellan sina olika verksamheter i 
nämndens internbudget. Nämndens uppgift under året är att inom tilldelad budgetram bedriva 
verksamhet enligt beslutade mål. Nämnderna har att minska kommunbidraget för 2020 med 12,3 
mnkr, varav: 
Kommunstyrelsen -2,5 mnkr 
Byggnadsnämnden -0,7 mnkr 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän +0,0 mnkr 
Utbildningsnämnden -5,9 mnkr 
Omsorgsnämnden -3,2 mnkr 
 
Kompensation tilldelas nämnderna för pris- och löneindex samt även för kapital-kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

- Mål för god ekonomisk hushållning och styrande verksamhetsmål 
 
Enligt kommunallagen ska alla Sveriges kommuner bedriva sin verksamhet utifrån god ekonomisk 
hushållning. Kommunfullmäktige i Sotenäs beslutar om mål för god ekonomisk hushållning utifrån 
vision 2022 samt majoritetens programförklaring. Målen för god ekonomisk hushållning gäller över 
mandatperioden 2019 - 2022. Fullmäktige har för mandatperioden antagit fem verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
fastställer nämnderna styrande verksamhetsmål, dessa gäller över två år. En sammanställning över 
nämndernas styrande verksamhetsmål för åren 2021 - 2022 återfinns i bilagan "Sammanställning 
styrande verksamhetsmål 2021 - 2022". 
 
Nämnderna ska till de styrande verksamhetsmålen bl.a. använda de indikatorer som fullmäktige 
fastställt i MRP 2021. Samtliga nämnder ska också ha brutit ner fullmäktiges mål om en attraktiv 
arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal. 
Rödmarkerad text i bilagan "Sammanställning styrande verksamhetsmål 2021 - 2022" avser 
mål/indikatorer som nämnden inte beslutat i internbudgeten men som fullmäktige anvisat i MRP 
2021. 
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- Nämndernas budgetramar för driftverksamhet  
 
Fullmäktige har antagit budgetramar för nämnderna i Mål- och resursplan 2021 - 2024, budget 2021 
(MRP 2021). Nämnden ska därefter fördela tilldelad budgetram mellan sina olika verksamheter i 
nämndens internbudget. Nämndens uppgift under året är att inom tilldelad budgetram bedriva 
verksamhet enligt beslutade mål. 
 
Nämnden är skyldig att se till att inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser utan att 
finansieringen är klarlagd. Tilläggsanslag under löpande budgetår ges i princip endast då en nämnd 
eller styrelse får nya verksamhetsuppgifter. Beslutsunderlag för utökad eller förändrad verksamhet 
ska innehålla kostnadsredovisning både för inne-varande år och på längre sikt, t ex helårseffekt av 
driftkostnader. 
 
Förutsättningarna för nämnderna beslutades av kommunfullmäktige juni 2020. Nämnderna har att 
minska kommunbidraget för 2020 med 12,3 mnkr, varav: 

 
 
Kompensation tilldelas nämnderna för pris- och löneindex samt även för kapital-kostnader. 

Beslutsunderlag 

Controllers tjänsteutlåtande 2020-11-02 
Sammanställning styrande verksamhetsmål 2021 - 2022 
Nämndernas internbudgetbilagor 2021 (6 st) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen från nämnderna med följande tillägg: 
 
- att Kommunstyrelsen inom befintlig budgetram använder indikatorerna " Andel miljöbilar i 
kommunorganisationen (KKiK)" samt " Ekologisk andel av totalt livsmedelsinköp (KKiK)" i 
enlighet med fullmäktiges beslut i MRP 2021. 
 
- att Byggnadsnämnden inom befintlig budgetram använder indikatorn "Andel planenliga 
lovansökningar från företag i kommunen som avgörs inom 6 veckor" i enlighet med fullmäktiges 
beslut i MRP 2021. 
 
- att Utbildningsnämnden inom befintlig budgetram använder målformuleringen 
"Utbildningsnämnden arbetar för ett hållbart samhälle" och "Utbildningsnämnden skapar goda 
förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal" med indikatorerna " Sjukfrånvaro", 
"Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i anställningsbeviset (oavsett 
tjänstgöringsgrad)" samt " Antal erbjudna praktikplatser under året" i enlighet med fullmäktiges 
beslut i MRP 2021. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 245 Dnr 2020/001011 

Kommunalförbundet Fyrbodal delårsrapport januari-juni 

Sammanfattning 

Fyrbodals Kommunalförbund inkom 2020-10-13 med delårsrapport för ekonomi ock verksamhet 
för perioden jan-juni 2020. Denna antogs av direktionen 2020-09-24.     
Resultatet för perioden uppgår till ett underskott -446 tkr. Prognosen på helår beräknas ge ett 
mindre överskott på 58 tkr. Budgeten på helår uppgår till +170 tkr.  

God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska i budgeten anges finansiella mål samt verksamhetsmål som har 
betydelse för god ekonomisk hushållning. I rapporten saknas uppföljning av mål för god ekonomisk 
hushållning.  

Intern kontroll 
Återredovisning saknas.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-10-27 
Delårsrapport för ekonomi och verksamhet 2020-06-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad rapport för Fyrbodals Kommunalförbund. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 246 Dnr 2020/001015 

Granskning av ägarstyrningen i Rambo AB 2020 

Sammanfattning 

Lekmannarevisorerna i Rambo AB har under de tre senaste åren påtalat brister 
avseende styrningen av Rambo AB. Under 2017 genomförde lekmannarevisorerna en granskning av 
styrdokument från bolagets ägare. Granskningens sammanfattade bedömning var att styrningen och 
ägarkommunernas roll i styrning kunde förtydligas.  
 
I lekmannarevisorernas grundläggande granskning är 2018 och 2019 framkom vidare att bolagets 
avfallsplan och ägardirektiv är inaktuella och i behov av översyn. 
 
Lekmannarevisorerna i Rambo AB har därför beslutat att 2020 genomföra en granskning av 
ägarstyrning i Rambo AB. Som en del i granskningen önskar kommunrevisionen i respektive 
ägarkommun svar på hur kommunen arbetar med att utveckla styrningen av Rambo AB samt vilken 
strategi kommunen har för att tillse att uppdaterat ägardirektiv och avfallsplan arbetas fram.  
 
Skrivelsen översändes med önskemål om att senast den 19 november 2020 erhålla svar. Avstämning 
är genomförd med kommunrevisionen att svar inkommer efter att ärendet behandlats av 
Kommunfullmäktige.   

Konsekvensbeskrivning 

Ägarstyrningen i Rambo AB bygger på bolagsordning, ägardirektiv samt aktieägaravtal. Till det 
kommer den informella styrningen genom politiska och verksamhetsmässiga samråd. Samråden 
regleras i ägardirektivet. Politiskt samråd sker två gånger per år, en gång på vår och en gång på 
höst. Därtill genomförs renhållningssamråd och ekonomisamråd.  
 
Bolagsordningen och aktieägaravtal uppdaterades och beslutades under 2017/18. Detta i samband 
med att ägarfördelningen i bolaget utjämnades så att kommunerna numera äger 25 procent vardera 
av bolaget. Ägardirektivet berördes dock inte av denna förändring. 
 
Den granskning avseende 2017 (KPMG) som nämns i kommunrevisionens skrivelse har inte 
föranlett några åtgärder från ägarnas sida. Enligt förvaltningens bedömning handlar flertalet 
synpunkter i rapporten om förtydliganden som kan göras, men som inte är av någon avgörande 
betydelse för bolagets verksamhet.  
I granskningen avseende 2019 (EY) uppmärksammas att den för Rambo AB och ägarkommunerna 
gemensamma avfallsplanen inte har uppdaterats sedan den antogs 2008. Enligt ägardirektivet ska 
bolaget arbeta utifrån de målsättningar som anges i avfallsplanen. Revisorerna menar att det inte är 
möjligt att följa måluppfyllelsen utifrån ägardirektivet när avfallsplanen är inaktuell.  Förvaltningen 
delar uppfattningen att en ny avfallsplan måste tas fram, vilket har behandlats på ägarsamråd den 22 
oktober 2020.  
 
På senaste ägarsamrådet (2020-10-22) beslutades att kommundirektörerna fick i uppdrag att se över 
ägardirektiv.  
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För Sotenäs del har en bolagsstyrningsgrupp bildats under året. Syftet med gruppen är att arbeta 
fram övergripande policydokument samt att göra en översyn av befintliga ägardirektiv och 
bolagsordningar. Första steget i ökad nivå på ägarstyrning är genomförande av gemensam 
utbildningsdag avseende ägarstyrning och ägardialog. Dagen genomförs 2 november. Samtliga 
ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ledamöter och ersättare är inbjudna. Även 
samtliga ordförande och VD i de kommunala bolagen är inbjudna.  
 
Därtill har ett antal verksamhetssamråd genomförts efter sommaren detta framförallt med fokus på 
koncernens investeringsplaner. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-10-27 
Kommunrevisionens frågor avseende ägarstyrning Rambo AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna svaret och översänder svaret till kommunrevisionen   

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 247 Dnr 2020/000865 

Motion - Ökade ramar för omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) har inkommit med motion att ramarna för omsorgsnämnden ska öka med 
samma belopp som de generella bidragen ökar.  
 
Regeringen har aviserat en tillfällig ökning av de generella statsbidragen år 2021 med 10 mdkr, samt 
2022 med 5 mdkr riktat till kommuner och regioner. De tillfälliga generella bidragen påverkar intäkterna 
i Sotenäs kommun med 6,1 mnkr år 2021 och 3,1 mnkr för år 2022. 
 
Regeringen har aviserat 4 mdkr till kommuner i permanent äldreomsorgssatsning och 3,4 mdkr till 
kommuner i tillfälligt äldreomsorgslyft i form av riktade statsbidrag. Dessa riktade statsbidrag kan 
Sotenäs kommun ansöka om och de uppgår till 5,6 mnkr för äldreomsorgssatsningen och 4,7 mnkr 
för äldreomsorgslyftet. 
 
Någon utökning av ramarna föreslås inte däremot att den riktade satsningen i sin helhet går till 
Omsorgsnämnden. Det innebär en nivåhöjande förstärkning med 5,6 mnkr.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-10-27 
Motion  

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att motionen avslås. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 248 Dnr 2020/000436 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Sammanfattning 

Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom Kommunstyrelsens ansvarsområde. I 
gällande delegationsordning för Kommunstyrelsen reviderad  
2019-02-13 saknas vissa delegationspunkter samt innehåller föråldrade laghänvisningar. 
Nämndsekreteraren har därför fått i uppdrag att revidera denna.     

Beskrivning av ärendet 

Delegering innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag att på dess vägnar fatta beslut i 
vissa ärenden (KL kap. 6 § 37, kap. 7 §§ 5-7). Kommunallagens regler om delegering syftar till att 
beslutsfattanden ska kunna anpassas till lokala förhållanden och att de förtroendevalda ska kunna 
avlastas rutinärenden och få mer tid över för övergripande frågor. Gällande delegationsordning för 
Kommunstyrelsen reviderades senast 2020-04-15 men då bara på ett par punkter. 
En större revidering har nu gjorts och samtliga ändringar är markerade i förslaget. Kommentarer 
från ekonomichef finns vid vissa delegationspunkter. 
 
Avsnitt 2 (Ekonomi) och 3 (Upphandling) är helt utbytta för att förenkla överblicken över de 
förändringar som gjorts. I samband med denna översyn har en större förskjutning skett från 
verkställighet till delegationsbeslut. Framförallt tydligt är det inom området upphandling. I samband 
med denna översyn ingår också att handlingen behörighet att underteckna handlingar utgår och 
delvis ersätts med beslut om firmatecknare och delvis ersätts med delegationsbeslut. Som exempel 
på det är tillägg av punkt 2.1.16.  
 
Utgångspunkten är också att samtliga nämnders delegationsordning har lika avsnitt  1 - 4 för att 
därefter ha nämndsunika avsnitt. Detta för att tydliggöra vikten av delegationen och vem som har 
vilket ansvar. Som exempel på det kan nämnas 3.11 Leasingavtal som endast får tecknas och 
förlängas av ekonomichef. 
 
Uppdateringen av delegationsordningen kommer att följas av utbildning i samtliga förvaltningar.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-10-02 
Förslag reviderad delegationsordning Kommunstyrelsen 2020-09-21. 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till förslaget. 
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Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen antar delegationsordningen daterad 2020-11-01.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 249 Dnr 2020/000455 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2019 - analys av 2019 års 
resultat  

Sammanfattning 

Sotenäs deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kommunens 
Kvalitet i Korthet. Jämförelseprojektet innefattar ett 40-tal nyckeltal. Av dessa placerar sig Sotenäs 
kommun i 2019 års rapport bland de 25 procent bästa kommunerna i 13 fall, och bland de 25 
procent sämsta kommunerna i 10 fall. Förvaltningarna har tagit fram en sammanfattande rapport där 
dessa nyckeltal analyserats. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kommunens 
Kvalitet i Korthet. Projektet administreras och samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort 
intresse för invånarna. 
 
Resultatet av 2019 års mätning presenterades för kommunstyrelsen i april 2020. Kommunstyrelsen 
gav då nämnderna i uppdrag att analysera; dels de områden där kommunen placerar sig bland de 25 
procent sämsta kommunerna i jämförelsen, och dels de områden där kommunen presterat särskilt 
bra 
 
Jämförelseprojektet innefattar ett 40-tal nyckeltal. Av dessa placerar sig Sotenäs kommun i 2019 års 
rapport bland de 25 procent bästa kommunerna i 13 fall, och bland de 25 procent sämsta 
kommunerna i 10 fall.  
 
Inom området "Barn och unga" ingår 14 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de bästa i fem av 
nyckeltalen, samt bland de sämsta i fem av nyckeltalen. 
 
Inom området "Stöd och omsorg" ingår 14 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de bästa i fyra av 
nyckeltalen. Sotenäs placerar sig inte bland de sämsta i något av nyckeltalen. 
 
Inom området "Samhälle och miljö" ingår 13 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de bästa i fem av 
nyckeltalen, samt bland de sämsta i fyra av nyckeltalen 
 
Förvaltningarna har tagit fram en sammanfattande rapport där dessa nyckeltal analyserats. 

Beslutsunderlag 

Controllers tjänsteutlåtande 2020-10-22 
Kommunens Kvalitet i Korthet - Analys av resultatet 2019, daterad 2020-10-22 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten.  
 
Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att fortsätta med analys i de områden där Sotenäs 
placerar sig bland de 25 procent bästa samt analys och förslag till åtgärder i de områden där Sotenäs 
placerar sig bland de 25 procent sämsta i jämförelsen, även i kommande års KKiK-rapporter. 
  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 250 Dnr 2019/001307 

Uppföljning av internkontrollplan 2020 Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Syftet med internkontrollplanen är att säkerställa en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär 
att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:  
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.  
 
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 innehåller åtta kontrollområden. Av åtta 
kontrollområden bedöms sex fungera. Därtill bedöms två områden fungera men bör utvecklas. 
Dessa två ligger med som föreslagna områden i 2021 års internkontrollplan.  

Beskrivning av ärendet 

Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av  
kommunfullmäktige 2011, senast reviderad 2018-04-24 § 41, att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av 
säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:  
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.  
 
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 innehåller åtta kontrollområden. Av åtta 
kontrollområden bedöms sex fungera. Därtill bedöms två områden fungera men bör utvecklas. 
Dessa två ligger med som föreslagna områden i 2021 års internkontrollplan.  
 
1. Attest - bedöms fungera 
2. Målstyrning - bedöms fungera 
3. Frånvarorapportering - bedöms fungera 
4. Tjänsteresor - bedöms fungera 
5. Kreditering av kundfakturor - bör utvecklas 
6. Tillbud och arbetsskador - bedöms fungera 
7. Rehabiliteringsplan - bör utvecklas 
8. Rutin för bokföring av anläggningspersonals utförda tid - bedöms fungera 

Beslutsunderlag 

Controllers tjänsteutlåtande 2020-10-17  
Rapport uppföljning kommunstyrelsens internkontrollplan 2020, daterad 2020-10-02. 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att de brister som finns i internkontrollplanen 2020 följs upp och 
åtgärdas. 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2020-11-11 §§ 223-258 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 49(61)
 

 
 

Forts. KSAU § 250 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan 2020 samt att de brister som finns i 
internkontrollplanen 2020 följs upp och åtgärdas. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 251 Dnr 2020/000968 

Intern kontroll 2020 - sammanställd återrapportering 

Sammanfattning 

Syftet med internkontrollplanen är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 
följande uppnås:  
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.  
 
Uppföljningen för samtliga nämnder, inklusive Löneenheten och IT-enheten, består av 36 
kontroller. Sammantaget visar årets kontroller att 24 områden fungerar bra, samt att tolv områden 
fungerar men bör utvecklas. 
 
Västvatten AB har kontrollerat fem områden på temat Systematiskt arbetsmiljöarbete, varav tre 
områden bedöms fungera bra och två områden bedöms fungerar men bör utvecklas. 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av  
kommunfullmäktige 2011, senast reviderad 2018-04-24 § 41, att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av 
säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:  
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. 
Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens 
verksamhetsområde. Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, 
rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i internkontrollplanen. 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar av systemet behövs, ska 
styrelsen besluta om sådana. 
 
I bifogad sammanställning framgår vilka kontroller som genomförts för respektive nämnd samt 
uppgift om kontrollområdet "fungerar", "fungerar men bör utvecklas" eller "inte fungerar". Till 
vissa granskningspunkter tillkommer förslag på åtgärder.  
 
Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden, Byggnadsnämnden och Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän har samtliga antagit sin uppföljning av internkontrollplan 2020. Kommunstyrelsen 
behandlar uppföljning av styrelsens internkontrollplan 2020 i anslutning till uppföljningen av 
nämndernas återrapportering 2020. 
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Uppföljningen för samtliga nämnder, inklusive Löneenheten och IT-enheten, består av 36 
kontroller. Sammantaget visar årets kontroller att 24 områden fungerar bra, samt att tolv områden 
fungerar men bör utvecklas.  
 
Under året har dialog påbörjats med bolagen för att i kommande återrapportering även kunna 
inkludera dessa i den sammanställda återrapporteringen. Under 2020 har Västvatten AB återkopplat 
bolagets internkontrolluppföljning. Bolaget har kontrollerat fem områden på temat Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM), varav tre områden bedöms fungera bra och två områden bedöms fungerar 
men bör utvecklas.  

Beslutsunderlag 

Sammanställd återrapportering av intern kontroll 2020, daterad 2020-10-29 
Controllers tjänsteutlåtande 2020-10-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen noterar nämndernas och Västvatten AB:s återrapportering av internkontrollplaner 
2020, med föreslagna åtgärder.  
   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 252 Dnr 2020/000456 

Intern kontroll 2021 - Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 

Sammanfattning 

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

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.  

 
Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2021 beslutat om två kontroller som gäller 
för kommunstyrelsen och samtliga nämnder.  

• Nämndens styrande verksamhetsmål för år 2021 - 2022  
• Utbetalningar 

 
Utöver dessa antas ytterligare några kontroller som endast avser kommunstyrelsens verksamheter. I 
bilagd handling återfinns tio förslagna områden från vilka kommunstyrelsen kan prioritera ett antal. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Intern 
kontroll ska inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är 
viktigt att kommunstyrelsens internkontrollplan även innefattar verksamhetsinriktade kontroller.  
 
Internkontrollplanen ska minst innehålla:  

• Genomförd riskbedömning (riskanalys)  
• Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp  
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen)  
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen  
• När uppföljningen ska rapporteras till nämnden/styrelsen  

 
Utöver dessa antas ytterligare några kontroller som endast avser kommunstyrelsens verksamheter. I 
bilagd handling återfinns tio förslagna områden från vilka kommunstyrelsen kan prioritera ett antal. 

Beslutsunderlag 

Controllers tjänsteutlåtande 2020-10-29 
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021, daterad 2020-10-22 
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Forts. KSAU § 252 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan förslag till beslut till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar att följande granskningsområden, förutom de anvisade, ska ingå i 
internkontrollplan för år 2021: 
- 
- 
- 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 253 Dnr 2020/000451 

Information om företagsetableringar 

Sammanfattning 

Information lämnas om aktuella etableringar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  
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KSAU § 254 Dnr 2020/000451 

Tilläggsavtal till planavtal  

Sammanfattning 

Ärendet avser tillägg till planavtal mellan Sotenäs kommun och Quality Salmon AB (bolaget) 
avseende detaljplanen för Hogenäs Norra. 

Bakgrund  

Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2020 i ärende KS 2020/451 att för Quality Salmon AB 
reservera mark för eventuell framtida arrendeupplåtelse för etablering av en industripark för 
landbaserad fiskodling. För att bolaget ska få tillträda arrendet krävs att bolaget uppfyller ett antal 
vilkor, däribland att detaljplan och miljötillstånd vinner laga kraft. Samtidigt med nämnda avtal 
beslutade kommunfullmäktige att ingå planavtal med samma bolag, se bilaga 1. I plantalet (som 
utgör en bilaga till arrendeavtalet) regleras kostnadsfördelning ifråga om planhandlingar, 
godkännande av plankonsult, och fullmakt till plankonsult att företräda bolaget i förhållande till 
kommunen. Enligt planavtalet ska exploatören betala hela kostnaden för framtagande av 
planhandlingar, de utredningar som behövs, grundkarta, fastighetsförteckning, annonser samt 
kommunens handläggning av detaljplanen.  
 
I samma ärende uppdrog kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att komplettera avtalen med 
legal status för etableringsområde, bolagets firma och säte samt angivande av plankonsult. 
Kommunstyrelsen återrapporterar härmed till kommunfullmäktige att detta uppdrag genomförts. 

Beskrivning av ärendet 

Jordbruksverket har den 28 oktober 2020 beviljat medel för etablering storskaligt landbaserat 
vattenbruk (journalnummer 2020-2161 inom havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020). Syftet med 
projektet är att identifiera och kartlägga lämpligt område i Sotenäs kommun för etablering av en 
landbaserad laxodling. Målet med projektet är att skapa grundförutsättningar för en etablering av 
vattenbruksverksamhet. Se bilaga 2. 
 
På grund av beviljade medel från Jordbruksverket behöver planavtalet förändras genom ett tillägg. 
 
Förvaltningen konstaterar att stödet från Jordbruksverket, med vissa begränsningar, bl.a. omfattar 
framtagande av detaljplan. Stödet lämnas till kommunen och utbetalas oavsett vilken exploatör som 
slutligen etableras inom kommunen. Begränsningarna i stödet innebär att det tex inte omfattar 
utredning om stigande vatten, slutfasen i den arkeologiska utredningen eller trafikutredning. 
Kommunen saknar finansiella möjligheter att själv genomföra dessa utredningar enligt den tidplan 
nu aktuellt bolag arbetar enligt. Bolaget har därför åtagit sig dessa kostnader. 
 
Utredningar som finansieras av kommunen ska upphandlas enligt lag om offentlig upphandling. 
 
Upphandling av utredningarna genomförs med interna resurser. Utredningarna utgör nödvändiga 
förutsättningar för att utreda markens lämplighet för etablering av industri oavsett om nu aktuellt 
bolag slutligen kommer att arrendera området sedan reservationstiden gått ut eller om andra bolag 
kommer att nyttja industriområdet. 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2020-11-11 §§ 223-258 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 56(61)
 

 
 

Forts. KSAU § 254 

Beslutsunderlag 

Chefers tjänsteutlåtande 2020-11-05 
Planavtal 2020-09-zz 
Jordbruksverkets beslut 2020-10-28, bilaga 2 
Tillägg till planavtal, utkast 2020-10-23, bilaga 3 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommundirektören att upphandla plankonsulter för 
uppdraget, med reservation för att beslut om tillägg till planavtal (ovan) vinner laga kraft. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ingå tillägg till planavtal med Quality Salmon AB, 559242-2090, 
tilläggsavtal till planavtal, utkast 2020-10-23, bilaga 3. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att fortsättningsvis förvalta här aktuellt 
planavtal och att fatta beslut om framtida eventuella ändringar av planavtalet. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 255 Dnr 2020/001088 

Samverkansöverenskommelse med polismyndigheten 2020-2023  

Sammanfattning 

Sotenäs har tidigare haft överenskommelser om samverkan i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet med polismyndigheten. Det senast gällande avtalet upphör den 31 dec 
2020. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet 
mellan kommunen och polisen. 
 
Kommunen kommer att driva det trygghetsskapande arbete enligt arbetsmetoden EST genom en 
arbetsgrupp bestående av kommunpolis, folkhälsostrateg, säkerhetssamordnare och representant 
från räddningstjänsten. Övriga tjänstepersoner inom kommunala förvaltningar och bolag kan även 
bli inbjudna till diskussion vid enskilda tillfällen där den verksamheten kan vara en del av lösningen 
på ett visst problem som uppdagats (ex. om det kommer in tips att det förekommer vandalisering 
kring högstadieskolan kan rektorn bjudas in). Samarbetet formuleras och genomförs genom en 
gemensam och aktuell problembild i arbetsgruppen EST.   
 
Parterna åtar även sig att ta fram och följa upp ett medborgarlöfte som tas fram genom 
medborgardialog. 
 
Överenskommelsen föreslås gälla för tiden 2020–2023, där prioriterade och genomförda åtgärder 
ska återrapporteras årligen till kommun- och polisledning.  

Bakgrund  

Sotenäs har tidigare haft överenskommelser om samverkan i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet med polismyndigheten. Det senast gällande avtalet upphör den 31 dec 
2020. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet 
mellan kommunen och polisen. 
 
I föregående samverkansöverenskommelse har en åtgärdsplan varit en del av utförandet av 
samverkan, där parterna ska följa den beslutade åtgärdsplanen. Åtgärderna skulle genomföras inom 
den överenskomna tidsperioden och ansvaret ålåg utförarna samt att 
utförarna skulle återrapportera beslutade aktiviteter till kommun och polisledning årligen. Det fanns 
svårigheter i genomförandet av denna åtgärdsplan utifrån att den inte alltid var aktuell under året 
som löpte och att det inte alltid genomfördes. Åtgärdsplanen krävde att årligen identifiera, 
sammanställa, genomföra samt återrapportera relevanta åtgärder i flera verksamheter. Den senast 
uppdaterade åtgärdsplanen är från 2017, vilket visar på att detta inte genomförts. Vid en uppföljning 
av åtgärdsplanen visade det sig även att inte alla åtgärder heller har blivit genomförda. I och med att 
det är relativt resurskrävande att ta fram och genomföra denna åtgärdsplan men att det ändå inte 
blivit ett aktivt arbete föreslås att skapa bättre resursutnyttjande genom att använda en annan metod. 
Ett förslag är därmed att ersätta åtgärdsplanen som fanns i det föregående 
samverkansöverenskommelsen med att införa en arbetsmetod vid namn EST.  
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Forts. KSAU § 255 

 
 
Effektiv Samordning för Trygghet (EST), är en arbetsmetod som utvecklats av lokalpolisområde 
Örebro, Örebro kommun, Örebro Bostäder AB och forskarmiljön CAPS vid Örebro universitet. 
Syftet med EST är att effektivisera det kunskapsbaserade situationellt trygghetsskapande arbetet 
som b.la. polis och kommun utför. Genom att man samverkar kring dessa frågor på ett strukturerat 
sätt och tillsammans genomför informationsinsamling och analys av lägesbilden, prioriterar och 
genomför insatser samt följer upp det utförda arbetet kan syftet uppfyllas. Målet med metoden är att 
minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna 
hända.  
 
Förslaget är därmed att kommunen kommer att driva ett trygghetsskapande arbete enligt 
arbetsmetoden EST genom en arbetsgrupp bestående av kommunpolis, folkhälsostrateg, 
säkerhetssamordnare och representant från räddningstjänsten. Övriga tjänstepersoner inom 
kommunala förvaltningar och bolag kan även bli inbjudna till diskussion vid enskilda tillfällen där 
den verksamheten kan vara en del av lösningen på ett visst problem som uppdagats (ex. om det 
kommer in tips att det förekommer vandalisering kring högstadieskolan kan rektorn bjudas in). 
Samarbetet formuleras och genomförs genom en gemensam och aktuell problembild i 
arbetsgruppen EST. Genom att lägesbilden utgår från ett kontinuerligt och föränderligt nuläge, 
kommer det bidra till att åtgärderna ständigt är aktuella.  
 

Beslutsunderlag 

Samverkansöverenskommelse 2020-2023 
Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2020-11- 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen antar förslag till samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten för åren 
2020–2023 och inför EST som en arbetsmetod för ökad trygghet.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Lokalpolisområde Västra Fyrbodal 
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KSAU § 256  Dnr 2020/000956 

 
Ansökan om medel till cykelleder 
Mikael Sternemar (L) tar upp att en ansökan har kommit in till kommunen från Stiftelsen Nordens 
Ark om medel till cykelled från Nordens Ark till Hunnebostrand. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommundirektören att utreda frågan. 
 

Skickas till 

Kommundirektören 
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KSAU § 257  Dnr 2020/000382 

Distansmöte  
Lars-Erik Knutsson (S) tar upp frågan om distansmöte för kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträden med anledning av smittspridningen som ökar och att fysiska möten därmed ska 
undvikas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i 
december ge möjlighet för ledamöter att delta digitalt på distans.  
Ordförande, kommundirektör och sekreterare ska vara fysiskt på plats. 
 
 

Skickas till 

Adm chef 
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KSAU § 258  Dnr 2020/000644 

 
Information från Sotenäs Symbioscentrum 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av lägesrapport från Sotenäs Symbioscentrum. 
 
Mikael Sternemar (L) tar upp att kommunstyrelsens arbetsutskott bör ha med näringslivsfrågor som 
en stående punkt på dagordningen. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  
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