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Kallelse Kommunfullmäktige 
Tid Onsdagen den 22 mars 2023 kl. 09:30-12.30 
Plats Folket Hus Kungshamn 
Ordförande Jan Ulvemark (S) 

 

 
 
Ärende Dnr Föredragande 

1.  Val av justerare samt tid och plats för justering Upprop   

2.  Godkännande av dagordning   

3.  Ansökan om utökad borgen för Rambo AB Dnr 
2023/000151 

Maria Strömberg 
09.30 

4.  Information avtal Folkets Hus hav och land 
redovisning av finansiering 

Dnr 
2019/001554 Maria Strömberg 

5.  Förslag om införande av p-avgifter vid kommunens 
badplatser 

Dnr 
2023/000158  

6.  Förändring av maxtaxa och tider för parkeringsavgifter Dnr 
2022/001104  

7.  Översyn av taxa för marktillköp Dnr 
2022/000819  

8.  Motion - aktiv markpolitik i Sotenäs kommun Dnr 
2021/000969  

 Paus   10.30-10.50 

9.  Motion – Invasiva arter  Dnr 
2022/000467  

10.  Motion – Invasiva arter  Dnr 
2021/000956  

11.  Motion om ökade möjligheter till installation av solceller Dnr 
2022/000871  

12.  Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Medborgarförslag - Iordningställande av udde mellan Smedjan och Dövik på Bohus Malmön 

13.  Val 
Avsägelse uppdrag RAMBO 2023-2026, Jens Gustafsson (S) 

14.  Inkomna interpellationer och frågor  
Interpellation om Sotenäs framtida skolor och samhällsutveckling 

15.  Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 

http://www.sotenas.se/
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Ärende Dnr Föredragande 

16.  

Anmälningsärenden 
Länsstyrelsen, beslut om efterträdarval, ny ersättare; Saied Mudarres (L) 
Länsstyrelsen, beslut om efterträdarval, ny ersättare; Kerstin Nilsson (S) 
Länsstyrelsen, beslut om efterträdarval, ny ersättare; Tobias Lundqvist (S) 
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KS § 43   Dnr 2023/000151 

Ansökan om utökad borgen för Rambo AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Kommun ska införa fyrfackssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar under 
hösten 2023. Införandet som ursprungligen planerades att ske hösten 2021 blev kraftigt försenat på 
grund av Naturvårdsverkets avslag på tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). 
 
Kommunfullmäktige i Sotenäs har fattat beslut om att Sotenäs kommun ställer borgen med 25,75 
mnkr för lån avseende investeringsutgifter i samband med införandet (2019-02-28 § 4 Dnr 
2018/001197). Den då redovisade investeringskalkylen visade ett investeringsbehov på totalt 25,75 
mnkr varav 10,75 mnkr avsåg investeringar i fordon och 15,0 mnkr investeringar i kärl och 
kärlskåp. Då det har skett prisökningar på material, inköp av fordon samt att utgift avseende 
mellanlagringsbyggnad för förvaring och omlastning av insamlade förpackningar har tillkommit 
behöver beslut om borgen revideras.  
 
Rambo AB ansöker om att Sotenäs kommun utökar den tidigare beviljade borgensramen med 
10,375 mnkr, från 25,75 till 36,125 mnkr. Totalt beräknas Rambo AB ha ett lånebehov om 36,125 
mnkr för att kunna slutföra införandet av systemet. Lånet kommer att amorteras av på 8 år, vilket är 
i linje med kalkylerad avskrivningstid på fordon och kärl. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Det borgensåtagande kommunen ingått uppgår per 2022-12-31 till 877,8 mnkr.  
Den beviljade borgen uppgår totalt till 993,4 mnkr. Med en beviljad utökad borgen för Rambo AB 
skulle den beviljade borgensåtagandet vara 1003,8 mnkr. Totalt kvar att nyttja av borgensåtaganden 
är 125,9 mnkr under 2023.  
 
Sotenäs Bostäder AB har beslut på ramborgen motsvarande 643,8 mnkr (kvar att utnyttja 61 mnkr). 
Sotenäs RehabCenter AB har beslut på ramborgen med 27,0 mnkr (kvar att utnyttja 2,0 mnkr). 
Sotenäs Vatten AB har beslut om ramborgen på 280,0 mnkr (kvar att utnyttja 26 mnkr). Rambo AB 
har beslut på ramborgen med 25,75 mnkr (kvar att nyttja 19,8 mnkr innan ansökan). Övrigt 
föreningar har beslut om ramborgen med 16,8 mnkr (kvar 6,8 mnkr). 
 
I Kommuninvests kreditgivning finns inga långsiktigt fastlåsta tak. I stället används utlåningsramar, 
för var och en av medlemmarna, som ingår i en kontinuerlig, aktiv och specifik analysprocess.  
 
Kommuninvest använder sig av en riskvärdemodell och gör en finansiell bedömning av 
kommunkoncernen. Kommuninvest utlåningsram är fastställd till 170 000 kr/invånare (1 547 
mnkr), vilket innebär att de i dagsläget 2023 har möjlighet att lämna krediter till kommunkoncernen 
motsvarande en nyupplåning om 300 mnkr då inga ytterligare analyser behövs göras.  
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2023-03-08 § 39-64 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 8(53) 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 43 

Utlåningsramen ska inte förväxlas med lånelöfte, utan är en nivå vad Kommuninvest har möjlighet 
att lämna krediter. Skulle behov finnas för högre nyupplåning görs en fördjupad analys och en 
finansiell bedömning av koncernen. 
 
Utökningen av ramborgen gällande Rambos ansökan kan krediter lämnas hos Kommuninvest då 
kvarstående nyttjande av ramborgen ryms inom utlåningsramen på 300 mnkr. 

Planperioden 2023-2026 lånebehov och ökad skuldsättning 
Under planeringsperioden är kommunkoncernens behov av nyupplåna totalt 358 mnkr, varav 
bolagen prognostiserar nyupplån under 2023-2026 med totalt 138 mnkr. I Sotenäs Vatten AB:s 
prognos finns behov av att utöka sin ramborgen under hösten 2024 med 41 mnkr upp till 321 mnkr. 
Övriga bolag har inte aviserat utökad borgen inom samma period utan håller sig inom den beviljade 
borgensramen utifrån deras behov av nyupplåning. Kommunen har ingen egen låneskuld i 
dagsläget, men prognostiserar att nyupplåna under 2023-2026 på max 220 mnkr för 
Hunnebohemmet samt skredrisken Hunnebostrand.  
 
Det kommer finnas behov att göra en fördjupad analys och finansiell bedömning tillsammans med 
Kommuninvest för att utöka utlåningsramen, dels för att vi närmar oss utlåningsramen under år 
2025, men främst när vi vet exakta omfattningen och när i tid VA-bolagets investeringsplaner om 
reningsverkslösning är klar.  
 
Årlig avstämning sker med Kommuninvest och ekonomiavdelningen kommer få en genomgång av 
riskvärdesanalys av bokslut 2021 års nyckeltal samt dialog om den inlämnade investering och 
finansieringsprognos för koncernen som skickades in i höstas för planåren. 
 
Den höga skuldsättningen i koncernen gör att det framöver krävs goda resultat och att kommunens 
kostnadsutveckling inte bär iväg och att större delen av investeringarna självfinansieras. 

Beslutsunderlag 

Stämprotokoll per Capsulam 2022-12-22  
Protokoll extra styrelsemöte 2022-12-19 nr 6 
Ansökan om utökad borgen för Rambo AB 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2023-01-31 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-22 § 7 

Yrkande 

Helene Stranne (M) och Mattias Larsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Mikael Andersson (DemR) yrkar på återremiss mot bakgrund av att merkostnaderna endast 
preciserats vagt, kostnader och storlek för tälthall ej kunnat specificeras samt att ersättningarna från 
FTI/staten ej är klara skall dessa utredas så vi vet vad vi fattar beslut om. 
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Ajournering 

Ajournering begärs. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordförande fastställer följande omröstningsproposition, den som vill att ärendet ska avgöras idag 
röstar JA, den som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster och därmed ska ärendet avgöras idag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Helene Strannes (M) och Mattias Larssons (S) förslag och finner 
att Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Rambo AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 36,125 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp.   
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Forts. KS § 43  Bilaga Omröstning  

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
Jan-Olof Larsson  S X   
Kerstin Nilsson  S X   
Mattias Larsson  S X   
Eva Abrahamsson  M X   
Helene Stranne  M X   
Robert Yngve KD  X   
Dan Christiansson  M X   
Mikael Sternemar L X   
Pär Eriksson  C X   
Mikael Andersson  DemR  X  
Dan Frödén   DemR  X  
Torbjörn Johansson SD  X  
     
Therése Mancini, ordförande S X   
     
     

Summa (13)  10 3  
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KSAU § 7 Dnr 2023/000151 

Ansökan om utökad borgen för Rambo AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Kommun ska införa fyrfackssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar under 
hösten 2023. Införandet som ursprungligen planerades att ske hösten 2021 blev kraftigt försenat på 
grund av Naturvårdsverkets avslag på tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). 
 
Kommunfullmäktige i Sotenäs har fattat beslut om att Sotenäs kommun ställer borgen med 25,75 
mnkr för lån avseende investeringsutgifter i samband med införandet (2019-02-28 § 4 Dnr 
2018/001197). Den då redovisade investeringskalkylen visade ett investeringsbehov på totalt 25,75 
mnkr varav 10,75 mnkr avsåg investeringar i fordon och 15,0 mnkr investeringar i kärl och 
kärlskåp. Då det har skett prisökningar på material, inköp av fordon samt att utgift avseende 
mellanlagringsbyggnad för förvaring och omlastning av insamlade förpackningar har tillkommit 
behöver beslut om borgen revideras.  
 
Rambo AB ansöker om att Sotenäs kommun utökar den tidigare beviljade borgensramen med 
10,375 mnkr, från 25,75 till 36,125 mnkr. Totalt beräknas Rambo AB ha ett lånebehov om 36,125 
mnkr för att kunna slutföra införandet av systemet. Lånet kommer att amorteras av på 8 år, vilket är 
i linje med kalkylerad avskrivningstid på fordon och kärl. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Det borgensåtagande kommunen ingått uppgår per 2022-12-31 till 877,8 mnkr.  
Den beviljade borgen uppgår totalt till 993,4 mnkr. Med en beviljad utökad borgen för Rambo AB 
skulle den beviljade borgensåtagandet vara 1003,8 mnkr. Totalt kvar att nyttja av borgensåtaganden 
är 125,9 mnkr under 2023.  
 
Sotenäs Bostäder AB har beslut på ramborgen motsvarande 643,8 mnkr (kvar att utnyttja 61 mnkr). 
Sotenäs RehabCenter AB har beslut på ramborgen med 27,0 mnkr (kvar att utnyttja 2,0 mnkr). 
Sotenäs Vatten AB har beslut om ramborgen på 280,0 mnkr (kvar att utnyttja 26 mnkr). Rambo AB 
har beslut på ramborgen med 25,75 mnkr (kvar att nyttja 19,8 mnkr innan ansökan). Övrigt 
föreningar har beslut om ramborgen med 16,8 mnkr (kvar 6,8 mnkr). 
 
I Kommuninvests kreditgivning finns inga långsiktigt fastlåsta tak. I stället används utlåningsramar, 
för var och en av medlemmarna, som ingår i en kontinuerlig, aktiv och specifik analysprocess.  
 
Kommuninvest använder sig av en riskvärdemodell och gör en finansiell bedömning av 
kommunkoncernen. Kommuninvest utlåningsram är fastställd till 170 000 kr/invånare (1 547 
mnkr), vilket innebär att de i dagsläget 2023 har möjlighet att lämna krediter till kommunkoncernen 
motsvarande en nyupplåning om 300 mnkr då inga ytterligare analyser behövs göras. 
Utlåningsramen ska inte förväxlas med lånelöfte, utan är en nivå vad kommuninvest har möjlighet 
att lämna krediter. Skulle behov finnas för högre nyupplåning görs en fördjupad analys och en 
finansiell bedömning av koncernen. 
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Utökningen av ramborgen gällande Rambos ansökan kan krediter lämnas hos kommuninvest då 
kvarstående nyttjande av ramborgen ryms inom utlåningsramen på 300 mnkr. 

Planperioden 2023-2026 lånebehov och ökad skuldsättning 
Under planeringsperioden är kommunkoncernens behov av nyupplåna totalt 358 mnkr, varav 
bolagen prognostiserar nyupplån under 2023-2026 med totalt 138 mnkr. I Sotenäs Vatten AB;s 
prognos finns behov av att utöka sin ramborgen under hösten 2024 med 41 mnkr upp till 321 mnkr. 
Övriga bolag har inte aviserat utökad borgen inom samma period utan håller sig inom den beviljade 
borgensramen utifrån deras behov av nyupplåning. Kommunen har ingen egen låneskuld i 
dagsläget, men prognostiserar att nyupplåna under 2023-2026 på max 220 mnkr för 
Hunnebohemmet samt skredrisken Hunnebostrand.  
 
Det kommer finnas behov att göra en fördjupad analys och finansiell bedömning tillsammans med 
kommuninvest för att utöka utlåningsramen, dels för att vi närmar oss utlåningsramen under år 
2025, men främst när vi vet exakta omfattningen och när i tid VA-bolagets investeringsplaner om 
reningsverkslösning är klar.  
 
Årlig avstämning sker med kommuninvest och ekonomiavdelningen kommer få en genomgång av 
riskvärdesanalys av bokslut 2021 års nyckeltal samt dialog om den inlämnade investering och 
finansieringsprognos för koncernen som skickades in i höstas för planåren. 
 
Den höga skuldsättningen i koncernen gör att det framöver krävs goda resultat och att kommunens 
kostnadsutveckling inte bär iväg och att större delen av investeringarna självfinansieras. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om utökad borgen för Rambo AB 
Stämprotokoll per Capsulam 20221222  
Protokoll extra styrelsemöte 20221219 nr 6 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2023-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Rambo AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 36,125 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp.   
   

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-01-31 KA 2023/000151   
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

Ansökan om utökad borgen för Rambo AB 

Sammanfattning 
Sotenäs Kommun ska införa fyrfackssystem för fastighetsnära insamling av 
förpackningar under hösten 2023. Införandet som ursprungligen planerades att ske 
hösten 2021 blev kraftigt försenat på grund av Naturvårdsverkets avslag på 
tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). 
 
Kommunfullmäktige i Sotenäs har fattat beslut om att Sotenäs kommun ställer borgen 
med 25,75 mnkr för lån avseende investeringsutgifter i samband med införandet (2019-
02-28 § 4 Dnr 2018/001197). Den då redovisade investeringskalkylen visade ett 
investeringsbehov på totalt 25,75 mnkr varav 10,75 mnkr avsåg investeringar i fordon 
och 15,0 mnkr investeringar i kärl och kärlskåp. Då det har skett prisökningar på 
material, inköp av fordon samt att utgift avseende mellanlagringsbyggnad för förvaring 
och omlastning av insamlade förpackningar har tillkommit behöver beslut om borgen 
revideras.  
 
Rambo AB ansöker om att Sotenäs kommun utökar den tidigare beviljade 
borgensramen med 10,375 mnkr, från 25,75 till 36,125 mnkr.  

Beskrivning av ärendet 
Sotenäs Kommun ska införa fyrfackssystem för fastighetsnära insamling av 
förpackningar under hösten 2023. Införandet som ursprungligen planerades att ske 
hösten 2021 blev kraftigt försenat på grund av Naturvårdsverkets avslag på 
tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). 
 
Kommunfullmäktige i Sotenäs har fattat beslut om att Sotenäs kommun ställer borgen 
med 25,75 mnkr för lån avseende investeringsutgifter i samband med införandet (2019-
02-28 § 4 Dnr 2018/001197). Den då redovisade investeringskalkylen visade ett 
investeringsbehov på totalt 25,75 mnkr varav 10,75 mnkr avsåg investeringar i fordon 
och 15,0 mnkr investeringar i kärl och kärlskåp.  
 
Då det har skett prisökningar på material, inköp av fordon samt att utgift avseende 
mellanlagringsbyggnad för förvaring och omlastning av insamlade förpackningar har 
tillkommit behöver beslut om borgen revideras.  
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Rambo AB ansöker om att Sotenäs kommun utökar den tidigare beviljade borgen med 
10,375 mnkr från 25,75 till 36,125 mnkr.  Totalt beräknas Rambo AB ha ett lånebehov 
om 36,125 mnkr för att kunna slutföra införandet av systemet. Lånet kommer att 
amorteras av på 8 år, vilket är i linje med kalkylerad avskrivningstid på fordon och kärl. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 

Det borgensåtagande kommunen ingått uppgår per 2022-12-31 till 877,8 mnkr.  
Den beviljad borgen uppgår totalt till 993,4 mnkr. Med en beviljad utökad borgen för 
Rambo AB skulle den beviljade borgensåtagandet vara 1003,8 mnkr. Totalt kvar att 
nyttja av borgensåtaganden är 125,9 mnkr under 2023.  
 
Sotenäs Bostäder AB har beslut på ramborgen motsvarande 643,8 mnkr (kvar att 
utnyttja 61 mnkr). Sotenäs RehabCenter AB har beslut på ramborgen med 27,0 mnkr 
(kvar att utnyttja 2,0 mnkr). Sotenäs Vatten AB har beslut om ramborgen på 280,0 mnkr 
(kvar att utnyttja 26 mnkr). Rambo AB har beslut på ramborgen med 25,75 mnkr (kvar 
att nyttja 19,8 mnkr innan ansökan). Övrigt föreningar har beslut om ramborgen med 
16,8 mnkr (kvar 6,8 mnkr). 
 
I Kommuninvests kreditgivning finns inga långsiktigt fastlåsta tak. I stället används 
utlåningsramar, för var och en av medlemmarna, som ingår i en kontinuerlig, aktiv och 
specifik analysprocess.  
 
Kommuninvest använder sig av en riskvärdemodell och gör en finansiell bedömning av 
kommunkoncernen. Kommuninvest utlåningsram är fastställd till 170 000 kr/invånare 
(1 547 mnkr), vilket innebär att de i dagsläget 2023 har möjlighet att lämna krediter till 
kommunkoncernen motsvarande en nyupplåning om 300 mnkr då inga ytterligare 
analyser behövs göras. Utlåningsramen ska inte förväxlas med lånelöfte, utan är en nivå 
vad kommuninvest har möjlighet att lämna krediter. Skulle behov finnas för högre 
nyupplåning görs en fördjupad analys och en finansiell bedömning av koncernen. 
 
Utökningen av ramborgen gällande Rambos ansökan kan krediter lämnas hos 
kommuninvest då kvarstående nyttjande av ramborgen ryms inom utlåningsramen på 
300 mnkr. 

Planperioden 2023-2026 lånebehov och ökad skuldsättning 

Under planeringsperioden är kommunkoncernens behov av nyupplåna totalt 358 mnkr, 
varav bolagen prognostiserar nyupplån under 2023-2026 med totalt 138 mnkr. I Sotenäs 
Vatten AB;s prognos finns behov av att utöka sin ramborgen under hösten 2024 med 41 
mnkr upp till 321 mnkr. Övriga bolag har inte aviserat utökad borgen inom samma 
period utan håller sig inom den beviljade borgensramen utifrån deras behov av 
nyupplåning. Kommunen har ingen egen låneskuld i dagsläget, men prognostiserar att 
nyupplåna under 2023-2026 på max 220 mnkr för Hunnebohemmet samt skredrisken 
Hunnebostrand.  
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Det kommer finnas behov att göra en fördjupad analys och finansiell bedömning 
tillsammans med kommuninvest för att utöka utlåningsramen, dels för att vi närmar oss 
utlåningsramen under år 2025, men främst när vi vet exakta omfattningen och när i tid 
VA-bolagets investeringsplaner om reningsverkslösning är klar.  
 
Årlig avstämning sker med kommuninvest och ekonomiavdelningen kommer få en 
genomgång av riskvärdesanalys av bokslut 2021 års nyckeltal samt dialog om den 
inlämnade investering och finansieringsprognos för koncernen som skickades in i höstas 
för planåren. 
 
Den höga skuldsättningen i koncernen gör att det framöver krävs goda resultat och att 
kommunens kostnadsutveckling inte bär iväg och att större delen av investeringarna 
självfinansieras. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Rambo AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 36,125 mnkr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp.   
   

Beslutsunderlag 
Ansökan om utökad borgen för Rambo AB 
Stämprotokoll per Capsulam 20221222  
Protokoll extra styrelsemöte 20221219 nr 6 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelning 
Rambo AB 

  
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

Anna Liedholm 
Kommundirektör 
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Ansökan om utökad borgen för Rambo AB 

Utökning av finansiell låneram för införande av 4 – fackssytem i Sotenäs Kommun 
Sotenäs Kommun ska införa fyrfackssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar  
under hösten 2023. Införandet som ursprungligen planerades att ske hösten 2021 blev 

kraftigt försenat på grund av Naturvårdsverkets avslag på tillståndspliktigt insamlingssystem 

(TIS). 

Kommunfullmäktige i Sotenäs har fattat beslut om att Sotenäs kommun ställer borgen med 
25,75 mnkr för lån avseende investeringsutgifter i samband med införandet (2019-02-28 § 4 
Dnr 2018/001197). Den då redovisade investeringskalkylen visade ett investeringsbehov på 
totalt 25,75 mnsek varav 10,75 mnsek avsåg investeringar i fordon och 15,0 mnsek 
investeringar i kärl och kärlskåp.  
 
Då det har skett prisökningar på material samt inköp av fordon samt att utgift avseende 
mellanlagringsbyggnad för förvaring och omlastning av insamlade förpackningar har 
tillkommit behöver beslut om borgen revideras. Bolaget behöver utöka den tidigare 
beviljade kreditramen med 10,375 mnkr från 25,75 till 36,125 mnkr.  
 
Lagkrav enligt regeringens beslut i juni 2022 
Kommunerna ska ta över det operationella ansvaret för insamling av förpackningar från  
producenterna. Det innebär att kommunerna står inför en stor reform som kräver stora  
investeringar för att hantera det nya kravet.  
 
Lagkravet kommer att innebära att bolaget växer och behöver köpa in fler fordon och kärl än 
tidigare beräkningar för att hantera lagförändringen: 
 
-  Insamlingsansvaret går över till kommunerna 2024-01-01. 

 
-  FNI (fastighetsnära insamling) ska vara fullt utbyggd 2027-01-01.  
Det innebär att samtliga hushåll i kommunen, villor, lägenheter och samlokaliserade 
verksamheter ska sortera ut sina förpackningar och kommunerna ska samla in dessa 
fastighetsnära, där framkomligheten tillåter.  
 
- Kommunerna ska få full ersättning för utförandet 
Kommunerna ska få full ersättning av producenterna för att samla in förpackningarna hos  
hushållen, ersättning för mellanlagring, ÅVS:er samt information kommer även  
kommunerna att få ersättning för. Ersättningarna är schablonmässiga och beslutas av 
Naturvårdsverket. Den utökade lånefinansieringen kommer renhållningskollektivet att få 
kostnadstäckning för. 
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Utökad kreditram 
 

 
 
Prisbilden på kärl och fordon har ökat vilket innebär att kreditramen behöver utökas i takt 
med prisökningarna. 
 
Mellanlagringsbyggnaden fanns inte med i ursprungsberäkningarna 2018. Byggnaden har 
tillkommit med anledning av att den är nödvändig för att hålla materialet inomhus och för 
att det med säkerhet inte ska blåsa ut plast eller andra material i havet. 
Mellanlagringsbyggnadens placering är nödvändig då alternativet att transportera allt  
material till Lysekil ger kraftigt fördyrade kostnader med anledning av den långa 
transportsträckan. Gemensamma kärlskåp har investerats under 2022 med bolagets egna 
medel.  
 
Totalt beräknas Rambo AB ha ett lånebehov om 36,125 mnkr för att kunna slutföra 
införandet av systemet. Lånet kommer att amorteras av på 8 år, vilket är i linje med 
kalkylerad avskrivningstid på fordon och kärl. 
 
Enligt bolagsordningen ska investeringsbudget och upptagande av lån beslutas av 
bolagsstämman. Extra bolagsstämma hölls i Rambo AB den 13 december 2022 på vilken 
beslut om investeringar och utökad kreditram togs. Beslutet förutsätter nödvändiga 
kommunala beslut.  
 
 

Sotenäs kommun

Kreditram

Beslut borgen KF §4 

Dnr 2018/001197  

2019-02-28 

Uppdaterad 

investeringskalkyl 

införande 2023

Behov utökad 

kreditram

Investering fordon 10 750 000 12 825 000 2 075 000

Investering kärl 14 500 000 16 200 000 1 700 000

Investering 

mellanlagringsbyggnad 0 7 100 000 7 100 000

Gemensamma kärlskåp 500 000 0 -500 000

Total investering/ 

kommunal borgen 25 750 000 36 125 000 10 375 000



 
 
 

 
 

 

 0523-66 77 00 | kundservice@rambo.se | www.rambo.se 

Besöksadress: Södra Hamngatan 6 | Postadress: 453 80 Lysekil 

 
 

 
 
 
 
 
Utifrån detta ansöker RAMBO AB, org. nr 556211–9007, härmed om att Sotenäs kommun 
ställer borgen med totalt 36,125 mnkr kronor 
(trettiosexmiljoneretthundratjugofemtusenkronor) för lån som ska tecknas i samband med 
införandet av nytt insamlingssystem i Sotenäs kommun. Det innebär att tidigare beslutad 
borgen om 25,75 mnkr behöver utökas med 10,375 mnkr till totalt 36,125 mnkr. 
 
Beslut angående utökad låneram har bifallits i Rambos styrelse 2022-12-19 och vid en extra 
bolagstämma per capsulam 2022-12-22. 
 
Lysekil 2023-01-30 
 
 
 
.................................................................           …………………………………………………………………..
     
          
Mats Andresen Jaana Wikén 
VD  Ekonomichef 
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Protokoll (6/2022) 
fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB 
 
Plats och tid 
Datum: 2022-12-19 
Tid: 9.00-11.30 
Plats: Rambo HK i Lysekil 
 
Beslutande 
Lars-Arne Staxäng ordförande  
Roger Siverbrant, Lysekil  
Håkan Hansson, Sotenäs 
Jens Gustafsson, Sotenäs  
Rolf Hansson, Munkedal Tjänstgörande ersättare, Munkedal  
Christer Börjesson, Munkedal vice ordförande 
Glenn Sandsten, Tanum 
Arne Mörk, Tanum 
 
Frånvarande 
Tomas Andersson Ordinarie ledamot, Lysekil 
Rolf Berg Ordinarie ledamot, Munkedal 
 
Övriga närvarande 
Mats Andresen verkställande direktör  
Kjell Andersson suppleant, Sotenäs, via länk 
Helene Stranne suppleant, Sotenäs, via länk 
Hans Schub suppleant, Tanum 
Jaana Wikén Ekonomi/HR-chef 
 
§ 1 Formalia 
Roger Siverbrant utses att justera dagens protokoll. 
 
§ 2 Adjungeringar 
Jaana Wikén  
 
§ 3 igångsättningstillstånd inköp av kärl Sotenäs Kommun 
Sotenäs Kommun ska införa fyrfackssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar  

under 2023. Det är många kommuner som avser att införa fyrfackssystem varför bolaget 

 fått en uppmaning från leverantören att beställa kärlen snarast om de ska kunna leverera  

kärlen enligt tidsplanen. Sotenäs Kommun har tidigare beslutat om en kreditram om 25,75  

mnkr. Vi har gjort en framkomlighetinventering i Sotenäs Kommun. Inverteringen pekar  

på att vi behöver investera i drygt 4600 nya kärl till en investeringskostnad om ca. 16,2  

mnkr 

 

Styrelsen beslutar att: 
 -ge igångsättningstillstånd för inköp av fyrfackskärl till Sotenäs Kommun under  

förutsättning att kommunala beslut fattas.  
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§ 4 utökning av finansiell låneram för införande av 4 – fackssystem i Sotenäs Kommun 
Lagkrav enligt regeringens beslut i juni 2022 
kommunerna ska ta över det operationella ansvaret för insamling av förpackningar från  

producenterna. Det innebär att kommunerna står inför en stor reform som kräver stora  

investeringar för att hantera det nya kravet. 

  

Lagkravet kommer att innebära att bolaget växer och behöver köpa in fler fordon och kärl  

än tidigare beräknat för att hantera lagförändringen. 

 

-  Insamlingsansvaret går över till kommunerna 2024-01-01. 

-  FNI (fastighetsnära insamling) ska vara fullt utbyggd 2027-01-01. Det innebär att  

samtliga hushåll i kommunerna, villor, lägenheter och samlokaliserade verksamheter ska 

 sortera ut sina förpackningar och kommunerna ska samla in dessa fastighetsnära, där  

framkomligheten tillåter.  

- Kommunerna ska få full ersättning för utförandet 

 
Sotenäs Kommun ska införa fyrfackssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar  

under 2023. Det av bolagsstämman tidigare fattade beslutet (2018-09-21) om en kreditram  

på 25,75 mnkr behöver revideras då de skett prisökningar på material samt inköp av fordon  

för att klara insamlingsuppdraget i Sotenäs Kommun med anledning av en undermålig  

fordonsflotta. Utgift avseende byggnad för mellanförvaring av insamlat och utsorterat  

material har tillkommit.  

 

Mellanlagringsbyggnaden fanns inte med i ursprungsberäkningarna 2018. Byggnaden har  

tillkommit med anledning av att den är nödvändig för att hålla materialet inomhus och för  

att det med säkerhet inte ska blåsa ut plast eller andra material i havet. 

Mellanlagringsbyggnadens placering är nödvändig då alternativet att transportera allt  

material till Lysekil ger kraftigt fördyrade kostnader med anledning av den långa  

transportsträckan.  
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Det har tidigare fattats två beslut av styrelsen om igångsättningstillstånd för  

mellanlagringsbyggnaden. Producenterna ska hämta materialet fritt  

på kommunernas mellanlagringsplatser. 

 

Gemensamma kärlskåp har investerats under 2022 med bolagets egna medel. Bolaget  

behöver utöka den tidigare beviljade kreditramen med 10,375 mnkr från 25,75 till 36,125  

mnkr. Totalt beräknas Rambo AB ha ett lånebehov om 36,125 mnkr för att kunna slutföra  

införandet av systemet. 

 

Kommunerna ska få full ersättning av producenterna för att samla in förpackningarna hos  

hushållen, ersättning för mellanlagring, ÅVSer samt information kommer även  

kommunerna att få ersättning för. Ersättningarna är schablonmässiga och beslutas av 

 Naturvårdsverket. Den utökade lånefinansieringen kommer Sotenäs Kommun få  

kostnadstäckning för. 

 

Styrelsen beslutar att: 
 - utöka lånefinansieringen för införandet av fyrfacksystemet i Sotenäs kommun till totalt  

36,125 mnkr under förutsättning att kommunala beslut fattas. 

 

§ 6 information skatt på avfallsförbränning  

 

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas  

koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla redan den 1  

januari 2023. Flera utredningar har visat att förbränningsskatten inte styr om avfallsflödet  

från energiåtervinning till materialåtervinning, så som det var tänkt – sådan styrning måste 

sättas in i ett tidigare skede. 

 

Borttagandet av förbränningsskatten innebär inte att det blir lägre kostnader för  

renhållningskollektiven på förbränning då förbränningsindex höjs med 19,8 % på  

förbränning. Om man jämför mot föregående årsvolymer så kommer kostnaden att öka  

med 162 tkr för Rambos ägarkommuner. 

 

§ 7 övriga frågor 
När går information ut till hushållen för inpasseringssystemet? Informationen är något 
försenad och skulle gå ut i december. Efter kontakt efter dagens styrelsemöte fick vi reda 
på att information till hushållen går ut första veckan i januari, samtidigt släpper vi samma 
information på hemsidan. 
 
§8 Nästa möte  
2023-02-21 i Munkedal 
 
 
Underskrifter 

Lars-Arne Staxäng Mats Andresen 
Ordförande Protokollförare 
 
Roger Siverbrant 
Justerare 
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 STÄMMOPROTOKOLL 
 2022-12-22 
 
 
Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO)                                 
 
Art/ plats Stämman hålls Per Capsulam  
 
 
§1 
Ärende Bolaget behöver utöka den av stämman tidigare beviljade 

kreditramen (2018-09-21) med 10,375 mnkr från 25,75 till 36,125 
mnkr. Totalt beräknas Rambo AB ha ett lånebehov om 36,125 
mnkr för att kunna slutföra införandet av fyrfacksystemet.   

 
§2 
Beslut om att godkänna Stämman beslutade att godkänna upptagande av krediter 
upptagande av krediter från 25,75 mnkr till 36,125 mnkr för finansiering av nytt 

insamlingssystem för Sotenäs kommun.  
finansiering av nytt  
insamlingssystem i  Beslutet förutsätter att nödvändiga kommunala beslut fattas. 
Sotenäs kommun 
 
 
Underskrifter stämmoombud  
 
Lysekils kommun genom   
Jan-Olof Johansson   
 
Sotenäs kommun genom 
Roland Mattsson   
 
Tanums kommun genom 
Liselotte Fröjd    
 
Munkedals kommun genom 
Louise Skaarnes    
 
  
Protokollförare 
Mats Andresen 
VD  
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KS § 44   Dnr 2019/001554   

Information avtal Folkets hus Hav och land - redovisning av 
finansiering 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2023-02-01 § 3 att en redovisning av finansiering ska ske till både 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2023-02-01 § 3 att godkänna förslag till Lokalhyresavtal och 
Överenskommelse med Folket Husföreningen Hav och Land daterade 2022-12-28 där 
överenskommelsen innebär att föreningen erhåller ett årligt villkorat verksamhetsbidrag om 600 
000 kr. Lokalhyresavtalet innebär att en årlig hyresintäkt till kommunen på 250 000 kr. Medel finns 
inom finansförvaltningen, vilka omfördelas till Utbildningsnämnden med 600 tkr, ramhöjande för 
verksamhetsbidrag. Till Kommunstyrelsen omfördelas från finansverksamheten 188 tkr, 
ramhöjande för hyrestäckning, vidare ska en redovisning av finansiering ske till både 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade uppdra till 
Utbildningsnämnden att göra en översyn om framtida huvudmannaskap för kulturhuset Hav och 
Land i Hunnebostrand från och med 2027. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2023-02-01 § 3 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 57   Dnr 2023/000158 

Förslag om införande av p-avgifter vid kommunens badplatser 

Sammanfattning 

Ärendet avser förslag till att avgiftsbelägga parkeringsplatser som har anordnats i anslutning till 
kommunens badplatser vid Sandön, Hästedalen, Tången samt Badholmarna. Föreslagen 
avgiftsbelagd tid är kl. 08:00 - 18:00 under alla dagar. För de fyra första timmarna är parkering 
avgiftsfri. Därefter tas avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Förslaget har tagits fram i syfte att öka omsättningen på fordon och förbättra 
parkeringsmöjligheterna för besökande till badplatserna. 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2023-02-02 
Kartbilagor 1-4 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2023-02-21 § 11 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att för parkeringsplatser som har anordnats i anslutning till 
kommunens badplatser vid Sandön, Hästedalen, Tången samt Badholmarna, avgiftsbelagd tid ska 
vara kl. 08:00 - 18:00 under alla dagar under gällande avgiftssäsong. 
 
För de fyra första timmarna är parkering avgiftsfri. Därefter tas avgift ut enligt gällande taxa. 
De aktuella parkeringsplatserna ska skyltas på så sätt att parkering endast är tillåten för personbilar 
klass 1. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSTU § 11   Dnr 2023/158 

 
Förslag om införande av p-avgifter vid kommunens badplatser 

Sammanfattning 

Ärendet avser förslag till att avgiftsbelägga parkeringsplatser som har anordnats i anslutning till 
kommunens badplatser vid Sandön, Hästedalen, Tången samt Badholmarna. Föreslagen 
avgiftsbelagd tid är kl 08:00 - 18:00 under alla dagar. För de fyra första timmarna är parkering 
avgiftsfri. Därefter tas avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Förslaget har tagits fram i syfte att öka omsättningen på fordon och förbättra 
parkeringsmöjligheterna för besökande till badplatserna. 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2023-02-0220 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för parkeringsplatser som har anordnats i anslutning till 
kommunens badplatser vid Sandön, Hästedalen, Tången samt Badholmarna, avgiftsbelagd tid ska 
vara kl 08:00 - 18:00 under alla dagar. 
För de fyra första timmarna är parkering avgiftsfri. Därefter tas avgift ut enligt gällande taxa. 
De aktuella parkeringsplatserna ska skyltas på så sätt att parkering endast är tillåten för personbilar 
klass 1. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-02-02 KA 2023/000158 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tomas Wallin 
Anläggningschef 

 

Förslag om införande av p-avgifter vid kommunens badplatser 

Sammanfattning 
Ärendet avser förslag till att avgiftsbelägga parkeringsplatser som har anordnats i 
anslutning till kommunens badplatser vid Sandön, Hästedalen, Tången samt 
Badholmarna. Föreslagen avgiftsbelagd tid är kl 08:00 - 18:00 under alla dagar. För de 
fyra första timmarna är parkering avgiftsfri. Därefter tas avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Förslaget har tagits fram i syfte att öka omsättningen på fordon och förbättra 
parkeringsmöjligheterna för besökande till badplatserna. 
 

Beskrivning av ärendet 

Koppling till vision, programförklaring och mål 

Förslaget bedöms ha koppling till bland annat följande övergripande utvecklingsmål. 
 
Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring som gör att fler människor vill bo, 
leva och besöka kommunen. 
 
Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög kvalitet som 
är tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja utvecklingen i 
alla kommunens samhällen. 
 
Kostnaderna för parkeringsverksamheten är ökande. Genom att förslaget är 
intäktsökande bidrar det till att kommunen kan driva och utveckla allmänna 
parkeringsplatser på ett sätt som anges i övergripande mål. 
 
De aktuella parkeringarna bör vidare skyltas på så sätt att parkering endast är tillåten för 
personbilar klass 1.  

Konsekvensbeskrivning 
Parkeringsavgiften belastar samtliga fordonsförare som nyttjar dessa parkeringsplatser 
under avgiftsperioden. Så oavsett om man är kommunmedlem, kund eller besökande 
behandlas alla lika.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för parkeringsplatser som har anordnats i anslutning 
till kommunens badplatser vid Sandön, Hästedalen, Tången samt Badholmarna, skall 
avgiftsbelagd tid ska vara kl 08:00 - 18:00 under alla dagar. 
 
För de fyra första timmarna är parkering avgiftsfri. Därefter tas avgift ut enligt gällande 
taxa. 
 
De aktuella parkeringsplatserna ska skyltas på så sätt att parkering endast är tillåten för 
personbilar klass 1. 
 

Bilagor 
Kartbilaga nr 1 tom 4. 
 

Beslutet skickas till 
Förvaltningen 
Diariet 
Trafikingenjören 
 

  
Tomas Wallin Eveline Karlsson 
Anläggningschef Samhällsbyggnadschef 

 



Smöge, förslag om p-platser gällande införande av parkeringstaxa

20 januari 20215. Kommunala fastigheter

Införande av parkeringstaxa, Smögen. Bilaga kallad nummer 3.50 0 50 [m]

1:1 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



Tången, förslag om ytor gällande införande om parkeringstaxa

januari 20, 20214.1 Kommunalteknisk karta-Behörighetsskyddad Sotenäs

Införande av parkeringstaxa, Tången. Bilaga kallad nummer 4.
1:2 000

o

50 0 50 100 150 [m]



Hunnebostrand, förslag om yta gällande införande av parkeringstaxa

20 januari 20214. Kommunalteknisk karta

Införande av parkeringstaxa, Hunnebostrand. Bilaga kallad nummer 550 0 50 100 150 [m]

1:2 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



Bovallstrand, förslag om ytor gällande införande av parkeringstaxa

20 januari 20215. Kommunala fastigheter

Införande av parkeringstaxa, Bovallstrand. Bilaga kallad nummer 650 0 50 100 [m]

1:1 500

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.
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KS § 58   Dnr 2022/001104 

Förändring av maxtaxa och tider för parkeringsavgifter 

Sammanfattning 

Ärendet avser förslag till att förändra maxtaxan samt förändra tider för avgifter för tre befintliga 
parkeringar, varav två är på Smögen och en i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har idag olika taxor och tider för avgifter på allmänna parkeringar runt om i 
kommunen, detta för att parkeringarna regleras olika för olika ändamål. Exempelvis så är 
parkeringen på Smögenön, Lännudden idag avgiftsfri, vilket innebär att den nyttjas gratis av 
övernattande husbilar. Detta förhållande gäller inte på parkeringen mittemot - Klevenvägen, där 
man i stället betalar hela dygnet, men med en maxtaxa på 200 kr. 
Parkeringarna vid Ica-butiken på Smögen och Bäckevik 24:1 har maxtaxa 80 kr, vilken man når 
efter ca 2 timmars parkering. Detta innebär i praktiken att man kan parkera i 24 timmar för 80 kr. 
 
Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att parkeringen på Lännudden regleras på samma sätt som 
parkeringen Klevenvägen. 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2022-11-29 
Kartbilaga Ica Ankaret 2023-01-23 
Kartbilaga Bäckevik 24:1, 24:2, 2022-11-29 
Kartbilaga Smögenön 2022-11-29 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2023-02-21 § 13 

Yrkande 

Helene Stranne (M) yrkar på att inte införa maxtaxa om 200 kr på Lännuddden och Klevenvägen 
och att ta bort maxtaxan på parkeringarna vid Ica-butiken Smögen samt Bäckevik 24:1 och 24:2. 
 
Jan-Olof Larsson (S) bifall till Helene Strannes (M) förslag. 
Mikael Andersson (DemR) yrkar som tillägg att skylta parkeringsplatserna på Lännuddden och 
Klevenvägen på så sätt att parkering inte är tillåten för personbilar klass 2 mellan kl. 00:00-06:00. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Helene Strannes (M) och Mikael Anderssons (DemR) förslag och 
finner att Kommunstyrelsen antar detta. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 42(53) 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 58 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommundirektören att, 
- ansöka om bygglov för parkeringen på Lännudden och om bygglov ges och detta får 

laga kraft, 
- införa parkeringsavgift på den aktuella parkeringen på Lännudden, dygnet runt 
- att skylta parkeringsplatserna på Lännuddden och Klevenvägen, på så sätt att 

parkering inte är tillåten för personbilar klass 2 mellan kl. 00:00-06:00 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2023-02-21 | §§ 01-15 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2023\KSTU 
Protokoll 2023-02-21.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 21(23)
 

 
 

KSTU § 13   Dnr 2022/1104 

 
Förändring av maxtaxa och tider för parkeringsavgifter 

Sammanfattning 

Ärendet avser förslag till att förändra maxtaxan samt förändra tider för avgifter för tre befintliga 
parkeringar, varav två är på Smögen och en i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har idag olika taxor och tider för avgifter på allmänna parkeringar runt om i 
kommunen, detta för att parkeringarna regleras olika för olika ändamål. Exempelvis så är 
parkeringen på Smögenön, Lännudden idag avgiftsfri, vilket innebär att den nyttjas gratis av 
övernattande husbilar. Detta förhållande gäller inte på parkeringen mittemot - Klevenvägen, där 
man i stället betalar hela dygnet, men med en maxtaxa på 200 kr. 
Parkeringarna vid Ica Skeppet och Bäckevik 24:1 har maxtaxa 80 kr, vilken man når efter ca 2 
timmars parkering. Detta innebär i praktiken att man kan parkera i 24 timmar för 80 kr. 
 
Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att parkeringen på Lännudden regleras på samma sätt som 
parkeringen Klevenvägen. 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2022-11-29 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningen att, 
- ansöka om bygglov för parkeringen på Lännudden, och om bygglov ges och detta får laga kraft, 
- införa parkeringsavgift på den aktuella parkeringen på Lännudden, dygnet runt, med maxtaxa 200 
kr, samt 
- att ta bort maxtaxan på parkeringarna vid Ica Ankaret och Bäckevik 24:1 och 24:2. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-11-29 KA 2022/001104 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tomas Wallin 
Anläggningschef 

 

Förändring av maxtaxa och tider för parkeringsavgifter 

Sammanfattning 
Ärendet avser förslag till att förändra maxtaxan samt förändra tider för avgifter för tre 
befintliga parkeringar, varav två är på Smögen och en i Kungshamn. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har idag olika taxor och tider för avgifter på allmänna parkeringar runt om i 
kommunen, detta för att parkeringarna regleras olika för olika ändamål. Exempelvis så 
är parkeringen på Smögenön, Lännudden idag avgiftsfri, vilket innebär att den nyttjas 
gratis av övernattande husbilar. Detta förhållande gäller inte på parkeringen mittemot - 
Klevenvägen, där man i stället betalar hela dygnet, men med en maxtaxa på 200 kr. 
Parkeringarna vid Ica Skeppet och Bäckevik 24:1 har maxtaxa 80 kr, vilken man når 
efter ca 2 timmars parkering. Detta innebär i praktiken att man kan parkera i 24 timmar 
för 80 kr. 
 
Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att parkeringen på Lännudden regleras på 
samma sätt som parkeringen Klevenvägen. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Förslaget bedöms innebära ökade årliga intäkter. Kostnader för bygglov och skyltning 
är av engångskaraktär och är försumbara. 
 

Regelverk 

Av 6 kap 1 § pkt 8 Plan- och byggförordning (2011:338), följer att det krävs bygglov 
för att anordna, flytta eller väsentligt ändra den avsedda parkeringsplatsen. 
Bygglovsplikt för vissa parkeringsplatser infördes i början av nittiotalet. 
 
Enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering får en markägare som 
upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området under de 
förutsättningar som anges i denna lag ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon 
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parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat (olovlig 
parkering). 
 

Organisation och personal 

Förslaget bedöms inte påverka organisation och personal. 
 

Hållbar utveckling 

Förslaget uppmuntrar besökare med husbilar att i första hand använda ställplatser i 
kommunen. 
 
Förslaget bedöms även vara lämpligt från rättviseperspektiv samt öka rotationen på 
parkeringen på Lännudden så att den blir mer tillgänglig. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningen att, 
- ansöka om bygglov för parkeringen på Lännudden, och om bygglov ges och detta får 
laga kraft, 
- införa parkeringsavgift på den aktuella parkeringen på Lännudden, dygnet runt, med 
maxtaxa 200 kr, samt 
- att ta bort maxtaxan på parkeringarna vid Ica Ankaret och Bäckevik 24:1 och 24:2. 
 

Beslutsunderlag 
Anläggningschefens tjänsteutlåtande 
 

Beslutet skickas till 
 

  
Tomas Wallin Eveline Karlsson 
Anläggningschef Samhällsbyggnadschef 

 



29 november 2022Smögenön

Parkering 50 0 50 [m]

1:999

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



16 januari 2023Ica Ankaret

Parkering 30 0 30 [m]

1:617

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



29 november 2022Bäckevik 24:1 och 24:2

Parkering 50 0 50 [m]

1:1 082

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.
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KS § 59   Dnr 2022/000819 

Översyn av taxa för marktillköp  

Sammanfattning 

Sotenäs kommun är i behov att uppdatera de priser på mark som säljs som kompletteringsmark till 
småhusfastigheter. Markpriserna förändras hela tiden och en uppdaterad taxa behövs om kommunen 
ska sälja sin mark till marknadsmässiga priser. Marknadsvärdet skiljer sig inom Sotenäs kommun 
och taxan behöver därför anpassas efter vart marken är belägen. 
 
Processen föreslås förenklas så Kommunstyrelsen bemyndigas att justera taxan i takt med 
förändring av markens värde. 

Beskrivning av ärendet 

Småhusägare kan inkomma med ansökan om att förvärva mark som ägs av Sotenäs kommun för att 
komplettera sina egna småhusfastigheter. Sotenäs kommun utreder om marken är lämplig att sälja 
samt om eventuell detaljplan tillåter att mark kan regleras. 
 
Sotenäs kommun är i behov av att uppdatera de priser på mark som säljs som kompletteringsmark 
till småhus. Den nu gällande taxan antogs 2020 och är baserad på hur marknaden såg ut då. Det har 
hänt mycket på fastighetsmarknaden sedan dess, nuvarande prisbild har förändrats sedan 2020. Med 
anledning av detta anser förvaltningen det angeläget att uppdatera marktillköpstaxan.  
 
Priset på marken varierar beroende på var i kommunen marken är belägen. Detta medför att 
kommunen delas upp i 38 olika prisgrupper. Ett lägsta pris sätts på 250 kr/kvm. Förvaltningen 
föreslår att kommunen använder sig av statliga myndigheters framtagna korrigeringsbelopp för en 
normaltomt i det riktvärdesområde som köpet sker. 
Korrigeringsbeloppet är det värde som mark utan byggrätt tillför eller som ska fråntas en 
normaltomt i berört riktvärdesområde.  
 
Marknadsvärdet förändras övertid och därmed bör taxan också förändras. En förenkling av 
processen är att ge Kommunstyrelsen befogenhet att justera beloppen i taxan i samma takt som 
marknadsvärdet förändras. Förändringar av taxans uppbyggnad ska däremot åter beslutas 
Kommunfullmäktige. 
 
Den förändrade taxan innebär för tex ett köp av 30 kvm på olika platser i kommunen följande; 
Centrala Smögen från 73 800 kr till 112 800 kr.  
Centrala Kungshamn från 44 400 kr till 71 190 kr.  
Centrala Hunnebostrand från 60 000kr till 137 109 kr.  
Södra Hovenäset från 35 100 kr till 67 590 kr. 
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Forts. KS § 59 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Marktillköpstaxa 2023 
Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2023-01-23 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-22 § 10 

Yrkande 

Helene Stranne (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Helene Strannes (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta marktillköpstaxa, enligt tabell 2 i bifogad "Bilaga 1 - 
Marktillköpstaxa 2023”, att gälla från 2023 och tills vidare.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga Kommunstyrelsen att justera taxan i takt med 
förändring av markens värde, utifrån Skatteverkets revidering av korrigeringsbeloppet. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 10  Dnr 2022/000819 

Översyn av taxa för marktillköp  

Sammanfattning 

Sotenäs kommun är i behov att uppdatera de priser på mark som säljs som kompletteringsmark till 
småhusfastigheter. Markpriserna förändras hela tiden och en uppdaterad taxa behövs om kommunen 
ska sälja sin mark till marknadsmässiga priser. Marknadsvärdet skiljer sig inom Sotenäs kommun 
och taxan behöver därför anpassas efter vart marken är belägen. 
 
Processen föreslås förenklas så Kommunstyrelsen bemyndigas att justera taxan i takt med 
förändring av markens värde. 

Beskrivning av ärendet 

Småhusägare kan inkomma med ansökan om att förvärva mark som ägs av Sotenäs kommun för att 
komplettera sina egna småhusfastigheter. Sotenäs kommun utreder om marken är lämplig att sälja 
samt om eventuell detaljplan tillåter att mark kan regleras. 
 
Sotenäs kommun är i behov av att uppdatera de priser på mark som säljs som kompletteringsmark 
till småhus. Den nu gällande taxan antogs 2020 och är baserad på hur marknaden såg ut då. Det har 
hänt mycket på fastighetsmarknaden sedan dess, nuvarande prisbild har förändrats sedan 2020. Med 
anledning av detta anser förvaltningen det angeläget att uppdatera marktillköpstaxan.  
 
Priset på marken varierar beroende på var i kommunen marken är belägen. Detta medför att 
kommunen delas upp i 38 olika prisgrupper. Ett lägsta pris sätts på 250 kr/kvm. Förvaltningen 
föreslår att kommunen använder sig av statliga myndigheters framtagna korrigeringsbelopp för en 
normaltomt i det riktvärdesområde som köpet sker. 
Korrigeringsbeloppet är det värde som mark utan byggrätt tillför eller som ska fråntas en 
normaltomt i berört riktvärdesområde.  
 
Marknadsvärdet förändras övertid och därmed bör taxan också förändras. En förenkling av 
processen är att ge Kommunstyrelsen befogenhet att justera beloppen i taxan i samma takt som 
marknadsvärdet förändras. Förändringar av taxans uppbyggnad ska däremot åter beslutas 
Kommunfullmäktige. 
 
Den förändrade taxan innebär för tex ett köp av 30 kvm på olika platser i kommunen följande; 
Centrala Smögen från 73 800 kr till 112 800 kr.  
Centrala Kungshamn från 44 400 kr till 71 190 kr.  
Centrala Hunnebostrand från 60 000kr till 137 109 kr.  
Södra Hovenäset från 35 100 kr till 67 590 kr. 
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Forts. KSAU § 10  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Marktillköpstaxa 2023 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2023-01-23 

Yrkande 

Mikael Andersson (DemR) föreslår att taxan ska gälla från 2023 och tills vidare. 
Helene Stranne (M) föreslår som tillägg; utifrån Skatteverkets revidering av korrigeringsbeloppet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Anderssons (DemR) och Helene Strannes (M) förslag och 
finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta marktillköpstaxa, enligt bifogad "Bilaga 1 - Marktillköpstaxa 
2023”, att gälla från 2023 och tills vidare.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga Kommunstyrelsen att justera taxan i takt med 
förändring av markens värde, utifrån Skatteverkets revidering av korrigeringsbeloppet. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-01-23 KA 2022/000819 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johan Fransson 
johan.fransson@sotenas.se 
Mark och exploateringsingenjör 
 

Översyn av taxa för marktillköp  
 

Sammanfattning 
Sotenäs kommun är i behov att uppdatera de priser på mark som säljs som 
kompletteringsmark till småhusfastigheter. Markpriserna förändras hela tiden och en 
uppdaterad taxa behövs om kommunen ska sälja sin mark till marknadsmässiga priser. 
Marknadsvärdet skiljer sig inom Sotenäs kommun och taxan behöver därför anpassas efter 
vart marken är belägen. 
 
Att förenkla processen när marknadsvärdet ändrar sig är att ge Kommunstyrelsen rätt att 
ändra taxebeloppen när marknadsvärdet ändrar sig.   
   

Beskrivning av ärendet 
Småhusägare kan inkomma med ansökan om att förvärva mark som ägs av Sotenäs 
kommun för att komplettera sina egna småhusfastigheter. Sotenäs kommun utreder om 
marken är lämplig att sälja samt om eventuell detaljplan tillåter att mark kan regleras. 
 
Sotenäs kommun är i behov av att uppdatera de priser på mark som säljs som 
kompletteringsmark till småhus. Den nu gällande taxan antogs 2020 och är baserad på hur 
marknaden såg ut då. Det har hänt mycket på fastighetsmarknaden sedan dess, nuvarande 
prisbild har förändrats sedan 2020. Med anledning av detta anser förvaltningen det 
angeläget att uppdatera marktillköpstaxan.  
 
Priset på marken varierar beroende på var i kommunen marken är belägen. Detta medför 
att kommunen delas upp i 38 olika prisgrupper. Ett lägsta pris sätts på 250 kr/kvm. 
Förvaltningen föreslår att kommunen använder sig av statliga myndigheters framtagna 
korrigeringsbelopp för en normaltomt i det riktvärdesområde som köpet sker. 
Korrigeringsbeloppet är det värde som mark utan byggrätt tillför eller som ska fråntas en 
normaltomt i berört riktvärdesområde.  
 
Marknadsvärdet förändras övertid och därmed bör taxan också förändras. En förenkling av 
processen är att ge Kommunstyrelsen befogenhet att justera beloppen i taxan i samma takt 
som marknadsvärdet förändras. Förändringar av taxans uppbyggnad ska däremot åter 
beslutas Kommunfullmäktige. 



 

 

 

 
Sida 2 av 3 

Sotenäs kommun 
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Vad innebär den förändrade taxan för ett köp av 30 kvm på olika platser i kommunen. 
Centrala Smögen från 73 800 kr till 112 800 kr.  
Centrala Kungshamn från 44 400 kr till 71 190 kr.  
Centrala Hunnebostrand från 60 000kr till 137 109 kr.  
Södra Hovenäset från 35 100 kr till 67 590 kr. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Förfrågningar om marktillköp är en vanlig inkommande fråga till förvaltningen. Den 
översyn och justering som nu görs i detta ärende medför att priserna på marktillköp höjs i 
nästan alla delar av kommunen.  
 
Detta kommer medföra en ökad intäkt till kommunen. Antalet genomförda marktillköp per 
år är i dagsläget inte många eftersom de flesta ansökningar inte uppfyller de krav som 
ställs för att köpa till mark. Förvaltningen ser att ärenden kommer att öka de närmaste åren 
och därför bör taxan vara uppdaterad. 

Regelverk  

En kommunal försäljning av mark till underpris kan anses strida mot kommunallagen 
(2017:725) om kravet på god ekonomisk hushållning enligt11 kap 1 § eller anses utgöra ett 
stöd till enskild näringsidkare enligt 2 kap 8 §. En följd kan då bli att domstolen upphäver 
hela köpet. Stöd i form av underpris kan även strida EG-fördragets bestämmelser om 
statsstöd. Det är därför viktigt att varje försäljning sker till marknadsmässigt pris.  
 
Försäljning måste ske till ett marknadspris vilket betyder att en uppdaterad 
marktillköpstaxa är viktig för att fortsatt kunna hålla sig till regelverket 

Hållbar utveckling 

Kommunen bör förvalta sin mark ur ett ekonomiskt och hållbart sätt för 
kommunmedlemmarnas bästa över tid. När det gäller marktillköpstaxan bör den spegla 
marknadsvärdet för aktuell mark. Marknadsvärdet skiljer sig inom Sotenäs kommun därför 
bör en taxa även vara olika beroende på var marken är belägen inom kommunen.  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta marktillköpstaxa, enligt bifogad "Bilaga 1 - 
Marktillköpstaxa 2023”, att gälla från den 1 januari 2023 tills vidare.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga Kommunstyrelsen att justera taxan i takt med 
förändring av markens värde. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Marktillköpstaxa 2023 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

  
Johan Fransson Håkan von Dolwitz 
Mark och exploateringsingenjör Plan- och byggchef 

 
 



Taxa Marktillköp år 2023 BILAGA 1

kostnad/m2 KF202x-xx-xx § xx KA 2022/000819
Tabell 1 Tabell 2

Taxa Taxa

Tax.år 2018-2020 Tax.år 2021-2023

Riktvärdeområde Gäller tillsvidare

Nr

Landsbygd Kommundel

1427066 Landsbygd västra 250 250

1427068 Sydöstra kust 250 293

1427070 Sydvästra kust 250 320

1427072 Nordvästra kust 250 427

1427074 Stensjö 250 250

1427900 Landsbygd Nordöstra 250 250

Smögen 

1427002 Centrala 2460 3760

1427004 Mellersta 920 1573

1427006 Norra och Hasselön 720 1213

1427008 Hasselösund 1200 2133

1427010 Kalvbogen 560 1013

Kungshamn

1427012 Centrala 1480 2373

1427014 Bäckevik 620 1027

1427016 Vägga 380 853

1427018 Tången 600 1013

Tången delomr. A

1427020 Valeberget 620 973

Väjern

1427022 Väjern 420 613

Hunnebostrand

1427024 Central 2000 4573

1427026 Kring Kyrkan 870 1493

1427028 Söder Folketspark 260 360

1427030 Hedalen, Hästedalen 290 547

1427032 Hunnebovallen 250 250

Ulebergshamn

1427034 Ulebergshamn 660 880

1427036 Östra 360 560

Östra delomr.A

1427038 Alperna 770 1293

Bovallstrand

1427040 Centrala 1370 2133

1427042 Väster Kyrkan 1060 2053

1427044 Öster Kyrkan 540 773

1427046 Stensnäs 380 680

1427048 Högbergstorp 250 320

Hovenäset

1427050 Hovenäset södra 1170 2253

1427054 Hovenäset norra 520 960

Bohus-Malmön

1427056 Nordöstra 1080 1733

1427058 Sydöstra 760 1280

1427060 Stallen till skolan 290 547

1427062 Myren 860 1440

1427064 Sydvästra 370 587

1427076 Södra 490 933
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KS § 50   Dnr 2021/000969 

Motion - aktiv markpolitik i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S), Therése Mancini (S) och Jan-Olof Larsson (S) föreslår i en motion 2021-
11-11 en förändring av markpolitiken, så att den blir mer aktiv. Förslaget är att tillsätta en politisk 
grupp som är sammansatt av två personer från majoriteten och en person från oppositionen. 
Arbetsuppgifter bör vara genomgång av nuvarande markreserven, lämna förslag till förvärv av 
markområden eventuellt även leda förhandlingarna med aktuella markägare.    
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 § 124 att skicka motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna föreslår att kommunen ska ta ett fastare grepp över utvecklingen i kommunen så att 
den blir mer långsiktig istället för kortsiktig, vilket den kan bli när den privata marknaden får styra 
utvecklingen. Kommunen behöver ha en markreserv som sträcker sig bortom detalj- och 
översiktsplaner med sikte på ett 30 års perspektiv. 
 
Kommunen har sedan inlämnandet av motionen arbetat med att ta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram som antogs i december 2022. Bostadsförsörjningsprogrammet 
innehåller riktlinjer och planering för att förse alla invånare med bostäder. 
Bostadsförsörjningsprogrammet samspelar med översiktsplanens befolkningsprognoser och ger 
kommunen en möjlighet att med hjälp av riktlinjer och verktyg klara sin bostadsförsörjning. 
Riktlinjerna ska vägleda och styra kommunens planering, samt betonar vikten av ett ökat 
helårsboende och av att bygga för olika behov. Detta ska genomföras genom prioritering av planer 
och aktiv planering av kommunkoncernens mark samt arbeta med privata exploatörer. 
Även den nyligen antagna Översiktsplanen (ÖP) är ett viktigt instrument för att tillse att 
kommunens markreserver används på ett långsiktigt hållbart sätt. 
 
Motionen skrevs 2021 och sedan dess har ett val genomförts med resultatet att det inte finns 
majoritet och opposition på det sätt som motionen beskriver.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att ta fram en prioriteringsordning för 
detaljplaner med hänsyn till långsiktiga perspektiv för en hållbar utveckling och förvaltningen ser 
att arbetet med markreserven bör kunna hanteras inom befintlig organisation. Det är förvaltningen 
som utför eventuella förhandlingar.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-02-22 uppdra åt kommundirektören att ta fram en 
strategi för markpolitik. 
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Forts. KS § 50 

Beslutsunderlag 

Motion – aktiv markpolitik 2021-11-11 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-11-11 § 124 
Utdrag ur Kolada - nyckeltal 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2023-02-06 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-22 § 17 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M), Mikael Sternemar (L) och Kerstin Nilsson (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige besvarar motionen att ärenden om strategisk mark ska hanteras inom 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 17  Dnr 2021/000969 

Motion - aktiv markpolitik i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S), Therése Mancini (S) och Jan-Olof Larsson (S) föreslår i en motion 2021-
11-11 en förändring av markpolitiken, så att den blir mer aktiv. Förslaget är att tillsätta en politisk 
grupp som är sammansatt av två personer från majoriteten och en person från oppositionen. 
Arbetsuppgifter bör vara genomgång av nuvarande markreserven, lämna förslag till förvärv av 
markområden eventuellt även leda förhandlingarna med aktuella markägare.    
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 § 124 att skicka motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna föreslår att kommunen ska ta ett fastare grepp över utvecklingen i kommunen så att 
den blir mer långsiktig istället för kortsiktig, vilket den kan bli när den privata marknaden får styra 
utvecklingen. Kommunen behöver ha en markreserv som sträcker sig bortom detalj- och 
översiktsplaner med sikte på ett 30 års perspektiv. 
 
Kommunen har sedan inlämnandet av motionen arbetat med att ta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram som antogs i december 2022. Bostadsförsörjningsprogrammet 
innehåller riktlinjer och planering för att förse alla invånare med bostäder. 
Bostadsförsörjningsprogrammet samspelar med översiktsplanens befolkningsprognoser och ger 
kommunen en möjlighet att med hjälp av riktlinjer och verktyg klara sin bostadsförsörjning. 
Riktlinjerna ska vägleda och styra kommunens planering, samt betonar vikten av ett ökat 
helårsboende och av att bygga för olika behov. Detta ska genomföras genom prioritering av planer 
och aktiv planering av kommunkoncernens mark samt arbeta med privata exploatörer. 
Även den nyligen antagna Översiktsplanen (ÖP) är ett viktigt instrument för att tillse att 
kommunens markreserver används på ett långsiktigt hållbart sätt. 
 
Motionen skrevs 2021 och sedan dess har ett val genomförts med resultatet att det inte finns 
majoritet och opposition på det sätt som motionen beskriver.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att ta fram en prioriteringsordning för 
detaljplaner med hänsyn till långsiktiga perspektiv för en hållbar utveckling och förvaltningen ser 
att arbetet med markreserven bör kunna hanteras inom befintlig organisation. Det är förvaltningen 
som utför eventuella förhandlingar.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Tillsättande av ytterligare en politisk grupp innebär att ytterligare medel måste avsättas för arvoden. 
 
Enligt KOLADA så ligger Sotenäs i högt vad gäller arvoden till förtroendevalda, år 2020 avsatte 
Sotenäs 713 kr/invånare, jämfört med likande kommuner som kostade 531 kr/inv, en skillnad på ca 
1,6 miljoner kronor. 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2023-02-22 §§ 1-19 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 27(31)
 

 
 

KSAU § 17  

Beslutsunderlag 

Motion 
Kommunfullmäktige 2021-11-11 § 124 
Kolada 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2023-02-06 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M) föreslår att ärenden om strategisk mark ska hanteras inom arbetsutskottet 
och att uppdra åt kommundirektören att ta fram en strategi för markpolitik. 
  
Therése Mancini (S) föreslår att motionens ska anses besvarad  
Mikael Andersson (DemR) föreslår bifall till båda ovanstående förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Eva Abrahamssons (M) och Therése Mancini (S) med fleras 
förslag och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommundirektören att ta fram en strategi för 
markpolitik. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige besvarar motionen att ärenden om strategisk mark ska hanteras inom 
arbetsutskottet. 
 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2023-02-06 KA 2021/000969 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Anna-Lena Höglund 
Administrativ chef 

 

Motion - aktiv markpolitik i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 
Lars-Erik Knutsson (S), Therése Mancini (S) och Jan-Olof Larsson (S) föreslår i en 
motion 2021-11-11 en förändring av markpolitiken, så att den blir mer aktiv. Förslaget 
är att tillsätta en politisk grupp som är sammansatt av två personer från majoriteten och 
en person från oppositionen. Arbetsuppgifter bör vara genomgång av nuvarande 
markreserven, lämna förslag till förvärv av markområden eventuellt även leda 
förhandlingarna med aktuella markägare.    
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 § 124 att skicka motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Motionärerna föreslår att kommunen ska ta ett fastare grepp över utvecklingen i 
kommunen så att den blir mer långsiktig istället för kortsiktig, vilket den kan bli när den 
privata marknaden får styra utvecklingen. Kommunen behöver ha en markreserv som 
sträcker sig bortom detalj- och översiktsplaner med sikte på ett 30 års perspektiv. 
 
Kommunen har sedan inlämnandet av motionen arbetat med att ta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram som antogs i december 2022. 
Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller riktlinjer och planering för att förse alla 
invånare med bostäder. Bostadsförsörjningsprogrammet samspelar med 
översiktsplanens befolkningsprognoser och ger kommunen en möjlighet att med hjälp 
av riktlinjer och verktyg klara sin bostadsförsörjning. Riktlinjerna ska vägleda och styra 
kommunens planering, samt betonar vikten av ett ökat helårsboende och av att bygga 
för olika behov. Detta ska genomföras genom prioritering av planer och aktiv planering 
av kommunkoncernens mark samt arbeta med privata exploatörer. 
Även den nyligen antagna Översiktsplanen (ÖP) är ett viktigt instrument för att tillse att 
kommunens markreserver används på ett långsiktigt hållbart sätt. 
 
Motionen skrevs 2021 och sedan dess har ett val genomförts med resultatet att det inte 
finns majoritet och opposition på det sätt som motionen beskriver.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att ta fram en prioriteringsordning 
för detaljplaner med hänsyn till långsiktiga perspektiv för en hållbar utveckling och 
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förvaltningen ser att arbetet med markreserven bör kunna hanteras inom befintlig 
organisation. Det är förvaltningen som utför eventuella förhandlingar.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Tillsättande av ytterligare en politisk grupp innebär att ytterligare medel måste avsättas 
för arvoden. 
 
Enligt KOLADA så ligger Sotenäs i högt vad gäller arvoden till förtroendevalda, år 
2020 avsatte Sotenäs 713 kr/invånare, jämfört med likande kommuner som kostade  
531 kr/inv, en skillnad på ca 1,6 miljoner kronor. 

Regelverk  

Ingen påverkan. 

Organisation och personal 

Ingen påverkan 

Hållbar utveckling 

Ingen påverkan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
   

Beslutsunderlag 
Kolada 
Kommunfullmäktige 2021-11-11 § 124 
Motion 
 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsingenjör 
Samhällsbyggnadschef 
Administrativ chef 

  
Anna-Lena Höglund Anna Liedholm 
Administrativ chef 
 

Kommundirektör 

 



Kolada nyckeltal
Nyckeltalsid Nyckeltal Område 2018 2019 2020 2021

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Riket 323 359 326

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Liknande kommuner, ö 564 576 531

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Sotenäs 676 715 713

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Lysekil 332 586 564

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Munkedal 336 569 515

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Strömstad 516 525 476

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Tanum 571 687 493

Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommunens nämnder och styrelse dividerat med antalet 
invånare i kommunen den 31/12. Avser politisk verksamhet i kommunen inklusive arvoderingen av kommunens 
förtroendevalda. De kostnader/intäkter som hör samman med affärsverksamhet redovisas under 
Affärsverksamhet. Är nämnden ansvarig för såväl skattefinansierad verksamhet som affärsverksamhet redovisas 
kostnaderna/intäkterna för den politiska delen i detta verksamhetsområde. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s 
Räkenskapssammandrag.



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2021-11-11 §§ 108-126 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 32(34)
 

 
 

KF § 124 Dnr 2021/000142 

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

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

sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden 
 

 

  



	 	 	 	

	

			2021-11-10	

	

	 	 	 Sotenäs	kommun	
	 	 	 Kommunfullmäktige	

	

	

	

Motion	om	aktiv	markpolitik	i	Sotenäs	kommun	

Vi	har	vid	flera	tillfällen	uppmärksammat	att	privat	markägande	och	privat	exploatering	av	bostäder	
resulterat	i	fler	delårsboende,	inte	fler	helårsboende.	Mark	som	skulle	kunna	bidra	till	kommunens	
utveckling	förbrukas	till	ingen	nytta.	Den	privata	marknaden	tycks	mer	se	till	privat,	kortsiktig	
vinstmaximering	än	kommunens	väl	och	ve.	

Ett	sätt	för	kommunen	att	ta	ett	fastare	grepp	över	utvecklingen	är	att	ha	en	god	och	mycket	
långsiktig	markreserv.	Därför	måste	vi	ha	en	proaktiv	markpolitik.	Det	har	vi	inte	idag,	vilket	i	för	stor	
utsträckning	lämnar	fältet	öppet	för	privata	spekulanter.	Kommunen	måste	ha	en	markreserv	som	
sträcker	sig	bortom	detalj-	och	översiktsplaner.	Perspektivet	bör	vara	30	år.		

Vi	föreslår	att	kommunen	tillsätter	en	politiskt	sammansatt	grupp	på	tre	personer	(två	från	
majoriteten	och	en	från	oppositionen)	med	uppgift	att	se	över	nuvarande	markreserv,	kartlägga	
intressanta	områden	samt	lämna	förslag	till	förvärv	av	markområden	som	ska	tillföras	kommunens	
markreserv.	Gruppen	kan	med	fördel	även	genomföra	förhandlingar	med	aktuella	markägare.	

	

	

Jan-Olof	Larsson	(s)	

	

Therése	Mancini	(s)	

	

Lars-Erik	Knutsson	(s)	
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KS § 51   Dnr 2022/000467 

Motion - Invasiva arter 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S) och Gerardo Alas (S) föreslår i en motion enligt följande; 
 

• att kommunen ska göra en kartläggning av i hur stor omfattning det finns invasiva arter i 
kommunen. 

• att Sotenäs kommun ska tillhandahålla information om invasiva arter och hur de ska 
hanteras.  

• inrättar ett system för medborgarna att anmäla misstänkta invasiva arter 
• att Sotenäs kommun aktivt ska arbeta med bekämpning av invasiva arter på kommunens 

egen mark 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-27 § 74 att överlämna motionen för beredning till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Miljönämnden beslutade 2022-11-29 § 70 att föreslå att motionen ska bifallas. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten har utrett ärendet och meddelar att det i dagsläget saknas ett strukturerat arbete för att 
ta hand om tips från allmänheten och bekämpa främmande arter. Det går att söka statliga medel för 
att invertera och ta fram åtgärdsprogram men det går inte att söka pengar för bekämpning. 
Bekämpning av främmande arter behöver vara långsiktig om den ska ge effekt. Det är viktigt att 
kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på kommunens mark.  
 
Ekonomi - Det finns möjlighet att söka statliga medel för inventering men kommunen behöver stå 
för halva kostnaden antingen i arbetstid eller pengar. Andra kommuner har sökt pengar för liknande 
projekt i storleksordningen 300 000 kr.  
 
Om kommunen kartlägger invasiva arter på kommunal kommer det sannolikt leda till ett behov av 
pengar för bekämpning. I dagsläget går det inte att söka LONA-stöd för bekämpningsarbetet.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att motionen ska bifallas. 
Kommunstyrelsen lämnar ett ekonomiskt perspektiv på förslaget. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Budgeten för 2023 samt planåren framöver är mycket ansträngd där stora åtgärder i verksamheten 
kommer att krävas för att nå våra finansiella målsättningar. Kommunen har under 2023 budgeterat 
ett underskott. Det finns inte utrymme för några tillkommande projekt om man inte gör 
omprioritering av medel i budgeten. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 23(53) 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 51  

 
Även om man kan söka medel för en inventering så kommer kommunens kostnad för inventeringen 
att uppgå till ca 300 000 kr, enligt tidigare uträkning. 

Organisation och personal  
Kommunen har inte kompetens att utföra uppgiften och behöver köpa in konsulttjänster för att 
utföra uppdraget alternativt att man utbildar medarbetare och avsätter tid och medel för utbildning 
för detta. 

Beslutsunderlag 

Motion – Invasiva arter Socialdemokraterna 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-04-27 § 74 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-28 
Protokollsutdrag Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2022-11-29 § 70 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-12-07 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-22 § 18 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att medel kommer prövas i kommande 
budgetar.     
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 28(31)
 

 
 

KSAU § 18  Dnr 2022/000467 

Motion - Invasiva arter 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S) och Gerardo Alas (S)  föreslår i en motion enligt följande; 
 

• att kommunen ska göra en kartläggning av i hur stor omfattning det finns invasiva arter i 
kommunen. 

• att Sotenäs kommun ska tillhandahålla information om invasiva arter och hur de ska 
hanteras.  

• inrättar ett system för medborgarna att anmäla misstänkta invasiva arter 
• att Sotenäs kommun aktivt ska arbeta med bekämpning av invasiva arter på kommunens 

egen mark 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-27 § 74 att överlämna motionen för beredning till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Miljönämnden beslutade 2022-11-29 § 70 att föreslå att motionen ska bifallas. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten har utrett ärendet och meddelar att det i dagsläget saknas ett strukturerat arbete för att 
ta hand om tips från allmänheten och bekämpa främmande arter. Det går att söka statliga medel för 
att invertera och ta fram åtgärdsprogram men det går inte att söka pengar för bekämpning. 
Bekämpning av främmande arter behöver vara långsiktig om den ska ge effekt. Det är viktigt att 
kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på kommunens mark.  
 
Ekonomi - Det finns möjlighet att söka statliga medel för inventering men kommunen behöver stå 
för halva kostnaden antingen i arbetstid eller pengar. Andra kommuner har sökt pengar för liknande 
projekt i storleksordningen 300 000 kr.  
 
Om kommunen kartlägger invasiva arter på kommunal kommer det sannolikt leda till ett behov av 
pengar för bekämpning. I dagsläget går det inte att söka LONA-stöd för bekämpningsarbetet.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att motionen ska bifallas. 
Kommunstyrelsen lämnar ett ekonomiskt perspektivet på förslaget. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Budgeten för 2023 samt planåren framöver är mycket ansträngd där stora åtgärder i verksamheten 
kommer att krävas för att nå våra finansiella målsättningar. Kommunen har under 2023 budgeterat 
ett underskott. Det finns inte utrymme för några tillkommande projekt om man inte gör 
omprioritering av medel i budgeten. 
Även om man kan söka medel för en inventering så kommer kommunens kostnad för inventeringen 
att uppgå till ca 300 000 kr, enligt tidigare uträkning. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 29(31)
 

 
 

Forts. KSAU § 18  

Organisation och personal  
Kommunen har inte kompetens att utföra uppgiften och behöver köpa in konsulttjänster för att 
utföra uppdraget alternativt att man utbildar medarbetare och avsätter tid och medel för utbildning 
för detta. 

Beslutsunderlag 

Motion 
Kommunfullmäktige 2022-04-27 § 74 
Tjänsteutlåtande 2022-10-28 
Miljönämndens protokoll 2022-11-29 § 70 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-12-07 

Yrkande 

Mikael Andersson (DemR) föreslår att motionen besvaras med att medel kommer prövas i 
kommande budgetar.  
Therése Mancini (S) och Eva Abrahamsson (M) föreslår bifall till Mikael Anderssons (DemR) 
förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Anderssons (DemR) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att medel kommer prövas i kommande 
budgetar.  
    
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-12-07 KA 2022/000467 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund och Maria Strömberg 
 
 

Motion - Invasiva arter 

Sammanfattning 
Therése Mancini (S) och Gerardo Alas (S)  föreslår i en motion enligt följande; 
 

• att kommunen ska göra en kartläggning av i hur stor omfattning det finns invasiva 
arter i kommunen. 

• att Sotenäs kommun ska tillhandahålla information om invasiva arter och hur de 
ska hanteras.  

• inrättar ett system för medborgarna att anmäla misstänkta invasiva arter 
• att Sotenäs kommun aktivt ska arbeta med bekämpning av invasiva arter på 

kommunens egen mark 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-27 § 74 att överlämna motionen för beredning till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Miljönämnden beslutade 2022-11-29 § 70 att föreslå att motionen ska bifallas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljöenheten har utrett ärendet och meddelar att det i dagsläget saknas ett strukturerat 
arbete för att ta hand om tips från allmänheten och bekämpa främmande arter. Det går att 
söka statliga medel för att invertera och ta fram åtgärdsprogram men det går inte att söka 
pengar för bekämpning. Bekämpning av främmande arter behöver vara långsiktig om den 
ska ge effekt. Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva 
främmande arter på kommunens mark.  
 
Ekonomi - Det finns möjlighet att söka statliga medel för inventering men kommunen 
behöver stå för halva kostnaden antingen i arbetstid eller pengar. Andra kommuner har 
sökt pengar för liknande projekt i storleksordningen 300 000 kr.  
 
Om kommunen kartlägger invasiva arter på kommunal kommer det sannolikt leda till ett 
behov av pengar för bekämpning. I dagsläget går det inte att söka LONA-stöd för 
bekämpningsarbetet.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att motionen ska bifallas. 
 
Kommunstyrelsen lämnar ett ekonomiskt perspektivet på förslaget. 
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Budgeten för 2023 samt planåren framöver är mycket ansträngd där stora åtgärder i 
verksamheten kommer att krävas för att nå våra finansiella målsättningar. Kommunen har 
under 2023 budgeterat ett underskott. Det finns inte utrymme för några tillkommande 
projekt om man inte gör omprioritering av medel i budgeten. 
Även om man kan söka medel för en inventering så kommer kommunens kostnad för 
inventeringen att uppgå till ca 300 000 kr, enligt tidigare uträkning. 

Organisation och personal  

Kommunen har inte kompetens att utföra uppgiften och behöver köpa in konsulttjänster för 
att utföra uppdraget alternativt att man utbildar medarbetare och avsätter tid och medel för 
utbildning för detta. 

Hållbar utveckling 

En omprioritering av budgeten kan få långsiktiga ekonomiska konsekvenser ur ett 
flerårsperspektiv. 
Sociala konsekvenser av att omprioritera i budgeten kan vara att tex minskade satsningar 
på unga och äldre måste göras. 
Miljömässiga konsekvenser kan vara att det tar längre tid att bekämpa invasiva arter om 
man väljer att göra det i befintlig verksamhet i en långsammare takt. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.    
 

Beslutsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktige 2022-04-27 § 74 
Tjänsteutlåtande 2022-10-28 
Miljönämndens protokoll 2022-11-29 § 70 
 

Beslutet skickas till 
Motionären 
 
 
Anna-Lena Höglund    Maria Strömberg 
Administrativ chef    Ekonomichef 
 
Anna Liedholm 
Kommundirektör 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 18(22)
 

 
 

MN § 70  MIMB 2022/1014 

Motion om invasiva arter i Sotenäs kommun 
Socialdemokraterna har lämnat en motion som föreslår att Sotenäs kommun ska kartlägga och 
bekämpa invasiva främmande arter i kommunen samt informera allmänheten om hur främmande 
arter ska hanteras. Kommunen är skyldig att bekämpa förbjudna arter inom EU som finns på 
kommunens mark. I dagsläget saknas ett strukturerat arbete för att ta hand om tips från allmänheten 
och bekämpa främmande arter. Det går att söka statliga medel för att invertera och ta fram 
åtgärdsprogram men det går inte att söka pengar för bekämpning. Bekämpning av främmande arter 
behöver vara långsiktig om den ska ge effekt. Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och 
bekämpar invasiva främmande arter på kommunens mark. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
föreslår att motionen ska bifallas. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-11-08 § 44 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-28 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Skäl till beslut 
Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på kommunens 
mark. I dagsläget utförs inget strukturerat arbete med att kartera och bekämpa invasiva främmande 
arter på kommunal mark.  
 
Arter som Jätteloka som etablerat sig på en plats kan kräva årlig bekämpning under 6 år och 
växtdelar från Parkslide kan leva i marken i 20 år eller mer. Det är därför viktigt att det finns en 
långsiktig plan och finansiering för att bekämpningen ska ge effekt. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun 
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 Miljönämnden 

 
 
 
Motion invasiva arter Socialdemokraterna i Sotenäs kommun, Dnr 
KA 2022/467 KF §74 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har lämnat en motion som föreslår att Sotenäs kommun ska kartlägga och 
bekämpa invasiva främmande arter i kommunen samt informera allmänheten om hur 
främmande arter ska hanteras. Kommunen är skyldig att bekämpa förbjudna arter inom EU 
som finns på kommunens mark. I dagsläget saknas ett strukturerat arbete för att ta hand om 
tips från allmänheten och bekämpa främmande arter. Det går att söka statliga medel för att 
invertera och ta fram åtgärsprogram men det går inte att söka pengar för bekämpning. 
Bekämpning av främmande arter behövar vara långsiktig om den ska ge efterkt. Det är viktigt 
att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på kommunens mark. 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att motionen ska bifallas. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har mottagit en motion från Socialdemokraterna i 
Sotenäs om kartläggning av invasiva arter, information till allmänheten samt arbete med aktiv 
bekämpning på kommunal mark. 

Bakgrund 
En invasiva främmande art är en art som har flyttats från sin naturliga miljö av människan och 
som i sin nya miljö sprider sig snabbt och får negativ påverkan på biologisk mångfald, 
människor och djurs hälsa eller ekonomin. I EU:s förordning om invasiva främmande arter 
listas 88 arter som är förbjudna att bland annat import, sälja, odla, transportera, släppa ut i 
naturen, hålla levande. I Sverige finns 25 arter som är med på EU:s lista. Det finns även andra 
invasiva arter som inte finns med på EU:s lista till exempel parkslide där det i dagsläget inte 
finns något lagkrav att bekämpa arten.  

Ansvar 
Myndigheter, kommuner och privata aktörer har alla ett ansvar för att begränsa invasiva 
främmande arter i Sverige. Kommunen är ansvarig för många parker och andra allmänna ytor 
och kan i den rollen förhindra att arter som är eller riskerar att bli invasiva planteras där. 
Kommunen är som markägare ansvarig för att bekämpa invasiva främmande växter som finns 
på den kommunala marken. 

Nuläget 
I dagsläget utförs inget strukturerat arbete med att kartera och bekämpa invasiva främmande 
arter på kommunal mark. Idag finns en funktion för allmänheten att lämna förslag eller 
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anmäla fel på hemsidan, samma system skulle kunna användas för inrapportering av 
främmande arter. SLU har också en speciell portal för rapportering av främmande arter där 
kommunen kan hämta information.  

Bidrag 
Det finns möjlighet att söka statligt bidrag från den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) för 
inventering av främmande arter och framtagning av åtgärdsprogram. Bidraget täcker 50% av 
den totala kostnaden för projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Kommunen 
behöver därför täcka 50% av kostanden antingen med pengar eller nedlagd tid från befintlig 
personal. Ansökan görs innan 1 december varje år. 

Socialdemokraterna yrkar att: 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska göra en kartläggning av i hur stor omfattning 
det finns invasiva arter i kommunen 

Kommunfullmäktige beslutat att Sotenäs kommun ska tillhandahålla information om invasiva 
arter och hur de ska hanteras. Samt inrättar ett system för medborgarna att anmäla misstänkta 
invasiva arter 

Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs kommun aktivt ska arbeta med bekämpning av 
invasiva arter på kommunens egen mark 

Konsekvensbeskrivning  
Ekonomi  
Det finns möjlighet att söka statliga medel för inventering men kommunen behöver stå för 
halva kostnaden antingen i arbetstid eller pengar. Andra kommunen har sökt pengar för 
liknande projekt i storleksordningen 300 000 kr.  

Om kommunen kartlägger av invasiva arter på kommunal kommer det sannolikt leda till ett 
behov av pengar för bekämpning. I dagsläget går det inte att söka LONA-stöd för 
bekämpningsarbetet.  

Regelverk  
Har kommunen kännedom om att en invasiva främmande art på EU-förteckningen växer på 
den kommunala marken är kommunen skyldig att bekämpa arten.  

Organisation och personal  
Personalen som ska bekämpa invasiva växer behöver utbildning i hur arter bekämpas på rätt 
sätt för att minska spridningen av växterna och undvika arbetsskador. Bekämpning av vissa 
arter kan vara hälsofarliga till exempel Jätteloka som kan ge brännskador om växtsafter som 
hamnar på huden exponeras för solljus. 

Medborgarperspektiv  
Om kommunmedlemmar förväntas bekämpa invasiva arter på sin mark är det rimligt att 
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kommunen går före och åtgärdar kommunal mark. Det kan även krävas ett samarbete mellan 
kommun och enskilda för att lyckas med bekämpning av vissa arter. 

Slutsats 
Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på 
kommunens mark. 

Förslag till beslut 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att motionen ska bifallas. 

Skäl till det föreslagna beslutet 
Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på 
kommunens mark. I dagsläget utförs inget strukturerat arbete med att kartera och bekämpa 
invasiva främmande arter på kommunal mark.  

Arter som Jätteloka som etablerat sig på en plats kan kräva årlig bekämpning under 6 år och 
växtdelar från Parkslide kan leva i marken i 20 år eller mer. Det är därför viktigt att det finns 
en långsiktig plan och finansiering för att bekämpningen ska ge effekt. 

Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige i Sotenäs via kommunstyrelsen 

Föredragande: 
Magnus Karlsson, Miljöhandläggare, magnus.karlsson@sotenas.se, 0523 - 66 47 26 

mailto:magnus.karlsson@sotenas.se
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 49(52)
 

 
 

KF § 74 Dnr 2022/000150 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
 
1. Motion från Yngve Johansson (MP) om Energiplan. 
2. Medborgarförslag från Jan Brügge om Förtur på Bohus-Malmönleden. 
3. Motion från Gerardo Alas (S), Therése Mancini (S) om invasiva arter. 
4. Motion från Theresé Mancini (S), Jan-Olof Larsson (S), Gerardo Alas (S), Lotta Johansson 

(S), Lars-Erik Knutsson (S) om inrättande av en kultur och fritidsnämnd. 
5. Motion från Therése Mancini (S), Lotta Johansson (S) om ungdomsforum. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 1, 4 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 2 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 3 till Miljönämnden i mellersta Bohuslän för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 5 till Utbildningsnämnden för beredning. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Utbildningsnämnden 

 

  

________________________________

   MILJÖNÄMNDEN I MELLERSTA
   BOHUSLÄN
   Ankom 2022-05-04
   Dnr MIMB-2022-1014/1
________________________________



	
	
	
	
	
	

Motion	om	invasiva	arter			

Förekomsten	av	invasiva	arter	i	kommunen	är	ett	problem	för	invånare,	företag	och	
kommunen	själv.	Invasiva	främmande	arter	är	arter	som	människan	avsiktligt	eller	oavsiktligt	
har	flyttat	till	ett	nytt	område	och	där	de	snabbt	sprider	sig	och	orsakar	skada.	Det	handlar	
om	både	växter	och	djur	men	också	mikroorganismer	och	svampar.	Många	gånger	är	det	
okunskap	som	ligger	bakom	att	invasiva	arter	flyttas.	Det	som	kan	verka	vara	en	harmlös	
växt	för	villaträdgården	kan	i	själva	verket	vara	en	invasiv	växt	som	tränger	ut	andra	växter	
när	den	har	fått	fäste.	Invasiva	arter	är	ett	stort	problem	och	utgör	ett	hot	mot	den	
biologiska	mångfalden	och	riskerar	även	att	skapa	ekonomiska	problem	för	samhället	i	stort,	
enskilda	invånare	och	för	företagare	i	Sotenäs	kommun.		
	
Eftersom	okunskap	är	en	vanlig	faktor	till	spridandet	av	invasiva	arter	är	det	viktigt	att	enkelt	
kunna	göra	rätt	samt	att	arbeta	förebyggande.	Genom	att	ligga	steget	före	och	ha	en	god	
översyn	över	läget	i	kommunen	finns	möjligheten	att	minimera	de	skador	som	kan	uppstå	i	
framtiden.				
	
	

Därför	yrkar	Socialdemokraterna	att:	

• Kommunfullmäktige	beslutar	att	kommunen	ska	göra	en	kartläggning	av	i	hur	stor	
omfattning	det	finns	invasiva	arter	i	kommunen.		

• Kommunfullmäktige	beslutat	att	Sotenäs	kommun	ska	tillhandahålla	information	om	invasiva	
arter	och	hur	de	ska	hanteras.	Samt	inrättar	ett	system	för	medborgarna	att	anmäla	
misstänkta	invasiva	arter		

• Kommunfullmäktige	beslutar	att	Sotenäs	kommun	aktivt	ska	arbeta	med	bekämpning	av	
invasiva	arter	på	kommunens	egen	mark		
	

Gerardo	Alas	

Therése	Mancini		

Socialdemokraterna	i	Sotenäs		

	

________________________________

   MILJÖNÄMNDEN I MELLERSTA
   BOHUSLÄN
   Ankom 2022-05-04
   Dnr MIMB-2022-1014/1
________________________________
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KS § 52   Dnr 2021/000956 

Motion - Invasiva arter 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion enligt följande; 
• Att Sotenäs kommun tar initiativ att söka medel, till att kartlägga och inventera situationen 

av invasiva växter i Sotenäs kommun. 
• Att om medel beviljas, inventera o kartlägga situationen av invasiva växter i Sotenäs, samt 

upprätta en åtgärdsplan.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 § 124 att överlämna motionen för beredning till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Miljönämnden beslutade 2022-11-29 § 70 att föreslå att motionen ska bifallas. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten har utrett ärendet och meddelar att det i dagsläget saknas ett strukturerat arbete för att 
ta hand om tips från allmänheten och bekämpa främmande arter. Det går att söka statliga medel för 
att invertera och ta fram åtgärdsprogram men det går inte att söka pengar för bekämpning. 
Bekämpning av främmande arter behöver vara långsiktig om den ska ge effekt. Det är viktigt att 
kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på kommunens mark.  
 
Ekonomi - Det finns möjlighet att söka statliga medel för inventering men kommunen behöver stå 
för halva kostnaden antingen i arbetstid eller pengar. Andra kommuner har sökt pengar för liknande 
projekt i storleksordningen 300 000 kr.  
 
Om kommunen kartlägger invasiva arter på kommunal kommer det sannolikt leda till ett behov av 
pengar för bekämpning. I dagsläget går det inte att söka LONA-stöd för bekämpningsarbetet.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att motionen ska bifallas. 
Kommunstyrelsen lämnar ett ekonomiskt perspektiv på förslaget. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Budgeten för 2023 samt planåren framöver är mycket ansträngd där stora åtgärder i verksamheten 
kommer att krävas för att nå våra finansiella målsättningar. Kommunen har under 2023 budgeterat 
ett underskott. Det finns inte utrymme för några tillkommande projekt om man inte gör 
omprioritering av medel i budgeten. 
Även om man kan söka medel för en inventering så kommer kommunens kostnad för inventeringen 
att uppgå till ca 300 000 kr, enligt tidigare uträkning. 
 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2023-03-08 § 39-64 

 Justerares signatur: 
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Sida 25(53) 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 52  

Organisation och personal  
Kommunen har inte kompetens att utföra uppgiften och behöver köpa in konsulttjänster för att 
utföra uppdraget alternativt att man utbildar medarbetare och avsätter tid och medel för utbildning 
för detta. 

Beslutsunderlag 

Motion – Invasiva arter Miljöpartiet 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-11-11 § 124 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-28 
Protokollsutdrag Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2022-11-29 § 69 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-12-07 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-22 § 19 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla att Sotenäs kommun tar initiativ att söka medel till att 
kartlägga och inventera situationen av invasiva växter i Sotenäs kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att besvara den andra delen av motionen med att medel prövas i 
kommande budgetar. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 30(31)
 

 
 

KSAU § 19  Dnr 2021/000956 

Motion - Invasiva arter 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion enligt följande; 
• Att Sotenäs kommun tar initiativ att söka medel, till att kartlägga och inventera situationen 

av invasiva växter i Sotenäs kommun. 
• Att om medel beviljas, inventera o kartlägga situationen av invasiva växter i Sotenäs, samt 

upprätta en åtgärdsplan.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 § 124 att överlämna motionen för beredning till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Miljönämnden beslutade 2022-11-29 § 70 att föreslå att motionen ska bifallas. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten har utrett ärendet och meddelar att det i dagsläget saknas ett strukturerat arbete för att 
ta hand om tips från allmänheten och bekämpa främmande arter. Det går att söka statliga medel för 
att invertera och ta fram åtgärdsprogram men det går inte att söka pengar för bekämpning. 
Bekämpning av främmande arter behöver vara långsiktig om den ska ge effekt. Det är viktigt att 
kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på kommunens mark.  
 
Ekonomi - Det finns möjlighet att söka statliga medel för inventering men kommunen behöver stå 
för halva kostnaden antingen i arbetstid eller pengar. Andra kommuner har sökt pengar för liknande 
projekt i storleksordningen 300 000 kr.  
 
Om kommunen kartlägger invasiva arter på kommunal kommer det sannolikt leda till ett behov av 
pengar för bekämpning. I dagsläget går det inte att söka LONA-stöd för bekämpningsarbetet.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att motionen ska bifallas. 
Kommunstyrelsen lämnar ett ekonomiskt perspektivet på förslaget. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Budgeten för 2023 samt planåren framöver är mycket ansträngd där stora åtgärder i verksamheten 
kommer att krävas för att nå våra finansiella målsättningar. Kommunen har under 2023 budgeterat 
ett underskott. Det finns inte utrymme för några tillkommande projekt om man inte gör 
omprioritering av medel i budgeten. 
Även om man kan söka medel för en inventering så kommer kommunens kostnad för inventeringen 
att uppgå till ca 300 000 kr, enligt tidigare uträkning. 
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Sida: 31(31)
 

 
 

Forts. KSAU § 19  

Organisation och personal  
Kommunen har inte kompetens att utföra uppgiften och behöver köpa in konsulttjänster för att 
utföra uppdraget alternativt att man utbildar medarbetare och avsätter tid och medel för utbildning 
för detta. 

Beslutsunderlag 

Motion  
KF protokollsutdrag 2021-11-11 § 124 
Tjänsteutlåtande 2022-10-28 
Miljönämnden 2022-11-29 § 70 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-12-07 

Yrkande 

Mikael Andersson (DemR) föreslår att första delen av motionen ska bifallas att Sotenäs kommun tar 
initiativ att söka medel till att kartlägga och inventera situationen av invasiva växter i Sotenäs 
kommun, och att den andra delen besvaras med att medel prövas i kommande budgetar.  
Eva Abrahamsson (M) föreslår bifall till Mikael Anderssons (DemR) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Anderssons (DemR) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla att Sotenäs kommun tar initiativ att söka medel till att 
kartlägga och inventera situationen av invasiva växter i Sotenäs kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att besvara den andra delen av motionen med att medel prövas i 
kommande budgetar. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-12-07 KA 2021/000956 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund och Maria Strömberg 
 
 

Motion - Invasiva arter 

Sammanfattning 
Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion enligt följande; 

• Att Sotenäs kommun tar initiativ att söka medel, till att kartlägga och inventera 
situationen av invasiva växter i Sotenäs kommun. 

• Att om medel beviljas, inventera o kartlägga situationen av invasiva växter i 
Sotenäs, samt upprätta en åtgärdsplan.   

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 § 124 att överlämna motionen för beredning till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Miljönämnden beslutade 2022-11-29 § 70 att föreslå att motionen ska bifallas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljöenheten har utrett ärendet och meddelar att det i dagsläget saknas ett strukturerat 
arbete för att ta hand om tips från allmänheten och bekämpa främmande arter. Det går att 
söka statliga medel för att invertera och ta fram åtgärdsprogram men det går inte att söka 
pengar för bekämpning. Bekämpning av främmande arter behöver vara långsiktig om den 
ska ge effekt. Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva 
främmande arter på kommunens mark.  
 
Ekonomi - Det finns möjlighet att söka statliga medel för inventering men kommunen 
behöver stå för halva kostnaden antingen i arbetstid eller pengar. Andra kommuner har 
sökt pengar för liknande projekt i storleksordningen 300 000 kr.  
 
Om kommunen kartlägger invasiva arter på kommunal kommer det sannolikt leda till ett 
behov av pengar för bekämpning. I dagsläget går det inte att söka LONA-stöd för 
bekämpningsarbetet.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att motionen ska bifallas. 
 
Kommunstyrelsen lämnar ett ekonomiskt perspektivet på förslaget. 
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Budgeten för 2023 samt planåren framöver är mycket ansträngd där stora åtgärder i 
verksamheten kommer att krävas för att nå våra finansiella målsättningar. Kommunen har 
under 2023 budgeterat ett underskott. Det finns inte utrymme för några tillkommande 
projekt om man inte gör omprioritering av medel i budgeten. 
Även om man kan söka medel för en inventering så kommer kommunens kostnad för 
inventeringen att uppgå till ca 300 000 kr, enligt tidigare uträkning. 
 

Organisation och personal  

Kommunen har inte kompetens att utföra uppgiften och behöver köpa in konsulttjänster för 
att utföra uppdraget alternativt att man utbildar medarbetare och avsätter tid och medel för 
utbildning för detta. 
 

Hållbar utveckling 

En omprioritering av budgeten kan få långsiktiga ekonomiska konsekvenser ur ett 
flerårsperspektiv. 
Sociala konsekvenser av att omprioritera i budgeten kan vara att tex minskade satsningar 
på unga och äldre måste göras. 
Miljömässiga konsekvenser kan vara att det tar längre tid att bekämpa invasiva arter om 
man väljer att göra det i befintlig verksamhet i en långsammare takt. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 

Beslutsunderlag 
Motion  
KF protokollsutdrag 2021-11-11 § 124 
Tjänsteutlåtande 2022-10-28 
Miljönämnden 2022-11-29 § 70 

Beslutet skickas till 
Motionären 
 
 
Anna-Lena Höglund    Maria Strömberg 
Administrativ chef    Ekonomichef 
 
 
Anna Liedholm 
Kommundirektör 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(22)
 

 
 

MN § 69  MIMB 2021/2510 

Motion om bekämpning av invasiva arter i Sotenäs kommun 
Miljöpartiet har lämnat en motion som föreslår att Sotenäs kommun ska kartlägga och bekämpa 
invasiva främmande arter. Kommunen är skyldig att bekämpa förbjudna arter inom EU som finns 
på kommunens mark. I dagsläget saknas ett strukturerat arbete för att ta hand om tips från 
allmänheten och bekämpa främmande arter. Det går att söka statliga medel för att invertera och ta 
fram åtgärdsprogram men det går inte att söka pengar för bekämpning. Bekämpning av främmande 
arter behöver vara långsiktig om den ska ge effekt. Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och 
bekämpar invasiva främmande arter på kommunens mark. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
föreslår att motionen ska bifallas. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-11-08 § 43 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-28 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Skäl till beslut 
Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på kommunens 
mark. I dagsläget utförs inget strukturerat arbete med att kartera och bekämpa invasiva främmande 
arter på kommunal mark.  
 
Arter som Jätteloka som etablerat sig på en plats kan kräva årlig bekämpning upp till 6 år, växtdelar 
från Parkslide kan leva i marken i 20 år eller mer. Det är därför viktigt att det finns en långsiktig 
plan och finansiering för att bekämpningen ska ge effekt. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun 
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 Miljönämnden 

 
 
 
Motion om bekämpning av invasiva arter i Sotenäs kommun, Dnr 
KA 2021/142 KF §124 

Sammanfattning 
Miljöpartiet har lämnat en motion som föreslår att Sotenäs kommun ska kartlägga och 
bekämpa invasiva främmande arter. Kommunen är skyldig att bekämpa förbjudna arter inom 
EU som finns på kommunens mark. I dagsläget saknas ett strukturerat arbete för att ta hand 
om tips från allmänheten och bekämpa främmande arter. Det går att söka statliga medel för att 
invertera och ta fram åtgärsprogram men det går inte att söka pengar för bekämpning. 
Bekämpning av främmande arter behövar vara långsiktig om den ska ge efterkt. Det är viktigt 
att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på kommunens mark. 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att motionen ska bifallas. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har mottagit en motion från Miljöpartiet de gröna 
som föreslår att Sotenäs kommun ska inventera och kartlägga invasiva arter i kommunen samt 
att ta fram ett åtgärdsprogram för bekämpning. 

Bakgrund 
En invasiva främmande art är en art som har flyttats från sin naturliga miljö av människan och 
som i sin nya miljö sprider sig snabbt och får negativ påverkan på biologisk mångfald, 
människor och djurs hälsa eller ekonomin. I EU:s förordning om invasiva främmande arter 
listas 88 arter som är förbjudna att bland annat import, sälja, odla, transportera, släppa ut i 
naturen, hålla levande. I Sverige finns 25 arter som är med på EU:s lista. Det finns även andra 
invasiva arter som inte finns med på EU:s lista t.ex. parkslide där det i dagsläget inte finns 
något lagkrav att bekämpa arten.  

Ansvar 
Myndigheter, kommuner och privata aktörer har alla ett ansvar för att begränsa invasiva 
främmande arter i Sverige. Kommunen är ansvarig för många parker och andra allmänna ytor 
och kan i den rollen förhindra att arter som är eller riskerar att bli invasiva planteras där. 
Kommunen är som markägare ansvarig för att bekämpa invasiva främmande växter som finns 
på den kommunala marken. 

Nuläget 
I dagsläget utförs inget strukturerat arbete med att kartlägga och bekämpa invasiva 
främmande arter på kommunal mark. 
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Bidrag 
Det finns möjlighet att söka statligt bidrag från den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) för 
inventering av främmande arter och framtagning av åtgärdsprogram. Bidraget täcker 50% av 
den totala kostnaden för projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Kommunen 
behöver därför täcka 50% av kostanden antingen med pengar eller nedlagd tid från befintlig 
personal. Ansökan görs innan 1 december varje år. 

Miljöpartiet de gröna i Sotenäs yrkar: 
Att Sotenäs kommun tar initiativ att söka medel, till att kartlägga och inventera situationen av 
invasiva växter i Sotenäs kommun. 

Att om medel beviljas, inventera o kartlägga situationen av invasiva växter i Sotenäs, samt 
upprätta en åtgärdsplan. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet  
Ekonomi  
Det finns möjlighet att söka statliga medel för inventering men kommunen behöver stå för 
halva kostnaden antingen i arbetstid eller pengar. Andra kommunen har sökt pengar för 
liknande projekt i storleksordningen 300 000 kr.  

Om kommunen kartlägger invasiva arter på kommunal kommer det sannolikt leda till ett 
behov av pengar för bekämpning. I dagsläget går det inte att söka LONA-stöd för 
bekämpningsarbetet.  

Regelverk  
Har kommunen kännedom om att invasiva främmande som är förbjudna finns på kommunägd 
mark är kommunen skyldig att bekämpa arten. 

Organisation och personal  
Personalen som ska bekämpa invasiva växer behöver utbildning i hur arter bekämpas på rätt 
sätt för att minska spridningen av växterna och undvika arbetsskador. Bekämpning av vissa 
arter kan vara hälsofarliga till exempel Jätteloka som kan ge brännskador om växtsafter som 
hamnar på huden exponeras för solljus. 

Medborgarperspektiv  
Om kommunmedlemmar förväntas bekämpa invasiva arter på sin mark är det rimligt att 
kommunen går före och åtgärdar kommunal mark. Det kan även krävas ett samarbete mellan 
kommun och enskilda för att lyckas med bekämpning av vissa arter. 

Slutsats 
Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på 
kommunens mark. 
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Förvaltningens förslag till beslut  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att motionen ska bifallas. 

Skäl till det föreslagna beslutet 
Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på 
kommunens mark. I dagsläget utförs inget strukturerat arbete med att kartera och bekämpa 
invasiva främmande arter på kommunal mark.  

Arter som Jätteloka som etablerat sig på en plats kan kräva årlig bekämpning upp till 6 år, 
växtdelar från Parkslide kan leva i marken i 20 år eller mer. Det är därför viktigt att det finns 
en långsiktig plan och finansiering för att bekämpningen ska ge effekt. 

Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige i Sotenäs via kommunstyrelsen 

Föredragande: 
Magnus Karlsson, Miljöhandläggare, magnus.karlsson@sotenas.se, 0523 - 66 47 26 
 

mailto:magnus.karlsson@sotenas.se
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 32(34)
 

 
 

KF § 124 Dnr 2021/000142 

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

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

sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden 
 

 

  



Motion till Sotenäs Kommunfullmäktige, om inventering och kartläggning av invasiva växter i Sotenäs 

. 

Det pågår en spridning av växter så kallade invasiva främmande växter, dessa konkurrerar ut andra 

växter och de är i regel mycket svåra att bekämpa. En del av dessa växter riskerar att tränga sig in i 

husgrunder och rörsystem. Ofta krävs endast en millimeter av en växt för att den sa få möjlighet att 

spridas vidare. Den ökade spridningen, den negativa påverkan på biologisk mångfald, samt att dessa 

växter även kan skada rörsystem och husgrunder gör det sammantaget angeläget att komma fram till 

möjligheter att förhindra spridningen.  

Enligt reportage i Bohuslänningen 2021-10-02 har ett arbete påbörjats i Uddevalla, Trollhättan och 

en del andra kommuner för att skapa ett underlag och kunskap om spridningen.  

Pengar går att söka via länsstyrelsen för LONA–projekt, som är statsfinansierade lokala 

naturvårdsprojekt, något som kan vara lämpligt att göra för en inventering/kartläggning.  

Kunskap och underlag behövs för att framöver kunna vidta åtgärder som behövs för att minska och 

förhindra spridning. 

Jord som förflyttas kan innehålla växtdelar av invasiva växter, så om det finns en kartläggning, blir det 

även möjligt att vara försiktig vid grävarbeten och flytt av jord och material.  

Exempel på vilka invasiva växter som finns i Bohuslän, enligt Bohuslänningen 2021-10-02 

Jättebalsamin, Jätteloka, Vresros, Gul Skunkskalla, Parkslide, Blomsterlupin.  

 

Miljöpartiet de gröna i kommunfullmäktige, Sotenäs yrkar: 

Att Sotenäs kommun tar initiativ att söka medel, till att kartlägga och inventera situationen av 

invasiva växter i Sotenäs kommun. 

Att om medel beviljas, inventera o kartlägga situationen av invasiva växter i Sotenäs, samt upprätta 

en åtgärdsplan.  

Yngve Johansson 20211106 
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KS § 55   Dnr 2022/000871 

Motion om ökade möjligheter till installation av solceller 

Sammanfattning 

Eva Abrahamsson (M), Nils Olof Bengtson (M) och Ronald Hagbert (M) lämnade in en motion 
2022-09-08 där de föreslår att kommunen ska öka möjligheterna till att kunna installera solceller 
med anledning av pågående elkris. Motionärerna yrkar att Sotenäs kommun ska vidta följande 
åtgärder: 
 

1. Göra en översyn av de begränsningar som finns i gällande kulturmiljöprogram och krav på 
bygglov så att solceller kan installeras. 

2. Öka insatserna för energirådgivning med syftet att installera solceller samt energibesparande 
åtgärder. 

3. Utreda möjligheterna att installera solceller på fler av kommunens fastigheter inklusive 
kommunens bolag samt planera för detta i kommande budget. 

Slutsats 

1. I samband med pågående översiktsplanearbete har behovet av ett nytt kulturmiljöprogram 
identifierats. En översyn av programmet kommer således att genomföras i samband med 
framtida arbete. Krav på bygglov gällande solceller regleras i lagstiftningen. 

2. Förvaltningen anser att detta redan görs idag. Sotenäs har tillsammans med kommunerna 
Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Tanum, och Strömstad en gemensam energi-och 
klimatrådgivning för privatpersoner, företag och föreningar. 

3. Drift och-projektenheten har sedan tidigare fått i uppdrag att utreda kommunens fastigheter 
för solceller, enligt beslut KF § 87 2019-10-03. Flera av kommunens fastigheter har således 
utretts för solceller. 

Sotenäs Vatten 
Under 2023 finns det i investeringsbudget att installera solceller på Dale vattenverk, 175 000 kr. 
Inför 2024 finns förslag att installera solceller på Hunnebostrands avloppsreningsverk och 
Omholmens avloppsreningsverk, 500 000 + 500 000 kr. Detta är dock osäkert med tanke på att det 
inte finns något beslut om reningsverkens framtid ännu. Enligt Sotenäs vatten skulle det säkert få 
plats större solcellsanläggningar än vad ovanstående budgetar tillåter, speciellt på Hunnebostrands 
och Omholmens avloppsreningsverk. 

Sotenäsbostäder 
Sotenäsbostäder har främst tittat på större byggnader, dock finns inga konkreta förslag ännu. De har 
även fått frågan om kommunen får installera solceller på Kvarnberget där de hyr av 
Sotenäsbostäder. Sotenäsbostäder har svarat positivt på den förfrågan. 
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Forts. KS § 55  

Rambo 
Under 2023 finns det med i investeringsbudget att lägga solceller på tre av Hogenäs 
avfallsanläggning tak. 

Tumlaren bad-och rehabilitering 
I februari 2019 driftsattes solcellanläggningen på Tumlaren. 

Beslutsunderlag 

Motion – ökade möjligheter solceller 2022-09-08 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-09-28 § 101 
Protokollsutdrag Byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-01-19 § 7 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2023-01-09 
Protokollsutdrag Byggnadsnämndens protokoll 2023-02-02 § 18 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M) yrkar på bifall till motionens första del som avser att göra en översyn och att 
motionens övriga två delar ska anses besvarade. 
Mikael Andersson (DemR), Dan Christiansson (M), Mikael Sternemar (L) och Pär Eriksson (C) 
yrkar bifall på Eva Abrahamssons (M) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Eva Abrahamssons (M) med fleras yrkande och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen till den första delen som avser att göra översyn av de 
begränsningar som finns i gällande kulturmiljöprogram och krav på bygglov så att solceller kan 
installeras och att motionens övriga två delar ska anses besvarade. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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BN § 18   BN 2022/626 

Remiss - motion om ökade möjligheter till installation av solceller 
Eva Abrahamsson (M), Nils Olof Bengtson (M) och Ronald Hagbert (M) lämnade in en motion 
2022-09-08 där de föreslår att kommunen ska öka möjligheterna till att kunna installera solceller 
med anledning av pågående elkris. Motionärerna yrkar att Sotenäs kommun ska vidta följande 
åtgärder:  
 
1. Göra en översyn av de begränsningar som finns i gällande kulturmiljöprogram och krav på 
bygglov så att solceller kan installeras.  
 
2. Öka insatserna för energirådgivning med syftet att installera solceller samt energibesparande 
åtgärder.  
 
3. Utreda möjligheterna att installera solceller på fler av kommunens fastigheter inklusive 
kommunens bolag samt planera för detta i kommande budget.  
 

Slutsats  
1. I samband med pågående översiktsplanearbete har behovet av ett nytt kulturmiljöprogram 
identifierats. En översyn av programmet kommer således att genomföras i samband med framtida 
arbete. Krav på bygglov gällande solceller regleras i lagstiftningen.  
 
2. Förvaltningen anser att detta redan görs idag. Sotenäs har tillsammans med kommunerna 
Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Tanum, och Strömstad en gemensam energi-och klimatrådgivning 
för privatpersoner, företag och föreningar.  
 
3. Drift och-projektenheten har sedan tidigare fått i uppdrag att utreda kommunens fastigheter för 
solceller, enligt beslut KF § 87 2019-10-03. Flera av kommunens fastigheter har således utretts för 
solceller.     
  
Sotenäs Vatten  
Under 2023 finns det i investeringsbudget att installera solceller på Dale vattenverk, 175 000 kr. 
Inför 2024 finns förslag att installera solceller på Hunnebo avloppsreningsverk och Omholmen 
avloppsreningsverk, 500 000 + 500 000 kr. Detta är dock osäkert med tanke på att det inte finns 
något beslut om reningsverkens framtid ännu. Enligt Sotenäs vatten skulle det säkert få plats större 
solcellsanläggningar än vad ovanstående budgetar tillåter, speciellt på Hunnebo och Omholmen 
avloppsreningsverk. 
 
Sotenäsbostäder 
Sotenäsbostäder har främst tittat på större byggnader, dock finns inga konkreta förslag ännu. De har 
även fått frågan om kommunen får installera solceller på Kvarnberget där de hyr av 
Sotenäsbostäder. Sotenäsbostäder har svarat positivt på den förfrågan.  
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forts. BN § 18  BN 2022/626 

 
Rambo 
Under 2023 finns det med i investeringsbudget att lägga solceller på tre av Hogenäs 
avfallsanläggning tak.  
 
Tumlaren bad-och rehabilitering 
I februari 2019 driftsattes solcellanläggningen på Tumlaren.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2023-01-19 § 7 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2023-01-09 
 

Byggnadsnämndens förslag 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planarkitekt 

Telefon: 0523-66 46 59 
E-post: elinor.palm@sotenas.se 
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Svar på motion till kommunfullmäktige i Sotenäs 
Motion om ökade möjligheter till installation av solceller. 
 

Sammanfattning 
 
Eva Abrahamsson (M), Nils Olof Bengtson (M) och Ronald Hagbert (M) lämnade in en 
motion 2022-09-08 där de föreslår att kommunen ska öka möjligheterna till att kunna 
installera solceller med anledning av pågående elkris. Motionärerna yrkar att Sotenäs 
kommun ska vidta följande åtgärder:  
 
1. Göra en översyn av de begränsningar som finns i gällande kulturmiljöprogram och 
krav på bygglov så att solceller kan installeras.  
 
2. Öka insatserna för energirådgivning med syftet att installera solceller samt 
energibesparande åtgärder.  
 
3. Utreda möjligheterna att installera solceller på fler av kommunens fastigheter 
inklusive kommunens bolag samt planera för detta i kommande budget.  
 

Slutsats  
 
1. I samband med pågående översiktsplanearbete har behovet av ett nytt 
kulturmiljöprogram identifierats. En översyn av programmet kommer således att 
genomföras i samband med framtida arbete. Krav på bygglov gällande solceller regleras 
i lagstiftningen.  
 
2. Förvaltningen anser att detta redan görs idag. Sotenäs har tillsammans med 
kommunerna Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Tanum, och Strömstad en gemensam 
energi-och klimatrådgivning för privatpersoner, företag och föreningar.  
 
3. Drift och-projektenheten har sedan tidigare fått i uppdrag att utreda kommunens 
fastigheter för solceller, enligt beslut KF § 87 2019-10-03. Flera av kommunens 
fastigheter har således utretts för solceller.     
  
Sotenäs Vatten  
Under 2023 finns det i investeringsbudget att installera solceller på Dale vattenverk, 175 
000 kr. Inför 2024 finns förslag att installera solceller på Hunnebo avloppsreningsverk 
och Omholmen avloppsreningsverk, 500 000 + 500 000 kr. Detta är dock osäkert med 
tanke på att det inte finns något beslut om reningsverkens framtid ännu. Enligt Sotenäs 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planarkitekt 

Telefon: 0523-66 46 59 
E-post: elinor.palm@sotenas.se 
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vatten skulle det säkert få plats större solcellsanläggningar än vad ovanstående budgetar 
tillåter, speciellt på Hunnebo och Omholmen avloppsreningsverk. 
 
Sotenäsbostäder 
Sotenäsbostäder har främst tittat på större byggnader, dock finns inga konkreta förslag 
ännu. De har även fått frågan om kommunen får installera solceller på Kvarnberget där 
de hyr av Sotenäsbostäder. Sotenäsbostäder har svarat positivt på den förfrågan.  
 
Rambo 
Under 2023 finns det med i investeringsbudget att lägga solceller på tre av Hogenäs 
avfallsanläggning tak.  
 
Tumlaren bad-och rehabilitering 
I februari 2019 driftsattes solcellanläggningen på Tumlaren.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
 

Beslutet skickas till 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 

 

  
Elinor Palm Eveline Karlsson 
Planarkitekt Samhällsbyggnadschef 
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KF § 101 Dnr 2022/000150 

Inkomna motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 

1. Medborgarförslag från Elisabeth Johansson om Hundbadplats i Dövik, Kungshamn 
2. Medborgarförslag från Monica Kjellson om översyn skyddsrum 
3. Medborgarförslag från Monica Kjellson om parkeringsdekal båtplatsägare 
4. Medborgarförslag från Annette Rönnblom QR kod för badtemperatur 
5. Medborgarförslag från Annette Rönnblom Luftpumpstationer för cykel 
6. Medborgarförslag från Agneta Trolle-Lindgren om Västtrafikkort för pensionärer 
7. Medborgarförslag från Elisabeth Johansson angående Greta Mattssons önskan avseende 

Döviks badplats 
8. Medborgarförslag från Gunilla Andreasson, Begränsa trafiken gamla Hunnebostrand 
9. Medborgarförslag från Carl-Johan Starck, Släck gatubelysningen och därmed öka 

säkerheten och spar el 
10. Medborgarförslag från Carl-Johan Starck, skapa förutsättningar för torghandel 
11. Medborgarförslag, från Carl-Johan Starck, behov av riktlinjer för informationsskyltning vid 

infarterna till kommunen och våra samhällen. 
12. Motion från Olof Börjesson (C) och Britt Lindgren (C) förbered platser för vindkraftverk 

och batteripark i Sotenäs. 
13. Motion från Mikael Andersson (-) Utreda förutsättningarna för P-zoner samt P-tillstånd för 

kommuninvånare. 
14. Motion från Mikael Andersson (-) Slopad kommunal avgift för ideella föreningar. 
15. Motion från Eva Abrahamsson (M), Nils Olof Bengtson (M), Ronald Hagbert (M) om ökade 

möjligheter till installation av solceller. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 1-7, 9-11 till Kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 8 till Byggnadsnämnden för beredning och 
beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 12-14 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 15 till Byggnadsnämnden för beredning. 
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
 
  

______________________

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2022-10-03
    Dnr: BN-2022-626/1
_____________________



Till KF i Sotenäs     

 

Motion om ökade möjligheter till installation av solceller 

Den elkris, som nu uppstått i Sverige efter den politiskt orsakade nedläggningen av sex 

kärnkraftverk, har lett till skyhöga elpriser som riskerar att företag går i konkurs och att 

elkonsumenter får mycket svårt att klara sin hushållsekonomi. Krisen kommer att bli flerårig 

tills man har byggt ny planerbar elproduktion i södra Sverige. Därför måste nu även Sotenäs 

dra sitt strå till stacken och försöka lindra krisen. 

En åtgärd är att öka möjligheterna till att kunna installera solceller. Moderaterna i Sotenäs 

vill snabbt underlätta för att detta skall vara möjligt. Vi yrkar därför på att Sotenäs kommun 

snarast vidtar följande åtgärder: 

- Gör en översyn av de begränsningar som finns i gällande Kulturmiljöprogram och krav 

på bygglov så att solceller kan installeras. 

- Öka insatserna för energirådgivning med syftet att installera solceller samt 

energibesparande åtgärder. 

- Utred möjligheterna att installera solceller på fler av kommunens fastigheter 

inklusive kommunens bolag samt planera för detta i kommande budget. 

 

Kungshamn 2022-09-08 

 

 

Eva Abrahamsson (M) Nils Olof Bengtson (M) Ronald Hagbert (M) 

______________________

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2022-10-03
    Dnr: BN-2022-626/1
_____________________



Från: Bo Lindstrom <  
Skickat: den 1 mars 2023 11:13 
Till: Info - Sotenäs kommun <Info@sotenas.se> 
KÄmne: Medborgarförslag 
 
 
Sotenäs kommun tillhanda! 
 
Mellan Återvinningen/Smedjan och Dövik på Bohus-Malmön går en väg som är flitigt använd av 
joggare och flanörer och parallellt nedom går den fina Soteleden som är mycket frekventerad. 
 
Från denna väg går en ”udde” ut som är uppbyggd av gamla fyllnadsmassor. Kommunen satte stopp 
för detta med en skylt (se bild) för ett antal år sedan. Dessvärre har tippning av trädgårdsavfall och 
skrotsten/sprängsten fortsatt. 
Trots att det ser bedrövligt, ut har området sån attraktionskraft, att Föreningen Bohus-Malmön satt 
ut en bänk innan udden sticker ut samt lyckades också åstadkomma en större ”stoppsten” (se bild, 
där också tippade asfaltsmassor syns till höger i bild ) efter samråd med Er. 
Ibland sitter folk och njuter av hav och kvällssol med en grill på denna ”udde”. 
 
Förslag: Tänk om man kunde snygga upp genom att utjämna ”udden” och lägga ut ett antal 
stoppstenar innan vägen går ut till ”udden”( materialet finns på plats) kanske t.o.m. placera stenar 
vid ytterkant av udden och på så sätt rama in den.  På detta sätt skulle det definitivt bli stopp för 
fortsatt förbjuden tippning och Föreningen B-M skulle kunna flytta ut sin bänk och kanske ordna 
grillplats och ön skulle få en fantastisk utsiktsplats. 
Ni har ju entreprenör på ön för tillfället med maskin på hjul och jag kan inte låta bli att tänka att 
detta inte kan vara mer än 1 dags jobb för en maskin ( innan den lämnar ön) men skulle betyda 
oerhört mkt för området och ön. 
Bakom detta förslag står Föreningen B-M till hundra procent. 
 
Bifogar några bilder som till viss del belyser utsikten och ”udden”, men det är svårt att få överblick på 
bara bilder. Det finns fler skrotstenshögar men, som sagt, här finns materialet för iordningställandet! 
Undertecknad kan vara kontaktperson ( har fullt stöd fr Föreningen B-M) om det skulle vara så väl att 
en insats kan göras. 
 
Med vänlig hälsning, 
Bo Lindström ( åretruntboende) 
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Skickat från min iPhone 
 



Från: Jens Gustafsson
Till: Anna-Lena Höglund
Kopia: Jan Ulvemark
Ärende: Ställer min plats till förfogande.
Datum: den 27 februari 2023 16:58:12

Vissa som fått det här meddelandet får inte ofta e-post från jens.j.gustafsson@outlook.com. Se varför det är
viktigt

Hej.
 
På grund av privata omständigheter ber jag härmed om att få bli entledigad från min tjänst som
styrelseledamot i styrelsen för Rambo AB.
 
Jag ämnar sitta kvar fram till årsstämman den 5 maj, men kommer inte bli kvar efter detta.
 
Jag hoppas ni kan hitta en ersättare till dess.
 
Med vänlig hälsning/
Jens Gustafsson
 
073-031 6101
jens.j.gustafsson@outlook.com
 

mailto:jens.j.gustafsson@outlook.com
mailto:Anna-Lena.Hoglund@sotenas.se
mailto:Jan.Ulvemark@politik.sotenas.se
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Interpellation ställd till KSO Therese Mancini -Sotenäs framtida skolor och samhällsutveckling. 

 

I Sotenäs kommuns Vision 2032 står det att Sotenäs skall vara en attraktiv kommun med ett 
levande samhälle året runt. Översiktsplanen(ÖP) betonaratt, ”Huvudstrategin för planen är 
”Unikt landskap - unika orter”. Huvudstrategins innebörd är att ta tillvara det unika landskap 
som finns och bygga vidare på de likaså unika ortskvalitéerna. I planen föreslås detta 
framförallt ske med en vidareutveckling av befintliga orter, men till viss del även genom 
bebyggelsekomplettering på landsbygden”.  
 
För att detta skall kunna förverkligas krävs politiskt mod och ett långsiktigt och hållbart arbete 
baserat på tillit och transparens där invånarnas/brukarnas bästa alltid skall beaktas. Ett 
levande samhälle bygger också på tillgång och valfrihet att välja förskola/skola  utifrån boende, 
arbete och livssituation. 
 
Det är med förvåning som vi i den pågående budgetprocessen ser att Socialdemokraterna i sin 
budget föreslår besparingsåtgärder på Utbildningsnämnden med 5 mkr(2024), 8 mkr 2026 och 
6 mkr 2027! Detta i ett läge när UN under senaste fyraårsperioden genomfört besparingar på 
18,7 mkr. Vi vill påminna om att det är inte mer än några månader sedan S i 
kommunfullmäktige påtalade att ”nu får det vara slutsparat på skolan” och Therese Mancini 
på valaffischer i Bovallstrand lovade att skolan skulle vara kvar i Bovallstrand.  
 
Nu lägger förvaltningen fram förslag på att inför 2024 ta bort/ lägga ned åk 1-3 på Smögens 
skola och åk 1-3 på Bovallstrands skola, dessutom lämna lokaler på Symbioscentrum och lägga 
ned stora delar av yrkesutbildningarna och vuxenutbildningen. Mycket stora förändringar som 
långsiktigt kommer att får allvarliga konsekvenser för vår kommun. Utbildningsnämnden har 
inte fått ta del av dessa förslag, förvaltningen har utan vår vetskap genomfört 
samverkansgrupp med fackliga företrädare och gjort en som vi ser det en bristfällig riskanalys 
där föräldrar och barn/elevperspektivet inte har behandlats korrekt. Kanske har detta 
förankrats hos S i så fall ett allvarligt fel och strider mot det som S lyfter fram om delaktighet, 
transparens och tillitsbaserat ledarskap.  
 
Skolan i Sotenäs har idag hög kvalitet med mycket bra resultat i förskola, grundskola och 
gymnasiet, det långsiktiga arbete med kunskapsutveckling, trygghet och närhet till 
förskola/skola har varit viktiga delar i denna utveckling. Vi vill påpeka att trots minskade 
kostnader har resultaten förbättrats!   
Att på klassiskt  Socialdemokratisk sätt tro att centralisering löser kommunens ekonomiska 
problem är inget vi Moderater tror på. Vid en genomgång av incidentrapporter från våra skolor 
kan vi tyvärr se att två skolor sticker ut med många anmälningar om trakasserier och 
kränkningar och till dessa skolor vill man skicka eleverna från de mindre  skolorna! Hur tänker 
motiverar man det? 
 



Vi vill att KSO Therese Mancini (S) svarar på följande: 
 
1. Står ni bakom förslaget att lägga ned Smögens och Bovallstrands grundskola åk 1-3? 
2. Anser ni att en nedläggning av dessa verksamheter inte är en  principell viktig fråga och 

skall avgöras av den politiska församlingen i KF? 
3. Är det er uppfattning att ett sparbeting de närmaste tre åren på 13 mkr (plus 6 mkr 2027) 

för UN är rimligt? 
4. Är centralisering av verksamheter S lösning för skolan i Sotenäs och hur finansierar man i 

så fall dessa byggnationer när kommunen samtidigt skall finansiera Hunnebohemmet, ev 
ny förskola, ny skola i södra delen och investera i kommande VA verk? 

5. Hur skall S med tanke på Vision , ÖP och kommunens Mål om långsiktighet och hållbarhet 
utveckla Sotenäs till en levande och attraktiv kommun ? 

Vi anser att det finns fler alternativa lösningar, utifrån Sotenäs kommuns vision och våra måldokument, 
bidra till att Sotenäs även fortsättningsvis skall vara en attraktiv kommun med stark framtidstro för 
framtida invånare. 

Roland Mattsson 

Moderaterna i Sotenäs 

   

 

  



Fullmäktiges ärendekalendarium 2023   2022-12-14 

KL 5 kap; Fullmäktiges uppgifter   

1 §   Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller regionen, främst  
   1. mål och riktlinjer för verksamheten,  
   2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,  
   3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,  
   4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,  
   5. val av revisorer,  
   6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,  
   7. årsredovisning och ansvarsfrihet,  
   8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och  
   9. extra val till fullmäktige.  
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.  

Ex på övriga ärenden; 
• Reglementen och policys 
• Taxor 
• Detaljplaner, exploateringsavtal, Översiktsplan 
• Borgensåtagande 
• Ägarstyrning ex ägardirektiv och bolagsordning, ombudsinstruktion  
• Motioner och medborgarförslag 
• Övriga ärenden av principiell beskaffenhet eller andra av större vikt  

 
Planerade ärenden till KF från: 
Kommunstyrelsen VA-plan, 2023 
Omsorgsnämnden  
Utbildningsnämnden  
 

Ombyggnad/tillbyggnad Sotenässkolan, Åsenskolan och 
Kungshamns skola 
Utredning förskolans framtida organisation (motion) 

Byggnadsnämnden via KS 
 

Kulturmiljöunderlag 
Kleven 2:16 mfl , 2023 
Långevik 1:12 mfl, 2023 

Miljönämnden   
RAMBO AB Taxor  
Sotenäs Rehabcenter AB, 
Tumlaren 

 

Sotenäsbostäder AB  
Sotenäs Vatten AB 
 

Brukningsavgift, hanteras av SVAB 5 oktober 2023 
Anläggningsavgift, hanteras av SVAB 5 oktober 2023 
Investeringar av  strategisk betydelse, hanteras av SVAB 5 oktober 
2023 
Ev taxeföreskrifter, hanteras av SVAB 5 oktober 2023 
God ekonomisk hushållning hanteras av SVAB 30 november 2023 
 

 



13 dec;  
Investeringar per 
projekt 
Taxor 
 

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Januari 

Februari 

Mars 

Maj 

April 

Juni Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

14 juni: Mål- och resursplan 2025–
2026 budget 2024, budgetramar för 
nämnder, flerårsplan, 
investeringsbudget och kortsiktiga 
finansiella mål samt skattesats. 
Delårsbokslut april 

8 november; 
Planeringsförut-
sättningar för arbete 
med budget 2025. 
Delårsrapport per aug, 
Revisionens rapport  
Taxor  
 
 
 

26 april;  
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Ansvarsprövning 
Ombudsinstruktion 27 sept; Bolags-

information 
 

22 mars; 
Bolagsinformation 

1 februari;  
Aktuell information 

25 januari; Utbildning 

8 februari; Utbildning 
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

Sotenäs kommun 
  
 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 1 februari 2023 till och med den 
14 oktober 2026. 

Kommun: Sotenäs kommun 
Parti: Liberalerna 
Avgången ersättare: Gunilla Ohlin 
Ny ersättare: Saied Mohammad Mudarres Sedraee 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har kommit in med en begäran 
om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Gunilla Ohlin har 
avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggare David Forsberg. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Protokoll  
 

Datum 

2023-02-14  

 

  
 

Ärendebeteckning  

201-5612-2023 

  

 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Protokoll 
 

2023-02-14 
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201-5612-2023 

 
 

 

Kopia till 
Liberalerna 
Saied Mohammad Mudarres Sedraee 
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 

   



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Protokoll 
 

2023-02-14 
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201-5612-2023 

 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra 
Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med 
post; Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
 Hur du vill att beslutet ska ändras. 
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010‐
224 40 00. Ange diarienummer 5612-2023.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 



Bilaga till bevis 
 

 

 

Aktuella ledamöter och ersättare 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.  

Kommun/region: Sotenäs 
Valkrets: Sotenäs 
Parti: Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 
Invalsdatum: 2023-02-01 

 

 

Ledamot Ersättare 
Sternemar, Mikael 

Sandberg, Michael 

1. Eklund, Martin 

2. Mudarres Sedraee, Saied Mohammad *  
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

Sotenäs kommun 
  
 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 1 februari 2023 till och med den 
14 oktober 2026. 

Kommun: Sotenäs kommun 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Avgången ersättare: Stellan Welin 
Ny ersättare: Kerstin Nilsson 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har kommit in med en begäran 
om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Stellan Welin har 
avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggare David Forsberg. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Protokoll  
 

Datum 

2023-02-14  

 

  
 

Ärendebeteckning  

201-5613-2023 

  

 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Protokoll 
 

2023-02-14 
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201-5613-2023 

 
 

 

Kopia till 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Kerstin Nilsson 
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 

   



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Protokoll 
 

2023-02-14 

3 (3) 
 

201-5613-2023 

 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra 
Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med 
post; Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
 Hur du vill att beslutet ska ändras. 
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010‐
224 40 00. Ange diarienummer 5613-2023.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 



Bilaga till bevis 
 

 

 

Aktuella ledamöter och ersättare 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.  

Kommun/region: Sotenäs 
Valkrets: Sotenäs 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Invalsdatum: 2023-02-01 

 

 

Ledamot Ersättare 
Mancini, Therése 

Ulvemark, Jan 

Erlandsson, Annica 

Larsson, Jan-Olof Hugo 

Lundström Gustafsson, Sanna E A 

Alas Alas, Gerardo 

Svensson, Ann-Sofie 

Larsson, Mattias 

1. Johansson, Lotta Eva Elisabeth Ann C 

2. Sörensson, Bengt Ture 

3. Sundblad, Petra 

4. Nilsson, Kerstin * 
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

Sotenäs kommun 
  
 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 1 februari 2023 till och med den 
14 oktober 2026. 

Kommun: Sotenäs kommun 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Avgången ersättare: Petra Sundbladh 
Ny ersättare: Tobias Lundqvist 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har kommit in med en begäran 
om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Petra Sundbladh har 
avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggare David Forsberg. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Protokoll  
 

Datum 

2023-02-14  

 

  
 

Ärendebeteckning  

201-5615-2023 

  

 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Protokoll 
 

2023-02-14 
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201-5615-2023 

 
 

 

Kopia till 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Tobias Lundqvist 
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 

   



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Protokoll 
 

2023-02-14 

3 (3) 
 

201-5615-2023 

 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra 
Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med 
post; Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
 Hur du vill att beslutet ska ändras. 
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010‐
224 40 00. Ange diarienummer 5615-2023.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 



Bilaga till bevis 
 

 

 

Aktuella ledamöter och ersättare 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.  

Kommun/region: Sotenäs 
Valkrets: Sotenäs 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Invalsdatum: 2023-02-01 

 

 

Ledamot Ersättare 
Mancini, Therése 

Ulvemark, Jan 

Erlandsson, Annica 

Larsson, Jan-Olof Hugo 

Lundström Gustafsson, Sanna E A 

Alas Alas, Gerardo 

Svensson, Ann-Sofie 

Larsson, Mattias 

1. Johansson, Lotta Eva Elisabeth Ann C 

2. Sörensson, Bengt Ture 

3. Nilsson, Kerstin 

4. Lundqvist, Tobias *  
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