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Justering Protokollet justeras den 2 september 2022 kl 08.30 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Therése Mancini (S) 
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KSAU § 123 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med att följande ärende tillkommer; 
 

• Oktobermässan 
• Avtal Folkets Hus (Kulturhuset Hav och Land) 
• Översyn arvodesreglementet 
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KSAU § 124 Dnr 2021/000954 

Ansökan om köp av mark Malmön 1:654  

Sammanfattning 

Förvaltningen handlägger ett ärende gällande köp av mark på kommunens fastighet Malmön 1:654. 
Ärendet prövades politiskt 2022-05-18 KSAU § 81, där arbetsutskottet beslutade att sälja marken. 
Företaget som söker är Ineck HB och är ett handelsbolag vars verksamhet är konsultverksamhet 
inom försäljning, utbildning och teknisk support. 
 
Köpeavtal är upprättat men Ineck HB har återkommit och sagt att dom avser starta ett 
fastighetsbolag och vill gärna att kontrakt skrivs med det fastighetsbolaget för markförvärvet. Ineck 
HB är fortsatt driftsbolaget och hyresgäst till det nya IPJ Fastighet AB. 
 
Förvaltningen anser att kommunstyrelsens arbetsutskott ska godkänna att markförvärvet sker med 
fastighetsbolag IPJ Fastighets AB (Ineck Projekt Fastighet AB) istället för med Ineck HB. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-08-18 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till förslaget. 
Olof Börjesson (C) föreslår att marken säljs på öppna marknaden genom mäklare.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag mot Olof Börjessons (C) förslag 
och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Mats Abrahamssons (M) förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att markförsäljningen beslutad 2022-05-18 
sker till  IPJ fastighets AB istället för till Ineck HB och uppdrar till kommundirektören att slutföra 
försäljningen med köpeavtal där följande krav ska finnas med.  
 
Bebyggelsekrav om att byggnation påbörjad inom 12 månader från köpeavtal undertecknats. 
 

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSAU § 125 Dnr 2020/000497 

Ansökan om arrende/köp, del av Hogenäs 1:2 

Sammanfattning 

Sunneskär AB har erbjudits att arrendera mark för att utöka sin befintliga verksamhet i området. 
Marken är tänkt att användas för lager av diverse material och på sikt uppföra en lagerhall som är 
tänkt att ersätta befintlig verksamhetslokal på Fisketången.   
  
Med anledning av de stora kostnaderna för att iordningsställa marken till industrimark samt det 
långsiktiga behovet av att utöka sin verksamhet på Hogenäs industriområde önskar sökanden att 
köpa marken. Sökande vill i första hand köpa marken direkt eller i andra hand ingå avtal om 
köpoption som ger företaget rätt att köpa marken när det pågående detaljplanearbetet är färdigt.  
  
Med anledning av det pågående planarbetet anser förvaltningen att det är lämpligare att sälja 
marken efter att en ny detaljplan antagits. Förvaltningen föreslår därför att avtal om köpoption 
upprättas som ger företaget rätt att köpa marken för sin verksamhet när detaljplanen antagits.   

Beskrivning av ärendet 

Sunneskär AB äger idag grannfastigheterna Hovenäs 1:382 och Hovenäs 1:331. Företaget har 
behov av mer utrymme för att kunna utöka sin verksamhet. Marken är tänkt att användas för lager 
av diverse material och på sikt uppföra en lagerhall som är tänkt att ersätta befintlig 
verksamhetslokal på Fisketången. Marken önskas i framtiden köpas av Sunneskär AB som efter 
iordningställande planeras hyras ut till SH-schakt AB och Hogenäs kross AB som ingår i samma 
koncern.   
  
Sunneskär AB har erbjudits ett treårigt arrendeavtal för markområdet som förlängs med ett år i 
taget, KSTU §36, 2022-06-07. Arrendeområdet består idag av berg, vilket innebär stora kostnader 
för arrendatorn att iordningställa området till industrimark. Med anledning av de stora kostnaderna 
för att iordningsställa marken samt det långsiktiga behovet av att utöka sin verksamhet på Hogenäs 
industriområde önskar sökanden att köpa marken. Sökanden önskar också att marken överlåts i 
enlighet med den vid försäljningstidpunkten beslutade taxan för råtomtmark och att betald 
arrendeavgift för markområdet dras av på köpeskillingen.   
  
Markområdet om ca. 11 955 kvm är idag planlagt som mark för småindustri i gällande detaljplan, 
1427-P87/3. Det pågår ett planarbete för att utöka Hogenäs industriområde som är i ett tidigt 
planskede, vilket medför osäkerheter kring kommande detaljplans utformning. Med anledning av 
det pågående planarbetet anser förvaltningen att det är lämpligare att sälja marken efter att en ny 
detaljplan antagits och att avtal om köpoption upprättas. I väntan på att överlåtelsen ska genomföras 
upplåts marken med arrende till Sunneskär AB.  
  
Köpoptionen är gällande till 2025-12-31 och ger företaget rätt att köpa arrendeområdet om ca. 
11 950 kvm när ny detaljplan för området vinner laga kraft. Då bolaget har bekostat 
iordningsställande av marken under arrendetiden säljs marken enligt den vid tidpunkten för 
försäljning beslutad taxa för råtomtmark. Förvaltningen föreslår att den arrendeavgift som betalts  
 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-08-31 §§ 123-140 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 6(26)
 

 
 

Forts. KSAU § 125 

för marken under köpoptionens giltighet dras av från köpeskillingen när marken säljs i enlighet med 
köpoptionen.  
  
Den framtida överlåtelsen av marken villkoras i köpeavtalet med en byggnadsskyldighet samt ett 
återgångsvillkor om villkoret inte uppfylls inom 24 månader.   

Beslutsunderlag 

Avtal om köpoption  
Arrendeavtal 03003805–1  
KSTU 36§ 2022-06-07  
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-08-18 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till förslaget. 
Olof Börjesson (C) föreslår att marken säljs på öppna marknaden genom mäklare.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag mot Olof Börjessons (C) förslag 
och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Mats Abrahamssons (M) förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsen godkänner avtalet om köpoption och ger mark- och exploateringsingenjören i 
uppdrag att underteckna avtalet.  

 

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSAU § 126 Dnr 2017/000281 

Ansökan om markköp, Hovenäs 1:13 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna av Hovenäs 1:13 har ansökt om att köpa ca 70 kvm mark som är planlagd för 
bostadsändamål av kommunen. Ärendet blev återremitterat i Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
2021-08-25 för att klarlägga/ utreda fastighetsgränserna.  Fastigheten Hovenäs 1:13 bildades vid en 
avsöndring år 1910, vilket innebär att gränserna inte är lagligen bestämda förens Lantmäteriet 
genomfört en fastighetsbestämning.  
 
En del av det befintliga bostadshuset är idag placerat på kommunal mark. Vid en ev. försäljning av 
70 kvm mark för trädgårdsändamål föreslår förvaltningen att även den kommunala marken där 
bostadshuset är placerad överlåts till Hovenäs 1:13.  

Beskrivning av ärendet 

Sökanden önskar utöka sin fastighet Hovenäs 1:13 med ca 70 kvm genom att köpa till mark från 
den kommunala fastigheten Hovenäs 1:6 för att anpassa fastighetsgränserna till hur marken används 
idag. Marken är planlagd för bostadsändamål i byggnadsplan 14-HOV-5 från 1949. Någon byggrätt 
tillfaller inte Hovenäs 1:13, inte ens för komplementbyggnader. Förvaltningen har låtit en 
oberoende fastighetsvärderare värdera den rödmarkerade markområde för trädgården och enligt 
bifogat värdeutlåtande är marken värd ca. 300 000 kr.   
 
Ärendet blev återremitterat av Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-25 för att klarlägga/ 
utreda fastighetsgränserna. Hovenäs 1:13 har bildats vid en avsöndring år 1910, vilket medför att 
gränsen inte är lagligen bestämd. Fastigheter som bildats genom avsöndring är att räkna som 
självständiga fastigheter, men det går inte att säga exakt var en gräns går innan dess att Lantmäteriet 
genomfört en gränsbestämning. Därmed bör en fastighetsbestämning göras i samband med 
fastighetsregleringen om en försäljning av marken blir aktuell.   
  
Enligt köpehandling/köpebrev från tiden för avsöndringen uppgår arealen till 61,1 kvm, vilket 
innebär att del av byggnaden idag är placerad på kommunens fastighet Hovenäs 1:6.  
Vid en försäljning av marken för trädgård bör även resterande del av marken för byggnad regleras 
till Hovenäs 1.13. Förvaltningen har låtit en fastighetsvärderare göra en kompletterande värdering 
för det blåmarkerade markområdet där byggnaden är placerad på kommunens fastighet. Enligt 
bifogat värdeutlåtande är de 19 kvm värd ca. 317 000 kr.  
 
Det bedömda marknadsvärdet enligt fastighetsvärderingarna som gjorts för det rödmarkerade 
markområdet respektive det blåmarkerade markområdet värderat till totalt 617 000 kr för hela 
markområdet på ca. 89 kvm.  

Beslutsunderlag 

KSAU § 137, 2021-08-25  
Värdeutlåtande  
Kompletterande värdeutlåtande  
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-08-18 
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Forts. KSAU § 126 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att sälja markområdet på ca. 89 kvm i enlighet med de två 
upprättade värdeutlåtandena för totalt 617 000 kr. Mex-ingenjören får i uppdrag att ta fram och 
underteckna erforderliga handlingar för markregleringen.  

 

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjören  
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KSAU § 127 Dnr 2021/000795 

Generella riktlinjer vid försäljning eller arrende av detaljplanerad 
industrimark  

Sammanfattning 

Historiskt sett har inte kommunen haft några antagna riktlinjer vid försäljning eller upplåtelse av 
detaljplanerad industrimark. Syftet vid antagande av riktlinjer för användning av industrimark är att 
öka förståelsen för kommunens beslut kring försäljning eller upplåtelse av den detaljplanerade 
industrimarken.   

Beskrivning av ärendet 

Vid antagande av riktlinjerna skapas en större tydlighet och ökad transparens vid beslut kring 
försäljning och upplåtelse av detaljplanerad industrimark.  

Beslutsunderlag 

Generella riktlinjer vid försäljning eller upplåtelse av detaljplanerad industrimark, daterat 2022-08-
18 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-08-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för detaljplanerad industrimark enligt förslag daterat 2022-08-
18.    
 

Skickas till 

Mark- och exploateringsingenjören 
Näringslivsutvecklare 
Samhällsbyggnadschef 
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KSAU § 128  

Information från dialogmöte med företagare angående försäljning av 
kommunal mark 

Sammanfattning 

Den 9:e Juni hölls ett dialogmöte med företagare angående försäljning av kommunal mark till 
företag. Mötet hölls på symbioscentrum och ett 30-tal företagare medverkade. På mötet gick 
förvaltningen igenom: 
• Processen vid markförsäljning 
• Arrende eller försäljning - bakomliggande faktorer till varför kommunen ibland förordar det ena 

framför det andra 
• Gällande markpolicy 
• Olika typer av mark (detaljplan eller utanför detaljplan) och regelverk kring det 
• Övrigt kring markförsäljning, tillgänglig mark och vanligt förekommande frågor som 

kommunen får kring markförsäljningar 
 
Mötet avslutades med en genomgång av möjliga villkor som kommunen kan ställa vid framtida 
försäljningar eller arrenden och efterföljande diskussion om vilka konsekvenser dom olika villkoren 
kan få för företagare. 

Beslutsunderlag 

Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2022-08-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

 

Skickas till 

Näringslivsutvecklare 
Samhällsbyggnadschef 
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KSAU § 129 Dnr 2022/000777 

Budgetjustering mellan Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Ärendet avser en budgetjustering från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen för innevarande 
budgetår inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde.  

Beskrivning av ärendet 

I december 2021 beslutade kommunfullmäktige om ett tillfälligt budgettillskott år 2022 om 500 tkr 
till Byggnadsnämnden i fråga om trafikutredning för Smögen. Inom ramen för översiktsplanearbetet 
har en mobilitetstutredning genomförts och finansierats via Kommunstyrelsens budget. Det saknas 
anledning att gå vidare med ytterligare utredningsarbete innan åtgärder som föreslagits i 
mobilitetsutredningen kunnat utvärderas. Beslut finns också om en trafikutredning för 
Hunnebostrand vilket också berörs i översiktsplanearbetet. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för översiktsplanebudgeten. Vissa av åtgärderna i mobilitetsutredningen 
kan genomföras 2022. Ansvaret för dessa ligger hos Kommunstyrelsen.  
 
Budgettillskottet föreslås därför att flyttas från Byggnadsnämnden till Kommunstyrelsen, dels för 
finansiering av mobilitetsutredningen, dels för genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i 
mobilitetsutredningen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-07-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att minska Byggnadsnämndens ramanslag för 2022 med 500 tkr och 
höja Kommunstyrelsens ramanslag med motsvarande belopp.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 130 Dnr 2019/001554 

Avtal Folkets Hus (Kulturhuset Hav och Land) 

Sammanfattning 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att säga upp ett avtal mellan Sotenäs kommun och 
Folketshusföreningen i Hunnebostrand inför att den 25-åriga avtalstiden skulle gå ut den sista 
december 2020 har föreningen gjort gällande en i avtalet ingående option till övertag av fastigheten 
Hunnebo 1:506. Uppsägningstiden av det uppsagda avtalet mellan Sotenäs kommun och 
Folketshusföreningen i Hunnebostrand har förlängts i omgångar.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att säga upp gällande ramavtal jämte tilläggsavtal 
mellan kommunen och Folketshusföreningen i Hunnebostrand till upphörande den 31 december 
2020. Medan diskussioner pågått mellan kommunen och föreningen har uppsägningstiden förlängts 
tom den 30 september 2022. 
 
I avvaktan av fortsatt uppdrag för hantering av ärendet föreslår förvaltningen ytterligare en 
förlängning av uppsägningstiden.  

Beslutsunderlag 

Bilagorna revideras i förekommande fall med slutdatum i enlighet med kommunstyrelsens beslut 
Överenskommelse om förlängning till 31 mars 2022, bilaga 1  
Ramavtal med tilläggsavtal, bilaga 2  
Uppsägningshandling, bilaga 3 
Hyresavtal med förlängningsklausul, bilaga 4 
Förvaltningschefers tjänsteutlåtande 2022-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal om förlängning av ramavtal med tilläggsavtal samt 
hyresavtal mellan kommunen och föreningen tom. den 31 december 2022.  
 
Beslutet avser överenskommelse om förlängning av ramavtal med tilläggsavtal och förlängning av 
hyresavtal enligt påteckning på bilaga 2 och 5.  
 
Kommunstyrelsen ger Kommundirektören i uppdrag att reglera förhållandet mellan kommunen och 
föreningen enligt gällande avtal och regelverk.    
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 131 Dnr 2022/000589 

Riktlinjer gällande personalföreträdare i nämnderna 

Sammanfattning 

Bestämmelser om närvarorätten för personalföreträdare finns i Kommunallagen 7 kap 10-19 §§.  
 
Syftet med närvarorätten är att möjliggöra informationsutbyte mellan förtroendevalda och 
personalrepresentanter. Personalföreträdarna fungerar som ombud för alla medarbetare i kommunen 
även om de utses av arbetstagarorganisationerna. 
 
Idag finns inga riktlinjer framtagna för Sotenäs kommun. De föreslagna riktlinjerna är till för att 
förtydliga den praktiska hanteringen av personalföreträdare i nämnderna. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Personalföreträdarna behåller sin lön under den tid de närvarar vid nämndens sammanträde. 
Nämnden ersätter de verksamheter som får en kostnad med anledning av personalföreträdarens 
närvaro vid sammanträde med nämnden. 

Regelverk  
Kommunallagen 7 kap 10-19 §§. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer gällande personalföreträdare i nämnderna 
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2022-06-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjerna för personalföreträdare.  
Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjerna träder i kraft 2023-01-01. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 132 Dnr 2022/000771 

Sammanträdestider 2023 

Sammanfattning   

Kansliavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag på sammanträdestider 
för 2023. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska 
tidplanen och för att minska handläggningstiden.   
 
I början av år 2023 ska nämnderna välja ledamöter till utskotten och förslaget är framtaget med 
hänsyn till detta. 
 
En utbildningsplan för nya och gamla förtroendevalda bereds av kommunledningsgruppen. 

Bakgrund  

Ett förslag på sammanträdestider för 2023 är framtaget för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 
och dess utskott. Förslaget är anpassat efter regler i kommunallagen och den ekonomiska tidplanen 
samt samordnade för att minska handläggningstiden i så stor utsträckning som möjligt. Enligt 
gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Under år 2023 tillträder nya nämnder efter valet 2022 och i början av året ska nämnderna välja 
förtroendevalda till utskotten och förslaget är framtaget med hänsyn till detta. 
 
Kommunalförbundet Fyrbodal har sammanträden på torsdagar och då det tidigare krockade med 
fullmäktige, så hålls fullmäktige istället på onsdagar.  
Västra Götalandsregionens Regionfullmäktige har möten på måndagar och tisdagar. 
Förvaltningarna har ofta egna interna möten då.  
 
Sammanträden är främst inplanerade på onsdagar och torsdagar, men en anpassning har gjorts av 
sammanträdesplanen till den ekonomiska årsprocessen, detta har inneburit att nämnderna måste 
hålla möten samma vecka. Med anledning av detta och för att det är viktigt att sekreterarna vid 
behov ska kunna ersätta varandra vid eventuell frånvaro, har några nämnder och utskott möten även 
på tisdagar.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har sina möten på tisdagar, liksom även Utbildningsnämnden.  
 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har mötesdag på onsdagar, medan Omsorgsnämnden och 
Byggnadsnämnden brukar förlägga sammanträden för nämnd och arbetsutskott på torsdagar.  
 
Tid för facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd/kommunstyrelse. Tid för beredning 
är inte inlagt i schemat då det framgår av reglementena hur långt i förväg kallelsen ska skickas samt 
då detta samordnas mellan ordförande, förvaltningschef och sekreterare. Den ekonomiska tidplanen 
måste respekteras och sammanträdena anpassas efter Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
sammanträden.    
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Forts. KSAU § 132  

Beslutsunderlag 

Sammanträdesdagar 2023 
Sammanträden inlämningstider 
Kalender 2023 
Regionfullmäktiges sammanträdestider  
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen 18/1, 8/3, 12/4, 
31/5, 13/9, 25/10, 29/11 samt för utskotten; 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott; 22/2, 29/3, 17/5, (24/5), 7/6, 30/8, 11/10, 15/11, 6/12 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott; 21/2, 28/3, 16/5, 5/6, 29/8, 10/10, 14/11, 5/12 
 
Nämnderna uppmanas, med hänvisning till gällande reglemente, att fastställa sammanträdestider i 
enlighet med förslaget. Nämnderna ska också lägga fast tider för facklig samverkan mellan utskott 
och nämnd.  
 
Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdestider år 2023;  
1/2, 22/3, 26/4, 14/6, 27/9, 8/11, 13/12 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 133 Dnr 2021/000695 

Information från Sotenäs Symbioscentrum, augusti 2022 
Många processer och initiativ pågår på Sotenäs Symbioscentrum. För att delge kommunstyrelsen 
information sammanställs regelbundet en sammanfattning.  
 
- Klevs Gård fortsätter planeringen kring ett innovativt utvecklingsarbete att framställa högvärdigt 
protein ur den ökade mängd vall/gräs som deras ekologiska odling alstrar. Symbioscentrum har 
tillfrågats att vara med i arbetet och uppstart kommer troligen ske under hösten.   
 
- Förstudien "Treasure", vilken informerades om tidigare i våras, har av Interreg 
Nordsjöprogrammet för klartecken att gå vidare med sitt projektförslag kring förhindrande av 
tillströmning av plast från vattendrag och inlandsflöden. Sotenäs kommun medverkar i 
framskrivningen av projektet som projektpart utifrån sin kompetens av tillvaratagande och 
hantering av marin plast.       
 
- Flera besök har skett på Symbioscentrum under sommaren, bland annat av ambassadörer från 
Tyskland och Sri Lanka. 
 
- Efter förfrågan från Sveriges Havsambassadör tillverkades i början av sommaren en 
ordförandeklubba gjord av havsplast och uttjänta fiskeredskap. Klubban överlämnades till Portugals 
president under FN:s Havskonferens i Lissabon som en symbolisk gåva från Sverige för att markera 
överlämnandet av värdskapet för Havskonferensen.     

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2022-08-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

 

Skickas till 

Utvecklare 
Näringslivs- och utvecklingschef 
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KSAU § 134 Dnr 2022/000782 

Information från kommundirektören 

Sammanfattning 

Aktuell information lämnas av kommundirektören enligt följande; 
• Utredning RAMBO 
• Utvärdering Miljönämnden 
• Genomlysning IT 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 135 Dnr 2022/000004 

Prognos helår 2022 efter juni 

Sammanfattning 

Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.   
Rapport för maj utsändes till kommunstyrelsen 2022-06-10 och för juni 2022-07-08. 
 
Ekonomiavdelningen har i samråd med verksamheterna upprättat helårsprognos efter juni månad. 
Arbete med byte av ekonomisystem pågår så helårsprognosen baseras på den fördjupade 
genomgången som gjorts i delårsuppföljningen (april), med tillägg för större kända förändringar i 
verksamheterna. 
 
Driftprognos: Helårsresultatet prognostiseras till +19,3 mnkr, vilket är +13,0 mnkr bättre än 
budgeterade 6,3 mnkr. De största resultatavvikelserna på helåret avser skatteintäkter och kommunal 
utjämning med +12,5 mnkr, personalomkostnader (arbetsgivaravgifter, pensioner och lönepott) +5,0 
mnkr, samt fastighetsförsäljningar -3,0 mnkr. Nämndsverksamheten prognostiserar totalt -1,4 mnkr, 
och avser Kommunstyrelsen. Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den 
yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående 
verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram.  
 
Investeringsprognos: Prognosen för helår innebär att 53,8 mnkr förbrukas av det totala 
budgetanslaget på 114,3 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-06-10 och prognos 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-07-08 och prognos 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade helårsprognoser per maj och juni 2022. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 136 Dnr 2022/000020 

Remiss - Budgetförslag för basverksamheten på Fyrbodals 
kommunalförbund 2023-2025 

Sammanfattning 

Förbundet har inkommit med en remissförslag på budget för basverksamheten på Fyrbodals 
kommunalförbund år 2023-2025. Enligt förbundsordningen ska samråd ske med 
förbundsmedlemmarna inför budgetbeslut i direktionen. Direktionens budget ska delges förbundets 
medlemmar senast under oktober månad året före verksamhetsåret.  
 
I förslaget med att ha uppräkning innebär en ökning av medlemsavgiften med drygt 2,6 procent för 
respektive åren. För 2023 innebär det att avgiften ökas till 38 kr/invånare (37 kr/invånare 2022).  
 
För Sotenäs del innebär detta en indexuppräkning på ca 10 tkr. Medlemsavgiften blir för 2023 ca 
346 940 tkr. Budgeten för kommunalförbundets medlemsavgift ligger under KS allmänna del. 
Denna inarbetas i Mål och resursplanen, budget 2023 som går upp för nytt beslut i november månad 
i Kommunfullmäktige.  
 
Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar och eventuella synpunkter på budgeten för 
basverksamheten 2023-2025 senast 28 september 2022.  

Beskrivning av ärendet 

Budgetarbetet har sin utgångspunkt i det uppdrag och den bemanningsplan som beslutades i 
direktionen den 8 juni 2017 och som började gälla från den 1 januari 2018. I beslutet framgår den 
nya medlemsavgiften per invånare från 2018 (33 kr) och att denna årligen räknas upp med 3% från 
2019. I samband med att budgetförslaget presenteras och sedan fastställs görs även årlig prövning 
av indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning. I budgetarbetet föregående år 
räknade förbundet för första gången även med ökning av befolkningsmängd beräknat på åren 2017–
2019. Faktorn på 0,4% räknades med på föregående årsbudget. Årets beräkning på åren 2019-2021 
visar på en minskad befolkningsmängd, faktorn uppgår endast till 0,0094% och någon justering har 
därför inte gjorts.  
 
Budgeterat resultat för basverksamheten blir, 70 tkr för respektive år. I budgetarbetet har det gjorts 
en analys av hur budgeterat resultat blir om indexuppräkning inte görs utan ligger kvar på 37 kr per 
kommuninvånare (från 2022). Resultatet blir negativt med 204 tkr för 2023, 478 tkr för 2024 och 
752 tkr för 2025. Kostnader täcks av medlemmarna genom bidrag. Kostnaderna fördelas mellan 
medlemmar i förhållande till invånarantalet. I förslaget med att ha uppräkning innebär en ökning av 
medlemsavgiften med drygt 2,6 procent för respektive åren. För 2023 innebär det att avgiften ökas 
till 38 kr/invånare (37 kr/invånare 2022).  
 
För Sotenäs del innebär detta en indexuppräkning på ca 10 tkr. Medlemsavgiften blir för 2023 ca 
346 940 tkr. Budgeten för kommunalförbundets medlemsavgift ligger under KS allmänna del. 
Denna inarbetas i Mål och resursplanen, budget 2023 som går upp för nytt beslut i november månad 
i Kommunfullmäktige.  
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Forts. KSAU § 136 

 
Koppling finns till de fyra finansiella målen, som beslutades av direktionen den 12 dec 2019 §80. 
 
På direktionsmötet den 29 oktober 2020, §94 beslutades att förbundets verksamhetsplan från och 
med 2021 blir treårig (2021 – 2023) och tas upp för beslut igen inför 2024. Därmed är det enbart 
budgeten för förbundets basverksamhet som årligen tas upp för beslut.  

Beslutsunderlag 

Protokoll förbundsdirektionen 
Budgetplan 2023-2025 
Tjänsteutlåtande 2022-05-19 från Fyrbodals kommunalförbund 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-06-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsens beslutar att ställa sig bakom förslagen budget och verksamhetsplan 2023-2025 
för Kommunalförbundet Fyrbodal. Prisuppräkningen som föreslås inarbetas i Mål och resursplanen, 
budget för 2023 som går upp till beslut i november månad i kommunfullmäktige. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 137 Dnr 2022/000021 

Samordningsförbundet Väst äskande om utökat bidrag inför budget 
2023  

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med äskande om utökat bidrag inför budget 2023. 
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst beslutade vid styrelsemöte den 17 maj 2022 att äskandet 
från Samordningsförbundet Väst till parterna inför budget 2023 ska vara på totalt 11 000 tkr, en 
ökning med 8,8 procent. Förslaget med äskande översänds till förbundsmedlemmarna för samråd 
inför beslut om budget och verksamhetsplan 2023–2025 på direktionsmöte den 30 september i 
enighet med förbundsordningen.  
 
Medlemsbidraget fördelas att Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen och Västra 
Götalandsregionen ska bidra med en fjärdedel av medlen och kommunerna som deltar med en 
fjärdedel. För Sotenäs del uppgår avgiften till 159,8 tkr för 2023 med förslaget om höjning med 8,8 
%. Detta är en ökning med 13 tkr jämfört med föregående år varav höjningen av indexuppräkningen 
mellan 3,8 procent och till 8,8 procent är 7 tkr/helår. Budgeten ligger under Omsorgsnämnden. 
Äskandet inarbetas i Mål och resursplanen, budget 2023 som går upp för nytt beslut i november 
månad i Kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Vid medlemsråd 2022-03-22 togs upp äskande av bidrag för 2023. En skrivelse har upprättats och 
bifogats till medlemmarna. 
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst beslutade vid styrelsemöte den 17 maj 2022 att äskandet 
från Samordningsförbundet Väst till parterna inför budget 2023 ska vara på totalt 11 000 tkr, en 
ökning med 8,8 procent. Höjningen avser att möta indexbaserade kostnadsökningar för 
verksamheten. Bedömningen är att kostnadsökningarna under 2023 kommer att vara högre än 
föregående år. Största delen av förbundets kostnader används till personal. Används som planerat 
större delen av det egna kapitalet under året, innebära det minskade insatser de kommande åren om 
inte bidragit från medlemmarna ökar. Medlemsbidraget fördelas att Försäkringskassan ska bidra 
med hälften av medlen och Västra Götalandsregionen ska bidra med en fjärdedel av medlen och 
kommunerna som deltar med en fjärdedel. För Sotenäs del uppgår avgiften till 159,8 tkr för 2023 
med förslaget om höjning med 8,8 %. Detta är en ökning med 13 tkr varav höjningen av 
indexuppräkningen mellan 3,8 procent och till 8,8 procent är 7 tkr/helår. 
Förbundsstyrelsen fastställer budgeten inklusive mål för verksamheten senast den 30 november året 
för nästkommande år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande om äskande Samordningsförbundet Väst 
Samordningsförbundets Väst äskande inför 2023 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-06-29 
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Forts. KSAU § 137 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsens beslutar att ställa sig bakom förslaget om äskandet från Samordningsförbundet 
Väst. Ökningen av kostnaderna inarbetas i Mål och resursplanen, budget för 2023 som går upp till 
beslut i november månad i kommunfullmäktige. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 138 Dnr 2022/000575 

Budget och verksamhetsplan 2023- 2025 för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 

Direktionen för Tolkförmedling Väst har godkänt förslag till budget och verksamhetsplan 2023–
2025 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Vidare beslutar direktionen att förslaget 
översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 
2023–2025 på direktionsmöte den 30 september i enighet med förbundsordningen. 
 
Eventuella samrådssynpunkter ska ha inkommit senast 1 september 2022. Då kommunstyrelsen har 
möte 14 september skickas beslut taget i KSAU till Tolkningsförmedlingen som Sotenäs synpunkt 
av budgeten. 
 
Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023 och prisjusteringen för 2023 
resulterar i en snitthöjning om 2,9 %. Prisuppräkningen som föreslås inarbetas i Mål och 
resursplanen, budget för 2023 som går upp till beslut i november månad i kommunfullmäktige. 
 
Kommunens kostnader för tolktjänster har de senaste åren uppgått till ca 160 tkr och fördelningen 
har varit ca 57 % ON, 16 % UN, 28% KS.  

Beskrivning av ärendet 

Budget och verksamhetsplan 2023–2025 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2023–
2025 samt budget för 2023. Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter 
samråd med förbundets medlemmar.  
 
Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023 och prisjusteringen för 2023 
resulterar i en snitthöjning om 2,9 %. Prisuppräkningen som föreslås inarbetas i Mål och 
resursplanen, budget för 2023 som går upp till beslut i november månad i kommunfullmäktige. 
 
Kommunens kostnader för tolktjänster har de senaste åren uppgått till ca 160 tkr och fördelningen 
har varit ca 57 % ON, 16 % UN, 28% KS.  
 
Finansiella mål är fastslagna till att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat och att 
checkkrediten ej ska nyttjas. Fem verksamhetsmål har justerats i relation till utfall och prognos och 
fastslagits inom områdena kvalitet, arbetsmiljö och miljö. 

Bakgrund 

Sotenäs kommun ingår from 2021-01-01 i Tolkförmedling Väst. Tolkförmedling Väst är ett 
kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. 
Tolkförmedlingen består av 43 medlemmar.  Förbundet erbjuder språktolkning och översättning av 
text på fler än 100 olika språk. Medlemmarna är Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad samt 41 
kommuner i Västra Götalands län. 
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Beslutsunderlag 

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2023-2025 
Sammanträdesprotokoll förbundsdirektionen Tolkning förmedling Väst 
Tjänsteutlåtande Tolkningsförmedling Väst 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-08-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsens beslutar att ställa sig bakom förslagen budget och verksamhetsplan 2023-2025 
för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Prisuppräkningen som föreslås inarbetas i Mål och 
resursplanen, budget för 2023 som går upp till beslut i november månad i kommunfullmäktige. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 139 Dnr 2022/000807 

Förfrågan om att medverka på Oktobermässan 2022 

Sammanfattning 

Kommunen har fått en förfrågan från Företagarföreningen ihop med Kusthandlarna 25 augusti 2022 
om att medverka samt samarbeta med en Oktobermässa i november 2022.  
 
Oktobermässan arrangerades årligen av Kusthandlarna i samarbete med Sotenäs kommun, sedan 
2012. På grund av covid har Oktobermässan inte genomförts 2020 och 2021.  
Det var Kusthandlarna, som ansvarade för företagen och föreningarna och Sotenäs kommun som 
ansvarade för kommunens arbetet/planeringen innan, under och efter mässan. Ett arbete som 
vanligtvis påbörjades i april/maj (minst 6 mån innan mässan). Att genomföra planeringen bara på 
knappt 3 månader är alldeles för lite tid för att få till ett bra evenemang samt att få med många 
utställare. 
 
Kommunens förvaltningar, enheter och de kommunala bolagen har deltagit på mässan för att 
informera om kommunens verksamheter.  

Kostnader 

Förutom arbetstid och ev kostnader för personal som måste läggas ner, är kostnaden 61 000 kr.  
Trycksaker                                            12 500 kr          (vykort) 
Porto, 9 825 fastighetsägare                 30 500 kr          (Post Nord) 
Förbrukningsmat.                                 10 000 kr          (snöre, dukar, namnbrickor) 
Övrigt                                                     8 000 kr           (Ståbord) 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att kommunen är positiv till att bidra ekonomiskt om föreningen 
inkommer med en ansökan, kommunen har inte möjligheter att bidra med personella resurser under 
2022 på grund av kort varsel. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att meddela att kommunen är positiv till att bidra 
ekonomiskt om föreningen inkommer med en ansökan, kommunen har inte möjligheter att bidra 
med personella resurser under 2022 på grund av kort varsel, eftersom ansökan inkom 25 augusti 
2022. 

Skickas till 

Projektkoordinator 
Företagarföreningen 
Kusthandlarna 
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KSAU § 140 Dnr 2022/000806 

Översyn av arvodesreglementet 

Sammanfattning 

Roland Mattsson (M) ställer fråga om översyn av arvodesreglementet. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att en grupp tillsätts med en representant per parti för i 
Kommunfullmäktige ingående partier, för att göra en översyn av arvodesreglementet.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillsätta en beredningsgrupp med en representant per 
parti för i Kommunfullmäktige ingående partier, för att göra en översyn av arvodesreglementet.  
Roland Mattsson (M) utses till sammankallande. 
 
 

Skickas till 

Roland Mattsson (M) 
Gruppledare för i fullmäktige ingående partier  
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