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KS § 122 

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns, med att följande ärenden utgår; 
 

• Ansökan om arrende/köp, del av Hogenäs 1:2 
• Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska sjukfrånvaron för 

nattpersonalen inom äldreomsorgen. 
• Information från kommundirektören 
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KS § 123   Dnr 2021/000868 

Medborgarförslag - Fastighetsavgift nyproduktion 

Sammanfattning 

Göran Engström föreslår i ett medborgarförslag bland annat följande; Nybyggnation är idag befriad 
från den kommunala fastighetsavgiften under 15 år. Detta är avsett som en stimulans för att minska 
bostadsbristen. Det känns fel när samma stimulans utdelas till fritidsboende som inte behöver lägga 
en "skattekrona" i kommunen innan 2037. Detta känns väldigt fel och motverkar styrningen mot att 
bygga bort nämnda bostadsbrist. 
 
Förslagsställaren önskar att Kommunstyrelsen bör få i uppdrag att uppvakta berörda instanser att 
befrielsen endast ska gälla nybyggda bostäder för permanent boende. 

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk  
Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. 
Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift. 
 
Lagar börjar vanligtvis med ett förslag från regeringen, en så kallad proposition. Ett lagförslag kan 
även komma från en eller flera riksdagsledamöter, förslaget kallas i så fall för en motion. Under 
processen kan kommuner och andra intressenter ges tillfälle att lämna synpunkter, så kallade 
remissvar. Sveriges riksdag är den lagstiftande församlingen i Sverige. 
 
Att lämna förslag till förändring av lagar är inte en kommunal angelägenhet. 

Organisation och personal  
Kommunens organisation och personals arbetsbörda påverkas minimalt, då arbetet utförs av 
Skatteverket.  
 
Den organisationen som kan beröras mest av medborgarförslaget är kommunstyrelsen. Om 
medborgarförslaget beviljas kommer kommunstyrelsen få bedriva lobbyverksamhet för att förändra 
lagstiftningen. Denna lobbyverksamhet kan göras både av medborgare och politiker i förhållande 
till riksdagens ledamöter. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
KF 2021-11-11 §124  
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-06-08 § 118 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-14 § 122-152 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 5(61)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 123 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Mikael Sternemar (L) föreslår att förslaget överlämnas till riksdagens 
ledamöter. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att förslaget överlämnas till riksdagens 
ledamöter. 
   

Skickas till 

Sveriges riksdag 
Förslagsställaren 
Mark- och exploateringsingenjör 
Samhällsbyggnadschef 
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KS § 124   Dnr 2021/000637 

Motion Vildsvin - ett klimatssmart livsmedel 

Sammanfattning  

Sebastian Andersson (SD), Veronica Johansson (SD) och Cecilia Simonsson (SD) föreslår i en 
motion att Sotenäs kommun reviderar sin inköpspolicy för mat till skolor och äldreboenden så att 
inköp av vildsvinskött från lokala livsmedelsföretag utökas. Motionärerna föreslår även att Sotenäs 
kommuns skolor och äldreboenden ska servera lokalt producerat vildsvinskött till elever och boende 
några gånger per år.  
 
Kommunen samarbetar med flera andra kommuner i upphandling av livsmedel. Kommunen har 
även ett ramavtal med Kustcharken där möjligheten finns att köpa vildsvinskött.  
 
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 

Motion  
KF protokollsutdrag 2021-09-22 § 105 
Kostchefens tjänsteutlåtande 2022-05-07 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-06-07 § 38 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) och Sebastian Andersson (SD) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag   

Kommunfullmäktige avslår motionen i fråga om revidering av inköpspolicy.  
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i fråga om servering av vildsvinskött.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 125   Dnr 2021/000795 

Riktlinjer vid försäljning eller upplåtelse 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 

Riktlinjer vid försäljning eller upplåtelse av detaljplanerad industrimark, daterat 2022-08-18 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-08-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-31 § 127 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår som ändringsförslag att sista stycket utgår och att ordet spekulation 
ska utgå. 
Roland Mattsson (M) föreslår att det ändras till Riktlinjer, att ”generella” tas bort. 
Therese Mancini (S) föreslår bifall till Lars-Erik Knutssons (S) förslag. 
Olof Börjesson (C) föreslår som tilläggsförslag att följande läggs till; om flera intressenter finns  för 
likande ändamål ska det säljas på öppna marknaden. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) och Roland Mattssons (M) med fleras 
förslag finner att Kommunstyrelsen antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) förslag finner att Kommunstyrelsen avslår 
detta. 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen antar ” Riktlinjer vid försäljning eller upplåtelse av detaljplanerad industrimark” 
reviderat enligt ovan.    

Reservation 

Olof Börjesson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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Forts. KS § 125 

  

Skickas till 

Mark- och exploateringsingenjören 
Näringslivsutvecklare 
Samhällsbyggnadschef 
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KS § 126   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 protokoll 2022-08-31 § 129 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) förslag finner att Kommunstyrelsen antar 
detta. 

Kommunstyrelsens förslag  

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

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 127   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 protokoll 2022-08-31 § 130 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
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Forts. KS § 127  

Kommunstyrelsens beslut 

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 4.  
 
Kommunstyrelsen ger Kommundirektören i uppdrag att reglera förhållandet mellan kommunen och 
föreningen enligt gällande avtal och regelverk.    
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Folketshusföreningen i Hunnebostrand, Kulturhuset Hav och Land 
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KS § 128   Dnr 2022/000763  

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning - ombud i 
entreprenader 

Sammanfattning 

Ärendet avser ändring av Kommunstyrelsen delegationsordning pkt 3.4 avseende delegation att vara 
ombud vid entreprenader enligt AB och ABT så att enhetschef jämställs med avdelningschef och 
kan agera som kommunens ombud vid entreprenader. 

Beskrivning av ärendet 

I Kommunstyrelsen delegationsordning pkt 3.4 avseende att vara ombud vid entreprenader enligt 
AB och ABT så framgår det att ombud är avdelningschef med förvaltningschef som ersättare. 
Många av kommunens entreprenader sker inom ramen för antingen fastighetsenheten eller 
anläggningsenheten där respektive chef har ansvar för sin investeringsbudget. Att ge respektive 
enhetschef delegation att fungera som kommunens ombud vid entreprenader skapar en effektivare 
organisation där antalet personer som är inblandade rent administrativt i entreprenaderna minskar. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-08-15 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-08-30 § 48 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag att revidera delegationsordningen 
så att både enhetschef och avdelningschef fungerar som kommunens delegater vid entreprenader 
enligt punkt 3.4 i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 

Skickas till 

Drift och projektchef 
Samhällsbyggnadschef 
Administrativ chef 
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KS § 129   Dnr 2020/001192 

Motion avseende ändring av praxis kring avgifter för privatpersoner 
för sorterade grovsopor vid Rambos återvinningsanläggning på 
Hogenäs i Sotenäs Kommun 

Sammanfattning  

Britt Lindgren (C) och Olof Börjesson, (C) skriver i en motion att det har skett en förändring av 
praxis kring avgifter för privatpersoner gällande grovsopor på Hogenäs återvinningscentral och 
önskar se en återgång till tidigare praxis. Dom påpekar också att det verkar råda olika praxis på 
olika återvinningscentraler (ÅVC) beroende på i vilken kommun man är. 

Beskrivning av ärendet 

Det har inte skett någon förändring av praxis när det gäller avgifter på Hogenäs ÅVC  utan 
privatpersoner lämnar sitt grovavfall gratis. Avgift tas sedan länge ut för bygg- och rivavfall 
exklusive trä. Samma praxis gäller på samtliga ÅVC:er inom Rambos område. 
Att det som motionärerna påpekar har tillkommit fler skyltar beror på att Rambo strävar efter en 
bättre utsortering av grovavfallet. 

Beslutsunderlag 

Motion 
KF protokollsutdrag 2021-02-18 § 24 
Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-08-05 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-08-30 § 49 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) förslag finner att Kommunstyrelsen antar 
detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige tackar motionären men beslutar att avslå motionen med hänvisning till att det 
inte skett någon förändring av praxis när det gäller avgifter på Hogenäs ÅVC.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-14 § 122-152 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 14(61)
 

 
 
 
 
 

KS § 130   Dnr 2021/000029 

Medborgarförslag gällande införande av parkeringsavgift Tången 

Sammanfattning  

Det har inkommit med ett medborgarförslag om att inför parkeringsavgift på Tången under 
sommaren. 

Bakgrund  

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag gällande införande av parkeringsavgift på 
Tången sommartid. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 21-03-18 § 31 att införa parkeringsavgift på delar av Tången. Dock 
upphävdes det beslutet av samma instans 21-06-17 § 76 med hänvisning till dessa delar av Tången 
skall hanteras lika som andra parkeringsplatser i närheten av bad och därför även den omfattas av en 
återremiss. Kommunstyrelsens har vid sitt sammanträde 21-11-24 § 197 beslutat att återremissen 
skall kvarstå för att invänta mobilitetsutredningen i ÖP-arbetet för att få ett samlat grepp i 
parkeringsproblematiken avseende parkeringar, parkeringsavgifter och tider för avgiftsbeläggande. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
KF protokollsutdrag 2021-02-18 § 24 
Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-08-22 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-08-30 § 50 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget samt beslutar att besvara densamma med 
hänvisning till att frågan hanteras i mobilitetsutredningen som presenteras under hösten.  
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Drift och projektchef 
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KS § 131   Dnr 2018/001147 

Ansökan om Verksamhetsområde för VA inom del av Gravarne 3:1 och 
Bäckevik 1:144 - 1:171 samt Bäckevik 1:143 

Sammanfattning 

Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata inom området Kungskullen i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 

Området består av 28 fastigheter avsedda för boende. Detaljplan 1427-P92/11 är 
fastställd 1992. 
 
Exploatören ska enligt exploateringsavtal (1993) bygga ut va-anläggningen och svara 
för framtida drift och underhåll. 
 
Efter förfrågan från fastighetsägare i området påbörjades 2019 ett arbete hos Sotenäs Vatten AB 
med att eventuellt ta över befintligt va-nät. 
Flera brister i ledningsnätet noterades, och 2019-10-02 meddelade Sotenäs Vatten AB 
fastighetsägarna att bolaget inte kommer ta över nätet. 
 
Fastighetsägarna tillskrev länsstyrelsen och begärde att Sotenäs kommun skulle föreläggs att ordna 
med kommunalt verksamhetsområde i enlighet med 6 § lag om allmänna vattentjänster. 
 
2020-11-11 beslutade länsstyrelsen att förelägga Sotenäs kommun att bestämma 
verksamhetsområde samt att senast den 1 januari 2022 anordna en allmän va-anläggning för 
avloppsvatten och dricksvatten för fastigheterna på Kungskullen. 
 
Sotenäs kommun överklagade beslutet till Mark- och Miljödomstolen som 
fastställde länsstyrelsens beslut, men sköt fram tidsplanen för åtgärderna. 
 
Sotenäs Vatten AB har gjort en värdering av befintligt ledningsnät för expropriation 
enligt § 39 lag om allmänna vattentjänster. Ägaren Skanska är skyldig, att mot skälig ersättning, låta 
dess anläggning övergå till den allmänna anläggningen.  
 
Sotenäs Vatten AB har också sökt ledningsrätt för berörda va-ledningar. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-19 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-08-30 § 51 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 16(61)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 131 

 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta ett allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet samt dagvatten gata för fastigheterna: Del av Gravarne 3:1, Bäckevik 1:144 - 
1:171, Bäckevik 1:143 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 132   Dnr 2022/000234 

Ansökan om Verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet samt dagvattengata för industriområde Hogenäs 

Sammanfattning 

Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata för 
industriområde Hogenäs i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 

Området består av fastigheter som är avsedda för industri. Detaljplan 1427-P90/20 är fastställd 
1990.  
 
Ledningar för vatten och avlopp anlades 2009 och anläggningsavgifter har debiterats de fastigheter 
som är anslutits. Nödvändiga beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp saknas.  
 
Avsaknad av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena mellan 
fastighetsägarna och Sotenäs Vatten AB är oreglerade och att det är oklart vilka rättigheter och 
skyldigheter de båda parterna har. Ett beslut om verksamhetsområde innebär automatisk att VA-
taxa och Allmänna bestämmelser VA (ABVA) för Sotenäs kommun träder i kraft. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-26 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-08-30 § 52 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta ett allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet samt dagvattengata för fastigheterna: Dale 1:13-1:14, Dale 1:17, Hovenäs 
1:1331, Hovenäs 1:376-1:377, Hovenäs 1:381-1:382, Hovenäs 1:418, Hovenäs 1:421-1:422, 
Hovenäs 1:438, Hovenäs 1:440, Hovenäs 1:444, Hovenäs 1:452-1:453 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 133   Dnr 2022/000612 

Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata Kvarnmyrsvägen, ULEBERG 2:14 

Sammanfattning 

Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata för fastigheten Uleberg 2:14. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten är ännu ej införd i verksamhetsområde. Samtliga omkringliggande bebyggda fastigheter 
är upptagna i verksamhetsområde.  
 
Antagande av verksamhetsområde krävs för de att berörda fastigheterna ska bli avgiftsskyldiga 
enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).  

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-25 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-08-30 § 53 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att fastigheten Uleberg 2:14 ska ingå i allmänt verksamhetsområde 
för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet samt dagvatten gata Kvarnmyrsvägen. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Rätt utdraget intygar: 
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KS § 134   Dnr 2022/000582 

Färdplan – länsgemensam strategi för God och Nära vård 

Sammanfattning 

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård har under det gångna året varit på remiss.  
Färdplanen den länsgemensamma utvecklingsstrategin är en övergripande strategi som ska bidra till 
Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som 
vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka 
fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett 
kraftfullt genomförande.  
 
Synpunkter är lämnade och sammanfattningsvis har kommunernas framförda önskemål i stort tagits 
tillvara. Vikten av samverkan poängteras ytterligare i revideringen där kommunens socialtjänst även 
lyfts fram som en part. 
 
Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige respektive kommun-
fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Omsorgschefens tjänsteutlåtande 2022-05-02 
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård 
Protokollsutdrag RF 2022-06-13 § 138 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 60 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Omsorgsnämndens förslag att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård.  

 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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KS § 135   Dnr 2022/000583 

Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser 

Sammanfattning 

Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser har under det gångna året varit 
på remiss.  
 
Avtalet ska ligga till grund för en god och säker vård för de personer som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och VGR. Avtalet beskriver ansvarsförhållandet mellan 
VGR och kommunerna i Västra Götaland samt avser stärka och främja samverkan och samarbete 
mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för den 
enskilde.  
 
Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst 
och vissa andra områden/grupper av betydelse för samverkan.  
Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens grunduppdrag, 13a kap. 1§ 
HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan 
utföras utan särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6§ 
HSL (2017:30). Kommunens hälso- och sjukvård ingår i begreppet primärvård, kommunal 
primärvård.  
 
Synpunkter är lämnade och sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter både avseende 
innehåll och modernisering av innevarande gemensamma hälso- och sjukvårdsavtalet till stor del 
tagits tillvara. Exempelvis avvikelsesystemet som nu uppgraderats för att kommuner ska kunna ta ut 
statistik vilket var en synpunkt från bl a Sotenäs.  
I avtalet tydliggörs det ekonomiska ansvaret. Patientens vård och behandling sker efter beslut eller 
ordination. Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för beslut, 
ordinationer eller förskrivningar som görs av respektive huvudman.  
 
Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige respektive kommun-
fullmäktige.  

Beslutsunderlag  

Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
RF protokollsutdrag 2022-06-13 § 137 
Omsorgschefens tjänsteutlåtande 2022-05-02 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 61 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till Omsorgsnämndens förslag. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 21(61)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 135  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Omsorgsnämndens förslag att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 136   Dnr 2022/000664 

Handlingsplan psykisk hälsa – förlängning av befintligt avtal 

Sammanfattning 

Sedan några år finns en regionsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa, framtagen i samverkan 
mellan regionens kommuner och Västra Götalandsregionen. Den regionsgemensamma 
handlingsplanen har därefter brutits ned till delregionala och lokala handlingsplaner.  
Med jämna mellanrum ska handlingsplanen ses över och eventuella revideringar göras varefter 
beslut om planen fattas för två år i taget. Efter en fördjupad analys under 2019 beslutades att 
förlänga handlingsplanen till och med 2022. I juli 2020 fick Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för en nationell strategi kring psykisk 
hälsa. Myndigheterna ska senast 1 september 2023 presentera förslag till nationell strategi och 
nationell handlingsplan. På grund av detta föreslås att det inte görs någon revidering denna gång 
utan att handlingsplanen förlängs i två år, att gälla 2023-2024.  
 
Socialchefsnätverket är i stort nöjda med handlingsplanens innehåll gällande det faktiska arbetet 
med området psykisk hälsa. I den fördjupade analys som genomfördes 2019 framfördes synpunkter 
och önskemål gällande samordningen i form av tjänsten som regionsamordnare för kommunerna. 
De synpunkter socialchefsnätverket framfört handlar om att man anser att samordningen bör ske i 
befintliga, ordinarie strukturer, inte att den ska upphöra.  
Man har önskat en översyn av detta i kommande revidering av handlingsplanen. Med detta sagt 
beslutade Fyrbodals kommuner att förlänga handlingsplanen att gälla 2021-2022. När det nu är dags 
för översyn av handlingsplanen inför 2023-2024 kvarstår kommunernas synpunkter i sak. Mot 
bakgrund av pågående arbete med nationell strategi och nationell handlingsplan ställer sig 
socialchefsnätverket bakom förslaget om en förlängning av nuvarande regionsgemensam 
handlingsplan för åren 2023-2024. Det är bra att synkronisera regionens arbete med den nationella 
processen.  

Beslutsunderlag  

Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa 2018-2024 
Handlingsplan, Nationell strategi psykisk hälsa 
Tjänsteutlåtande VästKom 
Protokollsutdrag VästKom §26, 22-05-10 
Tjänsteutlåtande Fyrbodals kommunalförbund 22-05-24 
Protokollsutdrag Fyrbodals kommunalförbund 22-06-17§ 76  
Omsorgschefens tjänsteutlåtande 22-06-30 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 96 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår bifall till Omsorgsnämndens förslag. 
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Sida 23(61)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 136 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Omsorgsnämndens förslag att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna förlängning av handlingsplan psykisk hälsa till att gälla även 2023-2024 för att invänta 
nationell strategi och handlingsplan.  

 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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KS § 137 Dnr 2022/000272 

Motion - Arbetskläder omsorgen  

Sammanfattning 

Lena Linke (MP)  förslår i en motion att man ska upphandla tvätteritjänst eller cirkulationstvätt för 
omsorgsförvaltningens arbetskläder.  
 
En utredning gällande bland annat tvätt av arbetskläder har gjorts under våren 2022 och redovisats 
för Omsorgsnämndens arbetsutskott. Utredningen beskriver förutsättningarna för att införa 
tvätteritjänst eller cirkulationstvätt.  
 
Omsorgsnämnden beslutade 2022-06-02 att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda 
konsekvenserna avseende personal och ekonomi vid en upphandling av tvätteritjänst eller 
cirkulationstvätt.  

Beslutsunderlag  

Motion Arbetskläder i omsorgen  
KF protokollsutdrag 2022-03-23 § 40  
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-05-24 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 88 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) och Olof Börjesson (C ) föreslår bifall till Omsorgsnämndens förslag.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Omsorgsnämndens förslag att Kommunfullmäktige anser att 
motionen är besvarad.  
 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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KS § 138 Dnr 2022/000181 

Motion om att avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten för en 
tillitsbaserad ledning och styrning i Sotenäs kommun  

Sammanfattning 

Therése Mancini (S), Annica Erlandsson (S) och Sanna Gustafsson (S) föreslår i en motion gällande 
arbetssituationen för hemtjänstpersonal, att man ska ge personalen mer möjlighet att påverka sin 
arbetstidsplanering för att utföra bästa möjliga vårdinsatser och att avskaffa minutstyrningen i 
hemtjänsten. 
  
Att ge medarbetare mer möjlighet att påverka sin arbetstidsplanering ligger i linje med ett 
inriktningsbeslut som omsorgsförvaltningen har tagit mot tillitsbaserat ledarskap. Samtliga chefer, 
däribland hemtjänstens chefer, tar del av utbildningar och fokusdagar där formerna för ett sådant 
ledarskap diskuteras och utvecklas.  
 
Det finns inga beslut om hur lång varje hemtjänstinsats får vara. Varje insats är individanpassad 
utifrån personens dagsbehov. Inga hemtjänstinsatser avbryts innan de är slutförda enligt individens 
behov. Ett viktigt mått på om schabloner och planering fungerar är om medarbetarna hinner ta sin 
rast och avsluta sin arbetsdag i tid.  
 
Det finns schablontider som ett sätt att fördela ekonomisk ersättning till hemtjänst-utförare, men 
också för att möjliggöra planering av verksamheten. Vid senaste revideringen av 
förfrågningsunderlaget sågs ersättningsmodellen över. Då togs beslut att fortsätta med schablontider 
enbart som grund för ersättning och planering.   

Beslutsunderlag  

Motion   
Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 22  
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-03-08 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 85 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår bifall till motionen.  
Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till Omsorgsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag mot Therése Mancini (S) förslag 
finner att Kommunstyrelsen antar Nils Olof Bengtsons (M) förslag. 
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Forts. KS § 138 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Omsorgsnämndens förslag Kommunfullmäktige att anse 
motionen vara besvarad till den del som avser att ge personalen mer möjlighet att påverka sin 
arbetstidsplanering samt avslå motionen till de delar som avser att avskaffa minutstyrning eftersom 
schablontiderna enbart används som beräkning av ersättning och möjliggörande av planering. 

Reservation  

Therése Mancini (S) och Lars-Erik Knutsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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KS § 139 Dnr 2022/000173 

Motion om att omsorgspersonal utbildas i hantering av hörapparater 
och dess skötsel  

Sammanfattning 

Ewa Ryberg (V) föreslår i en motion att all personal inom omsorgen som möter äldre med 
hörselnedsättning får adekvat utbildning inom hörapparatsanvändning och dess skötsel samt att 
medel till detta avsätts i kommande budget. 
 
Förvaltningen har i sitt uppdrag att se till att omsorgspersonal ska kunna hantera hörapparater, men 
det är inte klart på vilket sätt detta kan göras för bästa effekt. Förvaltningen är inte säker på om 
utbildning är den insats som krävs för att uppnå målet som borde vara att förvaltningens 
medarbetare kan hantera de äldres hörapparater.  
Omsorgsnämnden beslutade 2022-06-02 att finansiering ska ske inom befintlig ram. 

Beslutsunderlag  

Motion   
Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 22  
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-03-29 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 84 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till Omsorgsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Omsorgsnämndens förslag att Kommunfullmäktige beslutar att 
motionen ska bifallas.  
 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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KS § 140 Dnr 2021/001032 

Motion - Översyn av policy, planering och praktik för hemtjänsten  

Sammanfattning 

Veronica Johansson (SD) och Sebastian Andersson (SD) föreslår i en motion att Omsorgsnämnden 
genomför en utredning som rör omsorgsförvaltningens policy, planering och praktik, den politiskt 
definierade inriktningen av hemtjänstens verksamhet bör vara att ett gemensamt språk, svenska, 
tillämpas.  
 
Förvaltningen har identifierat en mängd områden i hemtjänsten som förvaltningen har för avsikt att 
utveckla framöver. Förvaltningens bedömning är att det nu, efter pandemin, finns bättre 
förutsättningar för att tydliggöra ett arbetsflöde som behöver ligga till grund för hemtjänstens 
fortsatta arbete. Personalbrist är dock något som försvårar faktorer som kontinuitet.  
 
Eftersom hemtjänstarbetet innebär kommunikation med brukare och med kollegor samt att 
medarbetaren ska kunna ta del av och skapa dokumentation är goda kunskaper i det svenska 
språket, i både tal och skrift, ett krav vid anställning.  

Beslutsunderlag  

Motion   
Protokollsutdrag KF 2021-12-08 § 142 
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-02-16 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 87 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M), Olof Börjesson (C) och Sebastian Andersson (SD) föreslår bifall till 
Omsorgsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Omsorgsnämndens förslag att Kommunfullmäktige beslutar att 
motionen är besvarad.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 141  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 protokoll 2022-08-31 § 131 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut  

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

Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Arbetstagarorganisationer 
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KS § 142 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.    



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-14 § 122-152 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 32(61)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 142 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesdagar 2023 
Sammanträden inlämningstider 
Kalender 2023 
Regionfullmäktiges sammanträdestider  
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-08-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-31 § 132 

Kommunstyrelsens beslut  

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.  

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdestider år 2023;  
1/2, 22/3, 26/4, 14/6, 27/9, 8/11, 13/12 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 143 Dnr 2022/000457 

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Sammanfattning 

En översyn av Kommunfullmäktiges arbetsordning har genomförts inför ny mandatperiod.  
 
Översynen har utgått från SKR:s Arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala 
bedömningar, rev januari 2021.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med administrativ chef genomfört en översyn av 
Kommunfullmäktiges arbetsordning inför ny mandatperiod 2023-2027 i syfte att anpassa den till 
SKR:s rekommendationer.  
 
I förslaget är revideringar markerade enligt följande; 
Svart text – gällande text 
Röd text – ändringar och ny föreslagen text. 
 
Förutom anpassningar till SKR:s rekommendationer föreslår Kommunfullmäktiges presidium att 
följande läggs till; 
§ 38 Politisk diskussion utan beslut 
Då ett politiskt beslut av principiell betydelse eller av större vikt väntas komma upp på fullmäktiges 
dagordning, kan fullmäktige ta upp detta ärende till diskussion utan att fatta beslut. Varje 
gruppledare vars parti är representerat i fullmäktige har rätt att hos ordföranden begära att en fråga 
önskas debatteras. Ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförandena om frågan är av den 
betydelse att en politisk diskussion skall genomföras och i så fall när den skall äga rum. 
 
Övriga förslag som inkommit under mandatperioden kring förändringar av arbetsordningen är;  
 

• Motion ökad demokrati, dnr 2019/001394, KF 2020-06-11  § 81. Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad genom att motionärens förslag får 
utvärderas i samband med den översyn av hela arbetsordningen som är planerad i syfte att 
anpassa den till SKR:s rekommendationer.  

• Motion om Demokrati och transparens nämnder, dnr 2021/809, KF 2021-11-11 § 121. 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Gällande arbetsordning 
SKR, Arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala bedömningar, rev januari 2021 
Förslag Arbetsordning 2022-05-17 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-05-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-06-08 § 121 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringen av Kommunfullmäktiges arbetsordning, daterad 
2022-05-17. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 144 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 protokoll 2022-08-31 § 145 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att vidta åtgärder för att nå ett 
resultat i balans med budget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade helårsprognoser per maj och juni 2022 och beslutar att ge 
kommundirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att nå ett resultat i balans med budget. 
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KS § 144 

 

Protokollsanteckning 

Yngve Johansson (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning. 
 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
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Forts. KS § 144 Protokollsanteckning 

 
Yngve Johansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning; 
 
I investeringsredovisningen framgår det att investeringsprojekt Hunnebohemmet har en avvikelse 
mot budget på -31,5 miljoner. Ombyggnationen av Hunnebohemmet borde varit påbörjad för ett 
flertal år sedan. Arbetsmiljön har brister och inom några år behöver Sotenäs kommun fler platser på 
särskilda boenden. Det är viktigt att projektet kommer i gång skyndsamt.   
Kommunstyrelsen har ett kontrollansvar över att antagen budget efterlevs och därför anser 
Miljöpartiet de gröna att Kommunstyrelsens ledamöter bör få en redovisning om hur 
ombyggnationen av Hunnebohemmet fortskrider. Uppföljning av tidsplan och budget för 
investeringen behöver ingå i redovisningen. 
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KS § 145 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.  
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Denna inarbetas i Mål och resursplanen, budget 2023 som går upp för nytt beslut i november månad 
i Kommunfullmäktige. 
 
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 protokoll 2022-08-31 § 136 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att ställa sig bakom föreslagen 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 

Kommunalförbundet Fyrbodal 
Ekonomichef 
Controller 
Kommundirektör 
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KS § 146 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-31 § 137 
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Kommunstyrelsens beslut 

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 

Samordningsförbundet Väst 
Ekonomichef 
Controller 
Kommundirektör 
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KS § 147 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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Forts. KS § 147 

Beslutsunderlag 

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2023-2025 
Sammanträdesprotokoll förbundsdirektionen Tolkning förmedling Väst 
Tjänsteutlåtande Tolkningsförmedling Väst 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-08-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-31 § 138 

Kommunstyrelsens beslut 

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 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 
Ekonomichef 
Controller 
Kommundirektör 
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KS § 148 Dnr 2022/000013 

Redovisning av delegationsbeslut 
Lista på delegationsbeslut under tiden 2022-05-24 - 2022-09-07; 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-09-06 98951 

 
Delegationsbeslut - Skickad information 
gällande överlåtelse av arrende 0311-307 
samt båtplats Pålvirket 39 

2022/000715 

2022-09-06 98945 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om 
ledningstillstånd och grävtillstånd Rörvik, 
Bua, Håle och Malmön 

2022/000821 

2022-09-06 98944 
 

Delegationsbeslut - Överlåtelse arrendeavtal 
för sjöbod, Smögenön 6:1 

2019/001350 

2022-09-06 98938 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrendekontrakt för flytbrygga 071-121-1 

2022/000754 

2022-09-06 -99 
 

Förteckning över avtal om anställningar 
utfärdade månad 2022-08 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2022/000013 

2022-09-06 -99 
 

Förteckning över avtal om anställningar 
utfärdade månad 2022-06 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2022/000013 

2022-09-06 -99 
 

Förteckning över avtal om anställningar 
utfärdade månad 2022-07 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2022/000013 

2022-09-05 98931 
 

Delegationsbeslut om att tacka nej till 
inbjudan från Kammarkollegiet avseende 
Programvaror och tjänster - systemutveckling 

2022/000624 

2022-09-05 98930 
 

Delegationsbeslut om att tacka nej till 
inbjudan Kammarkollegiet upphandling 
ramavtal Programvaror och tjänster - 
Informationstjänster 

2022/000824 

2022-09-05 98929 
 

Delegationsbeslut om att anmälan Sotenäs 
kommun till Kammarkollegiet upphandling 
ramavtal Programvaror och tjänster - licenser 
och licenstjänster 

2022/000825 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-09-05 98927 

 
Delegationsbeslut - Medfinansieringsavtal 
med Trafikverket Gång- och Cykelväg södra 
Bovallstrand GC-väg ICA signerat 

2021/000441 

2022-09-05 98925 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansöka om 
upplåtelse av offentlig mark för uppställning 
av byggnadsställning vid Godtemplargatan 2 
i Bovallstrand. A484.570/2022 

2022/000804 

2022-09-01 98853 
 

Delegationsbeslut - Upprättande av 
anläggningsarrende för sjönära byggnad 

2018/001076 

2022-08-31 98841 
 

Delegationsbeslut sekretessmarkering i 
handlingar i utbegärt ärende KA 2014/151 

2022/000805 

2022-08-26 98760 
 

Delegationsbeslut - uppsägning arrende - 
brygga Tången 42:1  

2022/000740 

2022-08-25 98973 
 

Delegationsbeslut avtalssamverkan 
trafikingenjör BN-2022-529 

2022/000813 

2022-08-25 98740 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för Uteservering 
AINATA yam yam, Bäckevikstorget 3 
Kungshamn. A165.014/2022 

2022/000322 

2022-08-24 98727 
 

Delegationsbeslut - Medfinansieringsavtal 
med Trafikverket Gång- och Cykelväg södra 
Bovallstrand, GC-väg, ICA 

2021/000441 

2022-08-24 98723 
 

Delegationsbeslut Servitut Gång- och 
Cykelväg södra Bovallstrand, GC-väg 
Sotenäsbostäder Finntorp 2:238 

2021/000441 

2022-08-24 98677 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om 
nyttjanderätt för placering av antenn för 
vattenmätaravläsning, Väjern 3:4 

2022/000734 

2022-08-23 98742 
 

Delegationsbeslut beslut om godkänna 
ansökan om deltagande i DIS tekniska 
konsulter Sydväst Arkitektur o Landskap AB 

2020/000445 

2022-08-18 98600 
 

Delegationsbeslut - Markbyte för 
motionsspår vid Bögebacka 1:17, Bögebacka 
1:16 och Ellene 2:86 

2018/001066 

2022-08-17 98559 
 

Delegationsbeslut avbryta avrop i DIS 
tekniska konsulter projektering VVS om- och 
tillbyggnad Hunnebohemmet 

2022/000532 

2022-08-16 98538 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark samt offentlig 
tillställning vid Kanalens dag i 
Hunnebostrand. A346.907/2022 

2022/000638 

2022-08-16 98537 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för miniloppis vid 
Finntorp 17:7 i Bovallstrand. A244.207/2022 

2022/000542 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-08-15 98526 

 
Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig tillställning för spelning av ett 
jazzband med åtta musikanter på 
Mellankajen i Hunnebostrand. 
A352.678/2022 

2022/000669 

2022-08-15 98522 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om markköp av 
del av Malmön 1:390 

2022/000743 

2022-08-10 98505 
 

Delegationsbeslut - yttrande valaffischering 
A424.095/2022 

2022/000744 

2022-08-09 98484 
 

Delegationsbeslut - remissvar ansökan om 
rivningslov och bygglov Väjern 1:1 

2022/000730 

2022-08-09 98482 
 

Delegationsbeslut - remiss bygglov för 
container på Gravarne 3:1 

2022/000732 

2022-08-09 98473 
 

Delegationsbeslut - remiss ang. 
valaffischering A441.712/2022 

2022/000756 

2022-08-08 98462 
 

Delegationsbeslut - Överlåtelse av arrende 
0711-110-2 sjöbodstomt på Tången 1:1 

2022/000236 

2022-08-04 98441 
 

Delegationsbeslut - Överlåtelse av arrende 
03001218 brygga Hovenäs 1:231, samt två 
båtplatser vid denna brygga. 

2021/001035 

2022-08-04 98438 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av sjöbod/brygga Smögenön 6:1. 0611-700 

2022/000651 

2022-08-04 98433 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om markköp av 
Finntorp 1:46 samt reglering av mark från del 
av Sotenäs Finntorp 2:238 

2019/000175 

2022-08-04 98432 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om 
arrendeavtal gällande brygga samt Y-bom 
Hunnebo 1:647. Delgivning beslut i ärende 
535-6663-2022 vattenverksamhet. Hunnebo 
1:359 

2022/000422 

2022-08-02 98422 
 

Delegationsbeslut - Begäran om yttrande- 
Installering om tillfällig skateramp, gräsytorna 
ovanför Hunnebostrands hopptorn dnr 
A289.606/2022 

2022/000750 

2022-08-02 98418 
 

Delegationsbeslut - Begäran om yttrande- 
Segling samt speaker och tävlingsledning i 
och kring tält , Norra Kajen, Sotenäs dnr 
A375.287/2022 

2022/000749 

2022-08-01 98396 
 

Delegationsbeslut-Arrendeavtal 01001384 
omförhandlat efter markförsäljning Gravarne 
3:1 industri Guleskär 

2016/001125 

2022-07-28 98384 
 

Delegationsbeslut- Remiss-ansökan om 
tidsbegränsat bygglov, grusplan BN-2022-
254 

2022/000739 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-07-27 98371 

 
Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig mark för ambulerande försäljning 
från en coffee-bike på Smögen 

2022/000672 

2022-07-27 98370 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig mark för sommargympa vid 
Badholmarna i Bovallstrand. 
A376.499/20221 

2022/000675 

2022-07-25 98362 
 

Delegationsbeslut - Remiss - ansökan om 
bygglov för sjöbod Smögenön 6:1 BN-2022-
166 

2022/000723 

2022-07-25 98345 
 

Delagitionsbeslut om medgivande för sotning 
av egen anläggning 

2022/000731 

2022-07-25 98341 
 

Delegationsbeslut - Remiss - ansökan om 
förhandsbesked Ellene 2:86 BN-2022-466  

2022/000729 

2022-07-22 98338 
 

Delegationsbeslut- Fråga - Remiss gällande 
byggnation av friggebod på Bäckevik 1:113 

2022/000717 

2022-07-22 98336 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Grannhörande 
gällande bygglov ombyggnad Gravarne 
1_196  Gravarne 3_1 BN-2022-438 

2022/000711 

2022-07-22 98330 
 

Delegationsbeslut- Remiss - Ansökan om 
rivningslov och bygglov för fritidshus 
Hovenäs 1:264 BN-2022-377 

2022/000697 

2022-07-19 98303 
 

Delegationsbeslut - Ny sjöbodspolicy och 
sjöbodstomtköregler yttrande till 
Förvaltningsdomstolen i målnummer 8093-22 

2017/000290 

2022-07-15 98460 
 

Delegationsbeslut - överlåtelse arrende 
0211-021 sjöbod 

2022/000644 

2022-07-14 98247 
 

Delegationsbeslut - Sommarkväll 
Badholmarna i Bovallstrand 

2022/000713 

2022-07-13 98233 
 

Delegationsbeslut- remissvar gällande 
ansökan om förhandsbesked, Väjern 1:1, 
BN-2022-29 

2022/000696 

2022-07-13 98225 
 

Delegationsbeslut - förfrågan om arrende, 
fastighet Kleven 1:1 samt Smögenön 1:414 

2022/000647 

2022-07-13 98218 
 

Delegationsbeslut - remiss angående 
utdelning av valmaterial på diverse platser i 
Sotenäs kommun A389.217/2022 

2022/000708 

2022-07-13 98214 
 

Delegationsbeslut - överlåtelse av 
arrendeavtal 07-051 på fastighet Gravarne 
3:1 

2022/000392 

2022-07-13 98209 
 

Delegationsbeslut - ansökan om uppställning 
av foodtrucks på parkeringen vid minigolfen, 
Smögen. A351.163/2022 

2022/000636 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-07-12 98190 

 
Delegationsbeslut - remiss angående 
kulturmärkt musik Tångenkilens brygga 
A392.159/2022 

2022/000707 

2022-07-12 98186 
 

Delegationsbeslut - remiss angående 
valaffishering A390.083/2022 

2022/000709 

2022-07-11 98154 
 

Delegationsbeslut - Remiss, ansökan om 
uppställning av foodtruck på parkeringen vid 
Hamngatan Smögen A351.163/2022 

2022/000636 

2022-07-08 98140 
 

Delegationsbeslut anta anbud för avrop DIS 
socialsekreterare utredning av barn och unga 
samt familjehem 

2022/000401 

2022-07-07 98117 
 

Förordande om ersättare förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-07-07 
-- 2022-08-31 

2022/000702 

2022-07-07 98105 
 

Delegationsbeslut - Remiss användning av 
offentlig plats för depå och sjösättning, 
Guleskär och Hamngatan, Kungshamn 
A362.207/2022 

2022/000698 

2022-07-07 98100 
 

Delegationsbeslut- remiss- ansökan om 
bygglov, nybyggnad sjönära byggnad, 
Smögenön 6:1, BN-2022-416 

2022/000691 

2022-07-07 98098 
 

Delegationsbeslut - Remiss, Ansökan om 
bygglov för ombyggnad av servicebyggnad 
Långevik 1:55 BN-2022-376 

2022/000689 

2022-07-06 98067 
 

Delegationsbeslut - ansökan om upplåtelse 
på offentlig mark vid verksamheten Sorella, 
Kungshamn A363.074/2022 

2022/000053 

2022-07-06 98036 
 

Delegationsbeslut - Remiss gällande bygglov 
för om och tillbyggnad av fritidshus Bäckevik 
24:6, BN-2022-115 

2022/000690 

2022-07-06 98035 
 

Delegationsbeslut - Remiss gällande 
uteservering Lilla Bistron, Hamnen 5 
Smögen. Verksamhet i Pensionat bryggan 
A381.590/2022 

2022/000692 

2022-07-05 98050 
 

Delegationsbeslut anta anbud från Skanska 
avseende avtal - entreprenad åtgärder 
bakom fiskhallskajen på Smögen  

2022/000513 

2022-07-05 98004 
 

Delegationsbeslut - Remiss, ansökan om 
markupplåtelse för banderoll, disk samt 
beachflaggor, polisens ärende 
A364.473/2022 

2022/000688 

2022-07-05 98001 
 

Delegationsbeslut-remiss-ansökan om 
ledningstillstånd för elkablar, Varvsgatan 31, 
Kungshamn 

2022/000676 

2022-07-01 97933 
 

Delegationsbeslut - Remiss underrättelse om 
ansökan om bygglov, utvändig ändring 
lagerhall Hovenäs 1:453 BN-2022-399 

2022/000649 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-06-30 97912 

 
Delegationsbeslut - ansökan om periodiskt 
tidsbegränsat bygglov för skyltbanderoll 
Tennishallen Hasselön 1:74 BN-2022-349 

2022/000581 

2022-06-30 97909 
 

Ansökan om överlåtelse av bryggarrende 
071-084-1 Tången 42:1 

2022/000632 

2022-06-30 97895 
 

Delegationsbeslut - Remiss Ansökan om 
bygglov, nybyggnad av sjöbod/verkstad 
Tången 1:1 BN-2022-407 

2022/000642 

2022-06-30 97884 
 

Delegationsbeslut - ansökan om köp 
alternativt arrendera del av Gravarne 3:1 intill 
Bäckevik 36:17 mark för garage 

2022/000659 

2022-06-30 97883 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 0611-
075-1 sjöbod/brygga Smögenön 1:414 

2022/000602 

2022-06-28 97839 
 

Delegationsbeslut om att avbryta 
upphandling ramavtal grävtjänster 

2022/000184 

2022-06-28 97810 
 

Delegationsbeslut - ansökan om 
villkorsändring av arrende 05002060 

2021/000442 

2022-06-28 97795 
 

Delegationsbeslut beslut om att godkänna 
deltagande i DIS tekniska konsulter för 
Gärdhagen Akustik AB 

2020/000445 

2022-06-28 97793 
 

Delegationsbeslut beslut om att godkänna 
ansökan och deltagande i DIS tekniska 
konsulter från Confire AB 

2020/000445 

2022-06-27 97766 
 

Delegationsbeslut om att anta anbud från 
ELU Konsult AB i upphandling av avtal 
besiktning kajer i Sotenäs kommun år 2023 
och 2024 

2022/000445 

2022-06-27 97748 
 

Delegationsbeslut dispens 2022/000526 

2022-06-27 97741 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig tillställning för musikarrangemang 
vid Stallebrottet på Bohus-Malmön. 
A290.373/2022 

2022/000558 

2022-06-27 97717 
 

Delegationsbeslut - avslag ansökan om 
markköp på Malmön 1:219 

2022/000610 

2022-06-22 97638 
 

Delegationsbeslut om att anmäla Sotenäs 
kommun till upphandling ramavtal 
hygienpapper och plastprodukter VästUpp 
som handläggs av Strömstad kommun 

2022/000648 

2022-06-22 97615 
 

Delegationsbeslut - remissvar bygglov Vägga 
2:491 och 2:503 

2022/000634 

2022-06-21 97639 
 

Delegationsbeslut 2022-06-21 tf 
Kommundirektör 

2022/000013 

2022-06-21 97604 
 

Delegationsbeslut - Ansökan tidsbegränsat 
bygglov Bäckevik 2:7 BN-2022-372 

2022/000595 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-06-21 97602 

 
Delegationsbeslut avbryta upphandling 
avseende ramavtal hantverkartjänster 
golvläggare 

2019/000055 

2022-06-21 97593 
 

Delegationsbeslut avbryta upphandlingen 
avtal entreprenad omläggning av tak 
Kompetenscentrum 

2022/000125 

2022-06-20 97697 
 

Delegationsbeslut - överlåtelse arrende 06-
352-2-01 

2022/000615 

2022-06-16 97465 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig kommunal mark för varuexponering i 
anslutning till verksamheten i sjöboden på 
Ringareskär, Smögenön 1:255. 
A325.458/2022 

2022/000598 

2022-06-16 97462 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
valaffischering samt valarbete i Sotenäs 
kommun, Västerpartiet. A326.135/2022 

2022/000620 

2022-06-15 97456 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss ansökan 
om bygglov, nybyggnad industri- och eller 
lagerbyggnad Hovenäs 1:419 

2022/000573 

2022-06-15 97454 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uppställning av kajakuthyrning. 
A300.353/2022 

2022/000564 

2022-06-15 97443 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om arrende på 
del av Väjern 1:107, Väjern 1:110 mark för 
bilparkering.  

2022/000548 

2022-06-15 97427 
 

Delegationsbeslut - försäljning av mark. 
Tomttillskott för fastighet Hunnebo 1:181. 

2018/000025 

2022-06-14 97437 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud 
transportfordon med kåpa anpassad för 
Räddningstjänsten i Hunnebostrand 

2022/000239 

2022-06-14 97409 
 

Delegationsbeslut - Remiss Ansökan om 
rivningslov, bygglov nybyggnad lokaler 
Hedalen 1:16, 1:7, BN-2021-951 

2022/000587 

2022-06-14 97403 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 04-017-1 sjöbod på del av Väjern 
1:1, samt båtplats 

2022/000397 

2022-06-14 97401 
 

Delegationsbeslut - Ändring av 
lägenhetsarrende med avtalsnummer 
03001593 på del av Hovenäs 1:231 

2019/001654 

2022-06-14 97397 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om arrende av 
mark på del av Tången 42:1 byggnad för 
kioskverksamhet 

2021/000977 

2022-06-13 97377 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 0711-
113 Sjöbod/brygga Tången 1:1 

2022/000572 
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2022-06-13 97363 

 
Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för klädställning 
vid Smögenön 1:131 Kapsylgränd på 
Smögen. A317.652/2022 

2022/000580 

2022-06-13 97347 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende sjöbod 09-026 på del av Malmön 
1:219 

2022/000154 

2022-06-10 97314 
 

Delegationsbeslut - Remiss - ansökan om 
ledningstillstånd Munkebergsgatan 
Bovallstrand Finntorp 2:238 

2022/000576 

2022-06-10 97291 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om ändring av 
arrende 0711-028 Gravarne 3:1 sjöbod och 
brygga. 

2020/000918 

2022-06-09 -99 
 

Förteckning över avtal om anställningar 
utfärdade månad 2022-05 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2022/000013 

2022-06-08 97270 
 

Delegationsbeslut - remiss ansökan om 
nybyggnad fritidshus, Finntorp 2:2. BN 2022-
100. 

2022/000554 

2022-06-08 97241 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud efter 
avrop nr 2 i DIS tekniska konsulter avseende 
projektering för reparation av betongkaj 
Bovallstrand  

2022/000516 

2022-06-07 97175 
 

Yttrande av remiss BN-2022-180 2022/000549 

2022-06-07 97168 
 

Delegationsbeslut - ansökan om arrende för 
att driva parkering på grusplanen vid 
tennishallen 

2022/000512 

2022-06-07 97160 
 

Delegationsbeslut- Remiss Underrättelse om 
bygglov, ändrad användning av Gravarne 9:7 

2022/000549 

2022-06-07 97155 
 

Delegationsbeslut - ansökan om arrende 
Hunnebo 1:458, intill Hunnebo 1:459 vatten 
och mark 

2022/000350 

2022-06-02 97127 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om arrende för 
brygga Malmön  

2021/000196 

2022-06-02 97120 
 

Delegationsbeslut - ledningstillstånd befintlig 
elkabel 

2022/000562 

2022-06-01 97112 
 

Delegationsbeslut Malmön 1:269 2022/000555 

2022-06-01 97109 
 

Delegationsbeslut- Förfrågan om 
Grannemedgivande vid byggnation av 
växthus Malmön 1:375 intill Malmön 1:374, 
Malmön 1:269 

2022/000555 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-06-01 97107 

 
Delegationsbeslut - överlåtelse arrende 09-
210 och 091-049 

2022/000474 

2022-06-01 97105 
 

Delegationsbeslut - Remiss - ansökan om 
bygglov container Heljeröd 1:29 BN-2022-
329 

2022/000553 

2022-05-31 97092 
 

Delegationsbeslut - upprättat avtal sjöbod 
0611-112 

2016/001238 

2022-05-31 97089 
 

Delegationsbeslut Remiss - Ansökan om 
allmän sammankomst för 50 årsfirande för 
kulturföreningen Tollar o seiel i Sippans bu, 
Tången. 

2022/000543 

2022-05-31 97086 
 

Delegationsbeslut Remiss - 
Nationaldagsfirande Gerlegården i 
Kungshamn 

2022/000551 

2022-05-31 97083 
 

Delegationsbeslut Remiss - Ansökan om 
offentlig plats för uteservering i anslutning till 
verksamheten Triumf glasscafé, Smögen. 

2022/000539 

2022-05-31 97069 
 

Delegationsbeslut Remiss - Ansökan om 
kioskverksamhet, Gula kiosken, på Bohus-
Malmön. 

2022/000489 

2022-05-30 97053 
 

Delegationsbeslut - yttrande gällande 
skärmtak för sjöbod, Tången 42:1. BN 2022-
296 

2022/000547 

2022-05-25 96904 
 

Delegationsbeslut- Remiss, Ansökan om 
rivningslov, bygglov för nybyggnad av 
fritidshus på Malmön 1:208 

2022/000498 

2022-05-25 96815 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om 
ledningstillstånd för elkabel Dinglevägen 37 
Hunnebo 

2022/000519 

2022-05-25 96359 
 

Delegationsbeslut -Ansökan om 
ledningstillstånd Birkagatan för ny 
servisledning 

2022/000447 

2022-05-25 96318 
 

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

2022/000462 

2022-05-25 96211 
 

Delegationsbeslut - Remiss, Ansökan om 
bygglov, tillbyggnad fritidshus Uleberg 2:212. 
BN 2022/135 

2022/000414 

2022-05-24 97036 
 

Delegationsbeslut tilldelning anbud i 
upphandling av Löne och HR system, SML 
kommunerna 

2022/000126 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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KS § 149 Dnr 2022/000012 

Anmälningsärenden 
Lista på anmälningsärenden under tiden 2022-05-24 - 2022-09-07; 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-08-15 98527 

 
Protokoll nr 4. Styrelsemöte Sotenäs 
Vatten AB  2022-08-03 

Sotenäs Vatten AB 

2022-08-11 98511 
 

Protokoll styrelsemöte 19/5-22 
Sotenäsbostäder AB 

Sotenäsbostäder AB 

2022-08-08 98510 
 

Protokoll extra bolagsstämma per 
capsulam, 2022-07-11, Sotenäs 
Vatten AB 

Västvatten AB 

2022-06-30 97905 
 

Protokoll Kommunforskning i 
Västsveriges (KFi) årsmöte 2022 och 
verksamhetsberättelse 2021 

Kommunforskning i 
Västsverige (KFi) 

2022-06-13 97386 
 

Beslut om förbundsavgift år 2023 till 
Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges kommuner och 
regioner 

2022-06-10 97320 
 

Protokoll nr 3 Styrelsemöte Sotenäs 
Vatten AB 2022-06-02 

Sotenäs Vatten AB 

2022-06-10 97304 
 

Protokoll Fiskekommunerna 2022-04-
08 

Fyrbodals kommunalförbund 

2022-06-10 97303 
 

Protokoll Fiskekommunerna 2022-02-
11 

Fyrbodals kommunalförbund 

2022-06-07 97177 
 

Protokoll nr 3. Styrelsemöte 
Västvatten AB 2022-06-02 

Västvatten AB 

2022-05-27 97038 
 

Protokoll styrelsemöte nr 2 Rambo AB 
2022-05-19 

Rambo AB 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden.   
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KS § 150 Dnr 2022/000045 

Utredning framtidens avloppsreningsverk 

Sammanfattning 

Under våren 2022 har västvatten informerat Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige om en 
framtagen utredning kring avloppsreningsverkens framtid. Därefter har Sotenäs Vatten skickat en 
skrivelse till kommunen där de föreslår Kommunfullmäktige att ta ett inriktningsbeslut till följd av 
utredningen. Kommunen, tillsammans med Sotenäs Vatten och Västvatten arbetar nu fram en VA-
plan. Planen ska utmynna i en långsiktigt hållbar hantering av VA-frågorna i kommunen. VA-
planen kommer att utgöras av en nulägesbeskrivning, av en politiskt beslutad VA-strategi, och 
handlingsplaner för allmänt och enskilt VA.   

Beskrivning av ärendet 

För att klara av en framtida förväntad befolkningsökning, har en utredning genomförts (Sweco, 
2021) där olika alternativ för framtida spillvattenrening har utvärderats. Tre huvudalternativ har 
undersökts:  
1. Reningsverken på Omholmen och i Hunnebostrand behåller dagens placering och byggs ut för att 
klara den framtida belastningen.  
2. Spillvattenreningen centraliseras till Hunnebostrand.  
3. Spillvattenreningen centraliseras till en ny fastighet i kommunen  
Utredningen rekommenderar alternativ 3, det vill säga en centralisering av spillvattenreningen på ny 
lokalisering med ett nytt reningsverk då det anses vara mest fördelaktigt och hållbart.  
 
Sotenäs Vatten AB föreslår kommunstyrelsen, föreslå kommunfullmäktige att ta ställning för 
inriktningsbeslutet att förorda ett (1) gemensamt nytt avloppsreningsverk inom Sotenäs Kommun, 
taget vid styrelsemötet i Sotenäs Vatten AB 2021-12-07.  
 
Samt att Sotenäs Vatten AB får i uppdrag efter fattat beslut att inleda nödvändiga utredningar, 
inkluderande bland annat lokaliseringsutredning och tillståndsansökan för att ta fram ett 
beslutsunderlag för projektering och byggnation. 
 
Kommunen har tillsammans med Sotenäs Vatten och Västvatten påbörjat arbetet med att ta fram en 
VA-plan.  
 
Arbetet genomförs i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens vägledning Kommunal VA-
planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus. 
 
Arbetet kommer att genomföras på följande vis:  
 
Steg 1: Påbörja VA-planeringen: Start för att i detalj definiera projektets omfattning och praktiska 
detaljer, men även för att bestämma syfte, mål och ambitionsnivå med hjälp av bred förankring i 
koncernens förvaltningsorganisation.  
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Steg 2: Utarbeta en VA-översikt: Inledande skede för att beskriva omvärldsfaktorer, nuläge, 
förutsättningar och framtida behov inom och utanför det nuvarande verksamhetsområdet.  
 
Steg 3: Fastställa VA-policy: Utifrån VA-översikten har strategiska frågor identifierats. Dessa 
frågor behöver ställningstaganden i form av riktlinjer och prioriteringsgrunder. Dessa tas fram och 
redogörs för i VA-policyn.   
Steg 4: Framtagande av VA-plan: I det slutgiltiga steget utarbetas den kommunala VA-planen 
utifrån VA-översikten och VA-planen. Målbilden är att ta fram en tydlig långsiktig plan för hur den 
kommunala VA-försörjningen ska uppfylla framtida krav, exempelvis vilka vattenresurser som 
behöver skyddas, vilken förnyelsetakt som behövs eller hur bästa hushållning med naturresurser ska 
uppnås i allmän som enskild VA-försörjning.  
 
VA-planen planeras att färdigställas under första kvartalet 2023 och kommer ge kommunen verktyg 
för en långsiktigt hållbar VA-försörjning.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse-tjänsteutlåtande Sotenäs vatten 2022-03-03 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-05-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-06-08 § 120 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar åter upp frågan om avloppsreningsverkens framtid i samband med antagande 
av VA-plan.  
 

Skickas till 

Planarkitekt 
Sotenäs Vatten AB 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-14 § 122-152 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 57(61)
 

 
 
 
 
 

KS § 151 Dnr 2012/000299 

Detaljplan för Gamla Smögen 

Sammanfattning 

Den gamla delen av Smögen utgör en sammanhängande bebyggelse där sjöbodar, bostadshus och 
andra element tillsammans bildar en kulturhistorisk miljö av stort värde. Kulturvärdet ligger både i 
miljön som helhet men också i vissa enskilda byggnader. Sammantaget bildar alla byggnader en 
miljö av högt värde där även utformningen av varje enskild byggnad har betydelse för helheten.  
Detaljplanen syftar till att miljöns kulturhistoriska värden ska bevaras samtidigt som samhället kan 
leva vidare, utvecklas och utgöra ett levande samhälle året runt.  

Beskrivning av ärendet 

Granskningshandlingar har varit utställda för granskning under tiden 15 juli till den 23 oktober 
2020. I samband med granskningen har 100 yttranden inkommit från 12 remissinstanser, 79 berörda 
fastighetsägare och hyresgäster samt 9 övriga. De berörda fastighetsägarna representerar ca 120 
fastigheter. Efter granskningen upprättades ett granskningsutlåtande som delgavs de som inte fått 
sina synpunkter tillgodosedda. Därefter inkom synpunkter om att kommentarerna i 
granskningsutlåtandet bitvis är otydliga. Byggnadsnämnden fattade därför beslut om att svaren i 
granskningsutlåtandet ska förtydligas vilket medfört att granskningsutlåtande2 upprättats och 
beslutats om. I granskningsutlåtande2 framgår vilka justeringar som ska genomföras innan 
detaljplanen kan antas.  
 
Den geotekniska utredningen har uppdaterats. Beräkningar visar att större delen av planområdet 
uppfyller dagens krav på stabilitet, med undantag av Fiskauktionen och en del av kajen väster om 
Fiskauktionen. Dessa områden föreslås därför utgå ur detaljplanen. Övriga justeringar i 
antagandehandlingarna är följande: 
-  Rivningsförbud på sjöbodar tas bort förutom på Lännudden. 
-  Mindre korrigeringar i byggrätter, kvartersmark och allmän plats. 

Planbestämmelser korrigeras: 
-  Park ersätts med Natur. Natur har betydelsen ”naturområde, inklusive 
   gångstigar, trappor etc”. 
-  W1 ”öppet vattenområde” anges för de 3 öppna vattenspeglarna utmed 
   bryggan. 
-  Utformning av fasader ändras så att liggande panel också tillåts där det 
   finns eller har funnits. 
-  Övrig korrektur i planhandlingarna. 
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Beslutsunderlag 

Fastighetsjusteringar, daterade 2020-05-20 justerade 2022-05-17 
Plankartor blad 1-4, daterade 2020-05-20 justerade 2022-05-17 
Planbeskrivning, daterade 2020-05-20 justerade 2022-05-17 
Granskningsutlåtande 2, daterat 2022-02-25 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-19 
Byggnadsnämnden protokoll 2022-06-02 § 76 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) föreslår bifall till Byggnadsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) förslag finner att Kommunstyrelsen antar 
detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna antagandehandlingar daterade 2022-05-20 justerade 2022-
05-17. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Gamla Smögen. 
 

Jäv 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 152 Dnr 2011/000250 

Detaljplan Väjern 1:1 - hamn och centrumområde 

Sammanfattning 

Ett planprogram över Väjerns centrala delar inleddes 2012. I programmet identifierades  
6 delområden och förslag till utveckling/förändring av respektive område togs fram. Områdena 
benämns: Sjöbods- och magasinsområdet, Strand- och kajpromenaden, Passage Dinglevägen, 
Hamnplanen, Tumlaren och Centrumhuset.  
 
Därefter avstannade planarbetet och programmet har inte varit utskickat för samråd. 
Kommunstyrelsen fattade därefter beslut, 2019, att avsluta programarbetet och ge 
Byggnadsnämnden i uppdrag att detaljplan ska upprättas med en första etapp för de tre områdena 
Hamnplanen, Tumlaren och Centrumhuset. Byggnadsnämnden ska återkomma till 
Kommunstyrelsen med ett förslag till avgränsning av planområdet. 

Beskrivning av ärendet 
För större delen av Väjerns centrum gäller detaljplan DP P87/8 från 1987. Detaljplanens 
bestämmelser förhindrar till viss del en önskad utvecklig av Väjerns centrum. Planbestämmelser för 
de aktuella delområdena är:  

Hamnplanen får användas för hamnändamål (Th).  
Tumlaren får användas för industriändamål (Jm). 
Centrumhuset får användas för centrumbebyggelse med bostäder (Chb), huset norr om 
centrumhuset får användas för handel samt i vissa fall bostäder (Hb) och parkeringsytan 
väster om centrumhuset får användas för parkeringsändamål (Tp) respektive allmän 
plats/park. 

 
Samtliga områden har också bestämmelser om högsta byggnadshöjd och att mark inte får bebyggas 
(prickad mark).  
 
En ny detaljplan behövs så att de olika delområdena ges planbestämmelser för att möjliggöra en 
önskad utveckling. 
 
Förslag till avgränsning av en ny detaljplan visas på bifogad skiss. Förslag till detaljplanens mer 
precisa innehåll tas fram under planarbetets gång. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-11 § 133 
Väjern gällande detaljplan 
Skiss med planavgränsning  
Plankonsultens tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Byggnadsnämnden protokoll 2022-04-21 § 55 
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Yrkande 

Robert Yngve (KD) och Therése Mancini (S) föreslår ett utökat planområde enligt skiss. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) med fleras förslag finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna byggnadsnämndens planavgränsning med tillägg av 
området benämnt ”Sjöbods och magasinsområdet” i planprogrammet, enligt bilagd skiss; 
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Skickas till 

Plan- och byggchef 
Planarkitekt 


	Innehållsförteckning
	KS § 122
	Godkännande av dagordning
	Kommunstyrelsens beslut
	KS § 123   Dnr 2021/000868

	Medborgarförslag - Fastighetsavgift nyproduktion
	Sammanfattning
	Konsekvensbeskrivning
	Regelverk
	Organisation och personal

	Beslutsunderlag
	Forts. KS § 123
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 124   Dnr 2021/000637

	Motion Vildsvin - ett klimatssmart livsmedel
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 125   Dnr 2021/000795

	Riktlinjer vid försäljning eller upplåtelse av detaljplanerad industrimark
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Reservation
	Forts. KS § 125
	Skickas till
	KS § 126   Dnr 2022/000777

	Budgetjustering mellan Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 127   Dnr 2019/001554

	Avtal Folkets Hus (Kulturhuset Hav och Land)
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Forts. KS § 127
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 128   Dnr 2022/000763

	Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning - ombud i entreprenader
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 129   Dnr 2020/001192

	Motion avseende ändring av praxis kring avgifter för privatpersoner för sorterade grovsopor vid Rambos återvinningsanläggning på Hogenäs i Sotenäs Kommun
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 130   Dnr 2021/000029

	Medborgarförslag gällande införande av parkeringsavgift Tången
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 131   Dnr 2018/001147

	Ansökan om Verksamhetsområde för VA inom del av Gravarne 3:1 och Bäckevik 1:144 - 1:171 samt Bäckevik 1:143
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Forts. KS § 131
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 132   Dnr 2022/000234

	Ansökan om Verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvattenfastighet samt dagvattengata för industriområde Hogenäs
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 133   Dnr 2022/000612

	Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet samt dagvatten gata Kvarnmyrsvägen, ULEBERG 2:14
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 134   Dnr 2022/000582

	Färdplan – länsgemensam strategi för God och Nära vård
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 135   Dnr 2022/000583

	Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Forts. KS § 135
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 136   Dnr 2022/000664

	Handlingsplan psykisk hälsa – förlängning av befintligt avtal
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Forts. KS § 136
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 137 Dnr 2022/000272

	Motion - Arbetskläder omsorgen
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 138 Dnr 2022/000181

	Motion om att avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten för en tillitsbaserad ledning och styrning i Sotenäs kommun
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Forts. KS § 138
	Kommunstyrelsens förslag
	Reservation
	Skickas till
	KS § 139 Dnr 2022/000173

	Motion om att omsorgspersonal utbildas i hantering av hörapparater och dess skötsel
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 140 Dnr 2021/001032

	Motion - Översyn av policy, planering och praktik för hemtjänsten
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 141  Dnr 2022/000589

	Riktlinjer gällande personalföreträdare i nämnderna
	Sammanfattning
	Konsekvensbeskrivning
	Ekonomi
	Regelverk

	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Forts. KS § 141
	Skickas till
	KS § 142 Dnr 2022/000771

	Sammanträdestider 2023
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Forts. KS § 142
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 143 Dnr 2022/000457

	Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Forts. KS § 143
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 144 Dnr 2022/000004

	Prognos helår 2022 efter juni
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	KS § 144
	Protokollsanteckning
	Skickas till
	Forts. KS § 144 Protokollsanteckning
	KS § 145 Dnr 2022/000020

	Remiss - Budgetförslag för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2023-2025
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Forts. KS § 145
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 146 Dnr 2022/000021

	Samordningsförbundet Väst äskande om utökat bidrag inför budget 2023
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Forts. KS § 146
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 147 Dnr 2022/000575

	Budget och verksamhetsplan 2023- 2025 för Tolkförmedling Väst
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Bakgrund
	Forts. KS § 147
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 148 Dnr 2022/000013

	Redovisning av delegationsbeslut
	Forts. KS § 148
	Kommunstyrelsens beslut
	KS § 149 Dnr 2022/000012

	Anmälningsärenden
	Kommunstyrelsens beslut
	KS § 150 Dnr 2022/000045

	Utredning framtidens avloppsreningsverk
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Forts. KS § 150
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 151 Dnr 2012/000299

	Detaljplan för Gamla Smögen
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Planbestämmelser korrigeras:

	Forts. KS § 151
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Kommunstyrelsens förslag
	Jäv
	Skickas till
	KS § 152 Dnr 2011/000250

	Detaljplan Väjern 1:1 - hamn och centrumområde
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet

	Beslutsunderlag
	Forts. KS § 152
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Forts. KS § 152
	Skickas till


