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Plats och tid

Kommunhuset, Kungshamn, lokal Tryggö, samt via Teams, onsdagen den 21 september 2022,
kl 08.30-12.00.

Beslutande

Jeanette Loy (M) distans
Olof Börjesson (C) ordförande
Roland Mattsson (M)

Therése Mancini (S)
Lars-Erik Knutsson (S)

Närvarande
ersättare

Mikael Sternemar (L)

Birgitta Albertsson (S)

Övriga deltagare

Johan Fransson, MEX-ingenjör § 142
Louise Staxäng Torbäck, utvecklare § 143-144
Stina Gottlieb, utvecklare § 143-144
Per Svensson, näringsl.o utv.chef § 143-144
Fredrik Handfast, näringslivsutvecklare § 145

Amanda Jansson, planarkitekt § 146
Eveline Karlsson, samhällsbyggn.chef
Anna-Lena Höglund, sekreterare
Anna Liedholm, kommundirektör, distans

Justerare

Therése Mancini (S)

Justering

Protokollet justeras den 22 september 2022 kl 15.00 på kommunkansliet.

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Olof Börjesson (C)
Justerare

Therése Mancini (S)

Anslagsbevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-09-21 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2022-09-22 – 2022-10-14.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Anna-Lena Höglund
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KSAU § 141

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.
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KSAU § 142

Dnr 2020/000284

Utreda fråga gällande markköp Gravarne 3:1 sjöbod, Bergrumslängan
Sammanfattning

Den s k Bergrumslängan är en av kommunen uppförd sjöbodslänga bestående av 13 sjöbodar,
belägen på fastigheten Gravarne 3:1. Kommunen har genom åren upplåtit sjöbodarna genom en rad
olika upplåtelseformer. Förvaltningen har låtit utföra en utredning för att om möjligt klargöra
befintliga förhållanden och dessutom föreslå en framtida strategi för förvaltning/avyttring av
sjöbodarna med tillhörande mark.
KSAU återremitterade ärendet för fortsatt utredning 2021-03-31. Den fortsatta utredningen berör
bland annat den fråga om vem som byggt sjöbodar. Utredningen omfattar även alternativet att bilda
en bostadsrättsförening för hela byggnaden.
Förvaltningen föreslår att samtliga sjöbodar i bergrumslängan avstyckas från Gravarne 3:1 för att
bilda egna fastigheter. Därefter finns möjlighet att sälja de avstyckade fastigheterna till nuvarande
nyttjanderättshavare.
Beskrivning av ärendet

En utredning har tagits fram som visar att det råder oklara förhållande gällande upplåtelseformer,
ägande m m för sjöbodarna i Bergrumslängan. Sjöbodslängan är uppförda av kommunen på den
kommunalägda fastigheten Gravarne 3:1. Eftersom kommunen uppfört byggnaden är den enda
möjliga upplåtelseformen för byggnaderna hyresrätt.
För Bergrumslängan finns idag, hyresrättsupplåtelse för 3 stycken sjöbodar eller del av sjöbod,
arrendeavtal för 7 stycken sjöbodar och dessutom tre kända försäljningar av sjöbodarna från 2016.
En försäljning av fastighetstillbehör (i detta fall sjöbodarna) är inte giltig om inte tillbehöret
avlägsnas från fastigheten. För aktuella sjöbodar är detta dels inte möjligt då de är sammanbyggda
med 12 andra sjöbodar och dels så har det aldrig varit tanken att de skulle avlägsnas från
fastigheten.
Tanken vid försäljning 2016 och tidigare har varit att man genom att sälja byggnadsdelar i nästa
skede skulle kunna upprätta arrendeavtal och därmed slippa underhållskostnader för byggnaden och
ge arrendatorerna möjlighet att utveckla "sina" sjöbodar.
För sju sjöbodar finns arrendeavtal upprättade. Vid efterforskningar i kommunens arkiv har det inte
gått att hitta köpeavtal för alla dessa sjöbodar, vilket borde varit fallet om arrendeavtal skulle kunna
upprättas. Detta under förutsättning att man tidigare förfarit på samma sätt som 2016.
KSAU återremitterade ärendet för fortsatt utredning 2021-03-31. Den fortsatta utredning berör
bland annat den fråga om vem som byggt sjöbodarna. Utredningen omfattar även alternativet att
bilda en bostadsrättsförening för hela byggnaden.
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Forts. KSAU § 142

Det har framkommit att alla bygglov för sjöbodar är ansökta av privatpersoner som fått sig
tilldelade sjöbodstomter.
Byggnaden är uppdelad i förråd/sjöbodar även om man bildar en bostadsrättsförening för detta
ändamål behöver man avstycka marken byggnaden är belägen på och sälja denna fastighet till
Bostadsrättsföreningen. Detta alternativ innebär att kommunen lämnar över en byggnad som har
olika standard både invändigt men främst ifråga om underhåll av fasad och tak. Det gör att det
troligt kommer uppstå konflikter om underhållsbehov.
Förvaltningen anser nu att tidigare föreslagen lösning är att stycka av respektive förråd/sjöbod och
överlåta dessa till arrendatorer. Där det idag är hyresgäster kan detta förfarande fortsätta då Sotenäs
kommun fortsatt är ägare av dessa nya fastigheter. Fastighetsavdelningen får upprätta nya
hyresavtal eller förhandla om att överlåta dem till berörd hyresgäst i framtiden.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Kommunen får intäkter vid försäljningen av sjöbodarna som beräknas täcka kostnaderna som
uppstår i samband med avstyckning och försäljning.
Regelverk

Köp av fast egendom (byggnad eller byggnadsdel) kan förklaras ogiltigt så länge inte egendomen
avlägsnas från fastigheten.
Kommunen har att antingen återbetala inbetald köpeskilling till köparna eller att göra i enlighet med
förvaltningens förslag för att undanröja misstag som tidigare begåtts.
Enligt gällande lagstiftning är det otillåtet att sälja kommunal mark under gällande marknadsvärde
varför oberoende marknadsvärdering måste göras innan försäljning av sjöbodarna.
I beslut KF 96/102 beslutades om att inte sälja sjönära mark (fastighet). Då felaktigheter begåtts vid
tidigare handläggning av detta ärende så ser förvaltningen det som lämpligt att frångå ovan nämnda
beslut för att rätta till den olämpliga situation som uppstått.
Beslutsunderlag

Protokoll KSAU 2021-03-31§ 51
Utredning rörande Bergrumslängan del 2
Karta
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-08-02
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Forts. KSAU § 142
Yrkande

Roland Mattsson (M), Lars-Erik Knutsson (S) och Olof Börjesson (C) föreslår att ärendet
återremitteras för att utreda sjönära mark och ha dialog med berörda.
Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att utreda sjönära mark och ha
dialog med berörda.

Skickas till

Mark- och exploateringsingenjör
Samhällsbyggnadschef

Justerares signatur:
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KSAU § 143

Dnr 2022/000834

Projekt: Förstudie flaggskepp marin återvinning
Sammanfattning

Sotenäs kommun vill delta som projektägare, i projektet "Förstudie flaggskepp marin återvinning".
Projektparters är RISE och Chalmers Industriteknik. Budget Sotenäs kommun är i storleksordning
1000 000 kr. Det övergripande målet med projektet är att skapa förutsättningar för att marina
återvinningcentralen (MÅVC) i Sotenäs blir ett flaggskepp inom marin återvinning i Europa. Den
marina återvinningscentralen i Sotenäs kommun har som mål att bli en föregångare inom ett av
EU’s fem prioriterade områden; återställ våra hav och vattendrag. Visionen är att bli ett flaggskepp
för plastfria hav och att jobba med flera delar av processen för att uppnå ett cirkulärt system. Idag
saknas tillräckliga lösningar och helhetssyn för att förebygga problemet med plast i haven,
insamling samt att cirkulera materialet vidare. Sotenäs MÅVC vill utveckla en skalbar modell för
plastfria hav och arbeta med flera delar av värdekedjan. För att nå målet ”flaggskepp för plastfria
hav” krävs ett grundligt strategiskt förarbete, som tex: Informationsinsamling, identifiera
nyckelpartners och aktörer, behovsanalyserna, identifiera forsknings- och innovationsområden för
att upprätta en innovationsarena med marin plast som råvara.
Beskrivning av ärendet

I det VGR-finansierade projektet ”förstudie design för cirkularitet av fiskeredskap” har kunskap
samlats in om hur redskap är designade, vilka material som ingår och hur det behöver ändras för en
kommande framtid. Kommunen arbetar ihop med Havs och Vattenmyndigheten i
insamlingssystemet Fiskereturen samt i det kommande producentansvaret för fiskeredskap, Spiral. I
Testbädd marint avfall har kunskapen ökat om hur nya cirkulära produkter kan tas fram med
havsplast som råvara. Samtidigt är det flera delar som behöver utvecklas för att man skall nå högre
volymer av sorterad, användbar plast och kommunen behöver bygga partnerskap nationellt och
internationellt. Genom att MÅVC blir en föregångare för marin återvinning och bygger samarbeten
mellan aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademin och skola, så stärks
innovationskraften i regionen. Detta skapas med hjälp av bättre förutsättningar för att komma
tillrätta med problemet "plast i haven". Problemet är dock inte bara regionalt utan även globalt.
Genom att upprätta fler kontakter och partnerskap och på så sätt sprida och utbyta kunskap och
erfarenheter kan Västra Götalandsregionen ha en stor möjlighet att vara en global föregångare och
öka innovationskraften genom att bidra till verksamheten på Symbioscentrum. På så sätt kan ett
starkt internationellt kluster upprättas som är kopplat till marin nedskräpning, vilket svarar upp mot
Västra Götalands långsiktiga mål att bli ett föredöme för omställning till ett hållbart och
konkurrenskraftigt samhälle.
Projekttitel: Förstudie flaggskepp marin återvinning
Inriktning: Cirkulära affärsmodeller - stärka innovationskraften för ett konkurrenskraftigt
näringsliv i framkant.
Projektperiod: 2022.12.01-2024.04.01
Projektägare: Sotenäs kommun
Projektpartners: RISE och Chalmers Industriteknik.
Projektets totala budget: 2000 000 kr
Budget Sotenäs kommun: 1000 000 kr
Justerares signatur:
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Ekonomi

Projektet genomförs av befintlig personal på Sotenäs Symbioscentrum. Projektets totala kostnad är
2000 000 kr. Sotenäs kommuns budget motsvarar 1000 000 kr i personal, motsvarande ca 40 % av
en heltidstjänst. 50 % finansieringsgrad av personalen.
Beslutsunderlag

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2022-09-08
Yrkande

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sotenäs kommun ska vara projektägare till "Förstudie
flaggskepp marin återvinning ".
Projektet finansieras inom befintlig ram för Näringslivs- och utvecklingsavdelningen.
Skickas till

Chef för Näringsliv och utveckling
Utvecklare
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KSAU § 144

Dnr 2022/000830

Projekt etablering av cirkulärt och vallbaserat bioraffinaderi i Norra
Bohuslän
Sammanfattning

Projektet söker stöd för att undersöka förutsättningarna att etablera ett grönt bioraffinaderi där
högvärdigt foderprotein ska utvinnas ur vall bestående av gräs och klöver. Proteinet blir en
foderkomponent till lantbruksdjur, en bransch med stort behov av hållbart, kostnadseffektivt och
högvärdigt protein, där dagens import av sojaprotein mer och mer ifrågasätts. I förlängningen finns
även potential att få fram ett protein högvärdigt nog att ingå som foderkomponent till lax.
Projektet är kopplat till Sotenäs symbiosnätverk och initiativtagare är Klevs Gård Bovallstrand.
Beskrivning av ärendet

Klevs Gård har ställt om 90 procent av sin växtodling till ekologisk odling. Det har medfört en ökad
mängd av vall ("gräs") i odlingen. Vall har idag begränsad avsättning och används primärt som
foder till nötkreatur eller gröngödsling (lämnas på fälten efter slåtter). Vall upptar en ansenlig del av
den ekologiska odlingen, men medför inget ekonomiskt värde utifrån dagens hantering. Men, om
den förädlas i ett bioraffinaderi kan den utvecklas att få minst samma proteinvärde som sojabönor
och kan även användas till enkelmagade djur, samtidigt som restströmmar tas tillvara. Idag är
restströmmarna från bioraffinaderiet huvudsakligen utpekade som biogaskomponent med
påföljande gödselråvara. Men pågående forskning visar att restprodukten även kan användas som
fiberråvara till komposit och andra byggnadsmaterial.
Det finns stor potential att minska importbehovet av protein och skapa ytterligare en näringsgren för
lokala lantbruksföretag, samtidigt som stora cirkulära flöden i form av lokal förnyelsebar energi,
gödning och fiberråvara uppstår.
Projektet ska kortfattat:
- kartlägga intressenter som vill ingå i etableringen av ett vallbaserat bioraffinaderi.
- utreda logistiska förutsättningar kring lokaliseringsort av bioraffinaderi samt transportlogistik av
vallråvaran.
- undersöka optimala vallfröblandningar och intensitet i skördearbetet.
- utreda teknisk specifikation av bioraffinaderiet som tar hänsyn till ingående råvara, specifikation
på slutprodukt, kapacitet, energiåtgång, behov av arbetskraft m m.
- se över affärsmodell för bioraffinaderiet, göra ekonomiska prognoser och analyser utefter tilltänkt
upplägg samt kartlägga cirkulära flöden
”Proteinfabriken” i Sotenäs/Bohuslän kommer också verka som det första svenska konceptexemplet
som andra lantbrukare, som vill ha högre ekonomisk avkastning av vall, kan dra lärdom från. Det
gäller då teknik utvecklad från svenska förutsättningar, mängdanalyser, cirkulära affärsmodeller,
proteinvärden och foderbeskaffenheter.
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Projektpartnerskapet består av Sotenäs kommun (Sotenäs Symbioscentrum), Klevs Gård
Bovallstrand och Chalmers Tekniska Högskola. Sotenäs kommun bidrar via sitt arbete med
industriell och social symbios för att främja en cirkulär ekonomi, Chalmers med forskarkompetens
inom området och Klevs Gård är initiativtagare och kommer i projektet ansvara för de olika
utredningarna och kontakt med övriga lantbrukare och lantbruksaktörer med intresse av att ingå i
planerat bioraffinaderi.
Efter projektet ska underlag finnas för att kunna gå vidare med etablering av vallbaserat
bioraffinaderi. De grundläggande tekniska, affärsmässiga och logistiska förutsättningarna ska vara
kartlagda och besvarade.
Projektet knyter an till Sotenäs kommuns vision för 2032 och 4.5 Symbiosutveckling.
Förstudien knyter an till Sotenäs programförklaring 2019-2022 om att Sotenäs ska vara ett hållbart
samhälle och mål om att vara Sverigeledande på symbios och cirkulär ekonomi med maritim
inriktning och att vår kommun är lyhörd och lösningsorienterad för näringslivets behov av service
och infrastruktur.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Projektet genomförs inom befintlig budget och bemanning för Sotenäs Symbioscentrum.
Europeiska Jordbruksfonden finansierar projektet med 100 procent av totala projektkostnader.
Budgeten är på totalt 3 991 908 SEK.
Personalkostnader:
2 160 704 SEK
OH:
982 904 SEK
Övriga kostnader:
848 300 SEK
(externa tjänster, möten, resekostnader)
TOTALT:
3 991 908 SEK
EU-stöd:
Medfinansiering:

(Sotenäs 1 015 586 SEK)
(Sotenäs 462 592 SEK)
(Sotenäs 848 300 SEK)
(Sotenäs 2 326 478 SEK)

3 991 908 SEK
0 SEK

Projektet planeras pågå från oktober 2022 till november 2024.
Beslutsunderlag

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2022-09-08
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Yrkande

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sotenäs kommun ska vara projektägare och ansöka
om projektet "Etablering av cirkulärt och vallbaserat bioraffinaderi i Norra Bohuslän" till
Jordbruksverket för att bidra till en symbiosutveckling som arbetar för en cirkulär ekonomi i
Sotenäs.
Projektet finansieras inom befintlig ram för Näringslivs- och utvecklingsavdelningen.

Skickas till

Näringslivs- och utvecklingschef
Utvecklare

Justerares signatur:
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KSAU § 145

Dnr 2022/000665

Remiss - Budgetförslag delregionala utvecklingsmedel 2023
Sammanfattning

Fyrbodals kommunalförbund har skickat över ett budgetförslag på remiss avseende delregionala
utvecklingsmedel 2023 till kommunen.
Beskrivning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har skickat över ett budgetförslag på remiss avseende delregionala
utvecklingsmedel 2023 till kommunen.
Förslaget har tagits fram efter dialog och beredningar med ett flertal nätverk och intressentgrupper
för att säkerställa att förslaget innefattar olika perspektiv som behövs för att arbetet med de
utmaningar som identifierats i Fyrbodals Näringslivsstrategi, Business region väst, förbundets
verksamhetsplan, den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen och Klimat2030.
Budgetförslaget utgår ifrån långsiktiga prioriteringar inom den delregionala utvecklingsstrategin:
stärka innovationskraften, bygga kompetens, ökad inkludering samt knyta samman Västra
Götaland.
Beslutsunderlag

DRUM 2023 - budgetförslag
Sammanträdesprotokoll 2022-06-17 §72 Budgetförslag för delregionala utvecklingsmedel 2023
Fyrbodal tjänsteskrivelse daterad 2022-04-13
Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2022-09-08
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom Fyrbodals budgetförslag för
delregionala utvecklingsmedel 2023.
Beslutet innebär ingen tillkommande kostnad för kommunen.
Skickas till

Fyrbodals kommunalförbund
Näringslivsutvecklare
Chef för Näringsliv och Utveckling
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KSAU § 146

Dnr 2019/000091

Information pågående VA-plan för Sotenäs kommun
Sammanfattning

Kommunen har tillsammans med Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB påbörjat arbetet med att ta
fram en plan för vatten och avlopp, nedan kallad VA-plan. VA-planen ska utmynna i en långsiktigt
hållbar hantering av VA-frågorna i kommunen. Arbete pågår och konceptversioner av de två första
stegen i arbetet finns tillgängliga; översikt och strategi. Det sista steget är att ta fram
handlingsplaner och därefter sammanställs samtliga handlingar till en VA-plan. VA-planen planeras
att färdigställas under första kvartalet 2023.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-18 §30 att uppdra åt Kommunstyrelsen och starta arbetet
med att ta fram en VA-plan. Planen planeras vara färdig första kvartalet 2023. Kommunen har
tillsammans med Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB påbörjat arbetet med att ta fram en plan för
vatten och avlopp. VA-planen ska utmynna i en långsiktigt hållbar hantering av VA-frågorna i
kommunen. Arbetet genomförs i enlighet med Havs och Vattenmyndighetens vägledning om olika
planeringssteg; översikt, strategi och VA-planen.
I januari 2022 påbörjade en politisk vald styrgrupp och arbetsgrupp med att arbeta fram en VAöversikt. Översikt som är det första steget i VA-planarbetet och är en sammanställning av den
kunskap som finns i kommunen och VA-bolag.
Översikten är ett kunskapsmaterial som ligger till grund för det fortsatta arbetet och innehåller en
nulägesbeskrivning gällande lagstiftning, ansvarsfördelning och styrdokument. Översiktsplanen
2022 samrådsförslag ligger till grund för översikten i dagsläget och kommer justeras inför
antagande av hela VA-planen. Vidare innehåller översikten en beskrivning om den allmänna och
enskilda VA-försörjningen, hantering och utmaningar kring vattenresurser, spillvatten, dagvatten,
ledningsnät och taxa. Översiktens olika delar avslutas med att identifiera behov för framtida arbete
med frågorna. Översikten landar i att det finns behov av att arbeta med över 50 punkter. Insatser i
varierade storlek som kräver olika typer av arbetsinsatser och budget.
För att kunna hantera samtliga behov som identifieras i översikten har en strategi arbetats fram.
Strategin redovisar ställningstaganden, strategiska vägval och riktlinjer för VA-försörjningen.
Strategin kommer ligga till grund för framtagande av de olika handlingsplanerna i den senare VAplanen.
Nästa steg som redan inletts och förväntas att pågå under hösten 2022 är framtagande av själva VAplanen. VA-planen kommer ge förslag på hantering av de utmaningar som identifierats i översikten
och med hjälp av ställningstagandena i strategin vägletts till en slutlig handlingsplan. Arbete med
handlingsplaner har påbörjats och vi arbetar just nu med:
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Kort sikt:
* Handlingsplan för åtgärder på kort sikt - utreda och genomföra åtgärder för att tillgodose
samhällets behov av utveckling i närtid och samtidigt säkerställa funktionen och tillstånd på våra
reningsverk.
Medellång sikt:
* Tillfällig handlingsplan - beskriva åtgärder som möjliggör frigörande av kapacitet för beslutade
och planerade anslutningar.
Lång sikt:
* Utbyggnadsplan - redovisar en prioriteringsordning och plan för områden som i dagsläget och
framtida planeringsområden som har behov av VA-utbyggnad.
* VA- drift och underhållsplan (förnyelseplan) - redovisar en prioriteringsordning och plan av
underhåll av befintlig anläggning.
* Handlingsplan för dagvatten - För att möjliggöra en framåtsyftande hantering av dagvatten för att
minska risker med översvämningar och klimateffekter idag och i framtiden.
* Vattenförsörjningsplan- säkerställa att tillräckligt med vattenresurser prioriteras och skyddas för
att klara framtida vattenförsörjning.
* Plan för enskilt VA och i väntan på allmän VA- Syfte att säkerställa bebyggelse utanför
verksamhetsområde har förutsättning för en god egen VA-försörjning. Samt plan för hantering av
de områden som väntar på kommunal utbyggnad.
* Utredning om nytt avloppsreningsverk - Förslag för eventuell utbyggnad eller nytt reningsverk.
* Kapacitetsberäkningar Hunnebostrand och Omholmens reningsverk.
I samband med framtagande av översiktsplan 2022 har en rad olika strategiska dokument arbetats
och arbetas fram så som, förutom översiktsplanen, bostadsförsörjningsprogram, mobilitetsutredning
och VA-plan med alla dess handlingsplaner vilket kommer ge Sotenäs kommun förutsättningar till
att skapa en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling.
Beslutsunderlag

VA-översikt - Koncepthandling 20220909
VA-Strategi - Koncepthandling 20220909
Planarktitektens tjänsteutlåtande 2022-09-08
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Skickas till

Kommunstyrelsen
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Dnr 2021/001042

Motion - Höj friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun
Sammanfattning

Therése Mancini (S), Sanna L Gustafsson (S) och Annica Erlandsson (S) föreslår i en motion att
1. Att friskvårdsbidraget höjs till samtliga anställda inom Sotenäs kommun.
2. Att vi möjliggör detta utan kostnad för arbetstagaren.
3. Att det görs en utredning för att detta kan ske utan egna utlägg
Friskvårdsbidraget har höjts för samtliga medarbetare från och med 1 januari 2022.
Beskrivning av ärendet

Friskvårdsbidraget har höjts för samtliga medarbetare från och med 1 januari 2022.
I nuläget med befintligt lönesystem och de tjänster som erbjuds på marknaden anser inte kommunen
att möjligheten att hantera friskvårdsbidrag utan utlägg är aktuellt.
Frågan tas med i implementeringen av nytt HR- och lönesystem.
Nytt HR- och lönesystem
SML- kommunerna har nyligen genomfört en upphandling av nytt HR- och lönesystem
tillsammans. Detta är under implementering. I och med byta av system kommer frågan om
hantering av förmåner tas med i den nya uppsättningen av systemet.
Svar på ovan förslag:
1) Från och med januari 2022 har friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun höjts från 1000 kr per
anställd och år till 1500 kr per anställd och år.
2 och 3) Enligt nuvarande rutin gör medarbetaren ett val av aktivitet, betalar kostnaden och får mot
inlämnande av kvitto tillbaka summan vid nästa lön. Det finns inga begränsningar på hur många
gånger man som medarbetare kan lämna in kvitto vilket gör att kostnaden kan delas upp på flera
månader om leverantören av friskvårdstjänsten kan erbjuda det.
Om man ska hantera köp av friskvårdstjänst utan att behöva själv betala krävs någon form av
funktionstjänst. På marknaden finns olika aktörer som agerar mellanhand mellan leverantör av
friskvårdstjänst och arbetsgivaren som ska bekosta friskvårdstjänsten.
Exempel på två leverantörer är E-passi och actiway. Dessa tar då en avgift för att agera mellanhand.
I en nyligen framtagen offert skulle det kosta kommunen cirka 40-50 000 kr per år.
I dagsläget har Löneenheten inte sett att den administration som hanteringen av ansökan i befintligt
lönesystem innebär genererar någon merkostnad för kommunen.
Avseende hanteringen av mellanhand likt ePassi har kommunen även mottagit mail från
representanter för Kroppsterapeuterna, Yrkesmassörerna och Svensk massage där de påtalar en del
problem med denna typ av mellanhantering, bland annat:
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•
•

Kommunens småföretagare måste avsätta 10% av sina inkomster till en
tredjepartsleverantör, när de redan har svårt att få sina verksamheter att gå runt då det kostar
att vara ansluten
Att kommunens småföretagare får vänta upp till 90 dagar för att få betalt för sina tjänster

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensen av höjt friskvårdsbidrag förväntas bli en positiv syn på Sotenäs kommun som
arbetsgivare som erbjuder goda förmåner för anställda och som tydligt visar att kommunen
värdesätter god hälsa och månar om medarbetares möjligheter till att kunna bekosta hälsofrämjande
aktiviteter på fritiden. Dock kommer inte ett ökat friskvårdsbidrag få så stor påverkan på sjuktalet
då forskning visar att det är svårt att få de som inte motionerar att börja motionera på grund av
friskvårdsbidrag.
Att medarbetaren först måste göra ett eget utlägg kan ha en dämpande effekt på att kunna eller vilja
ta del av bidraget och är något som kommunen hoppas kunna lösa genom det nya HR-och
lönesystemet.
Ekonomi

Ökningen av friskvårdsbidraget har inneburit en ökning av budgeten med cirka 200 tkr per år.
Ökningen är beroende av hur många som väljer att använda bidraget.
Regelverk

Skattefria förmåner i form av friskvårdsbidrag får ges till medarbetare av ett sammanlagt belopp av
5000 kr per år. För att det ska räknas som skattefri förmån måste följande kriterier vara uppfyllda:
• förmånen ska vara av mindre värde
rikta sig till hela personalen
inte gå att byta mot kontanter
Beslutsunderlag

Motion
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-12-08 § 142
HR-chefens tjänsteutlåtande 2022-08-18
Yrkande

Therése Mancini (S), Roland Mattsson (M) och Olof Börjesson (C) föreslår att motionen ska anses
besvarad.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Therése Mancini (S) förslag och finner att Kommunstyrelsens
arbetsutskott antar detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.
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Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur:
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Dnr 2022/000304

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 2022
Sammanfattning

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt
kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid
beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare
handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag.
Kommunfullmäktige har beslutat införa en motionsbalans som visar status för bifallna motioner.
Vid dagens sammanträde redovisas motionsbalansen för ärenden 2015-2022.
Vid genomgång finns för närvarande 24 motioner och 13 medborgarförslag.
Beslutsunderlag

Pågående motioner 2022-09-08
Pågående medborgarförslag 2022-09-08
Motionsbalans 2015-2022
Uppdrag efter bifallna motioner
Admionistrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-09-08
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under
hösten 2022, och tar del av motionsbalansen för ärenden 2015-2022.
Skickas till

Kommunstyrelsen
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Dnr 2022/000782

Information från kommundirektören
Sammanfattning

Aktuell information lämnas av kommundirektören enligt följande;
•
•
•
•

Status ekonomi och personal augusti
Workshop för tjänstemän om ekonomiska utmaningar
Flyktingar från Ukraina
Kommunala bolag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.
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