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Plats och tid Kommunhuset Kungshamn, lokal Tryggö, onsdagen den 15 december 2021, kl 08.30-12.40. 

Beslutande 
 
Mats Abrahamsson (M) ordförande 
Olof Börjesson (C)  
Roland Mattsson (M)  

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

Närvarande 
ersättare 

 
Jeanette Loy (M) distans 
Mikael Sternemar (L)  

 
Birgitta Albertsson (S)  

Övriga deltagare 
 
Emelie Andersson, MEX-ingenjör § 225-226 
Eveline Karlsson, samhällsbyggn.chef § 225-230 
Alicia Thyrsson, MEX-ingenjör § 227 
Ulrica Constin, nämndsekreterare § 231 
Lisbeth Olsson, omsorgschef § 232 
Charlotte Westerhult, omsorgen § 232 
Marie Jonsson, omsorgen § 232 
Louise Staxäng Torbäck, utvecklare § 233-234 
Stina Gottlieb, utvecklare § 235-237 
 

 
Emma Ek, utvecklare § 236 
Maria Strömberg, ekonomichef § 238 
Erika Hassellöv, HR-chef § 240 
Elinor Östlin, alkholhandläggare § 241 
Emma Vånder, folkhälsostrateg § 241 
Maria Vikingsson, kommundirektör 
Håkan Sundberg, kommundirektör 
Anna-Lena Höglund, sekreterare  

Justerare Therése Mancini (S) 

Justering Protokollet justeras den 20 december kl 14.00 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Therése Mancini (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-12-15 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-12-21 – 2022-01-12. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KSAU § 224  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 

• Förlängning av aktieägaravtal gällande Rambo AB 
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KSAU § 225  Dnr 2017/000899 

Ansökan om markköp Finntorp 2:238, tillskott  

Sammanfattning 

Fastighetsägarna av Finntorp 2:195 inkom med en ansökan om köp av mark för att utöka sin 
fastighet och uppföra garage /carport med förråd. Sökanden ansökte om samma åtgärd år 2005 och 
åtgärden nekades då efter beslut i Kommunstyrelsens ledningsutskott.  

Beskrivning av ärendet 

Sökanden önskar utöka sin fastighet Finntorp 2:195 med ca. 300 kvm genom att köpa till mark från 
den kommunala fastigheten Finntorp 2:238 för att möjliggöra byggnation av garage/carport med 
förråd.  
 
Finntorp 2:195 är avstyckad enligt den gällande byggnadsplanen, 14-TSS-1482, vilken vann laga 
kraft år 1965.  Planområdesgränsen för den aktuella byggnadsplanen är i fastighetsgränsen mellan 
Finntorp 2:195 och Finntorp 2:238.  
  
Det markområdet som önskas köpas omfattas av en annan detaljplan, 1427-P93/4 som vann laga 
kraft 1993 och är planlagt som kvartersmark för bostadsändamål. I planbeskrivningen framgår att 
det utlagts en ny tomt med en snävt avgränsad byggrätt där sökanden önskar köpa marken. Den nya 
tomten var avsedd för ett äldre bostadshus i centrala Bovallstrand som var tänkt att flyttas dit.  Den 
aktuella tomten är ca 500 kvm med en byggrätt på ca 110 kvm som tillåter en högsta byggnadshöjd 
på 4,5 m. Det är möjligt att bygga exempelvis ett suterränghus på platsen. Tomten är inte avstyckad 
och består idag av dels en mindre gräsyta, men främst berg och sprängsten. Markförhållandena på 
tomten innebär att det krävs sprängningsarbeten för att kunna göra den användbar för 
bostadsändamål.  
 
Sökanden ansökte om samma åtgärd år 2005 och åtgärden nekades efter beslut i Kommunstyrelsens 
ledningsutskott år 2009 eftersom kommunen inte var beredda att fastighetsreglera marken. 
Kommunstyrelsens ledningsutskott var dock positiva till ett längre arrende, vilket inte fullföljdes.   

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-11-18 
Karta Finntorp 2:195 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 225 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan om markköp för tomtillskott och ger förvaltningen 
i uppdrag att istället undersöka möjligheten att sälja marken som en egen tomt genom kommunens 
tomtkö. 
 

Skickas till 

Sökande inkl besvärshänvisning 
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSAU § 226  Dnr 2021/000261 

Medborgarförslag - Kooperativt hyresboende i Bovallstrand 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om kooperativt hyresrätter i Bovallstrand har inkommit 2021-03-12. 
Kooperativ hyresrätt kan beskrivas som en mellanform mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt.  
 
I första hand önskar sökanden att kommunen undersöker möjligheten att markanvisa kommunal 
planlagd mark för ett sådant projekt. I andra hand anhåller dem om att kommunen inleder en 
detaljplaneprocess på lämplig kommunal mark i Bovallstrand. 
 
Kommunfullmäktiges beslutade 2021-03-18 § 38 att överlämna medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Den kooperativa hyresrätten har funnits som upplåtelseform sedan 2002 i Sverige och kan beskrivas 
som en mellanform mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt. I en kooperativ hyresrätt hyr 
hyresgästen sin lägenhet på ungefär samma villkor som en vanlig hyreslägenhet. Skillnaden är att 
man hyr av en ekonomisk förening, en kooperativ hyresrättsförening. Den kooperativa 
hyresgästföreningens medlemmar betalar en medlemsinsats. Förutom medlemsinsatsen kan 
föreningen ta ut en upplåtelseinsats som betalas in i samband med att man upplåter en hyresrätt till 
en medlem. Om hyresgästen går ur föreningen har denne rätt att få tillbaka både medlemsinsatsen 
och upplåtelseinsatsen. 
 
Sökanden har genomfört en enkät för att undersöka behov och önskemål kring att skapa ett privat 
projekt med kooperativt boende runt Bottnafjorden. Enligt sökanden visar enkäten att det finns ett 
stort intresse, både från personer som redan bor i trakten och från boende i andra kommuner, att 
helårsbo kring Bottnafjorden.  
 
Förslagsställarna anger att Hogslätt Vänboende, Kooperativ Hyresrättsförening, under 2018 byggde 
12 hyreslägenheter med gemensamhetslokal i Gerlesborg, Tanums kommun. Hogslätts Vänboende 
har idag en kö på ca 50 personer till sina lägenheter. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag-Kooperativt hyresboende i Bovallstrand 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-18 § 38  
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-11-17 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S), Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C) föreslår att medborgarförslaget 
besvaras med att kommunen är positiv till upplåtelseformen och uppmanar förslagsställarna att 
återkomma med information om lämplig mark i Sotenäs. 
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Forts. KSAU § 226  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att kommunen är positiv till upplåtelseformen 
och uppmanar förslagsställarna att återkomma med information om lämplig mark i Sotenäs. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 227  Dnr 2020/000870 

Exploateringsavtal för uppförande av bostäder, del av Finntorp 2:285, 
Bovallstrand  

Sammanfattning  

Förvaltningen har upprättat ett exploateringsavtal för detaljplan Finntorp 2:285, Bovallstrand. 
Avtalet reglerar parternas ansvar för åtgärder och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, och 
gäller endast under förutsättning att detaljplanen antas och vinner laga kraft.  

Beskrivning av ärendet  

En detaljplan för bostäder gällande den norra delen av Finntorp 2:285, Bovallstrand, är under 
framtagande och beräknas antas under första kvartalet år 2022. Fastigheten ägs av Sotenäsbostäder 
AB, men är under försäljning. Detaljplanen berör även en liten del av den kommunala fastigheten 
Finntorp 2:238, bestående av gata och naturmark. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
avstyckning av cirka sex småhusfastigheter inom den norra delen av Finntorp 2:285.   
Förvaltningen har upprättat förslag till exploateringsavtal som reglerar genomförandet av 
detaljplanen. Exploateringsavtalet ska godkännas innan detaljplanen antas, och blir gällande 
förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft. Förvaltningen gör bedömningen att exploateringsavtalet 
uppfyller kraven enligt gällande lagstiftning.  
 
Detaljplanen föreslår kommunalt huvudmannaskap för allmän plats, vilket innebär att kommunen 
ansvarar för drift och underhåll av den allmänna platsen när denna är utbyggd. Exploatörens 
åtagande på allmän plats består av att bredda befintlig vändplan samt att anlägga ett avskärmande 
dike för vatten som kommer från nordväst utanför planområdet. Totalt ska cirka 400 kvadratmeter 
mark, som planläggs som allmän plats för gata respektive natur, regleras till kommunens fastighet.   
 
Området ska anslutas till det kommunala VA-nätet och ingå i kommunens verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och dagvatten. Sotenäs Vatten AB ges rätt att anlägga och underhålla allmänna 
ledningar för vatten och spillvatten. 

Beslutsunderlag  

Mexingenjörens tjänsteutlåtande 2021-11-29 
Förslag till exploateringsavtal  
I KF 2020-12-10 § 153 medges Sotenäsbostäder att försälja fastigheten Finntorp 2:285 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtalet för detaljplan Finntorp 2:285, 
Bovallstrand. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 228  Dnr 2021/001030 

Avtal om miljösamverkan  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun fattade den 29:e november 2021 beslut om att säga upp 
avtalet om miljösamverkan. Kommunfullmäktige i Munkedals kommun fattade samtidigt beslut om 
att begära hos samverkande kommuner om en avtalsförlängning med ett år och därefter ett år 
uppsägningstid för eventuellt utträde 2023-12-31. Syftet med förlängningen är att gemensamt arbeta 
med förbättringsåtgärder innan ställningstagande om eventuell fortsättning i miljösamverkan fattas. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har sedan 2013 en gemensam miljönämnd, 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Samverkan följer ett avtal mellan de tre kommunerna där det 
bl a framgår att avtalet ska sägas upp senast 12 månader före innevarande avtalsperiods utgång. 
Avtalet kommer att fortsätta att löpa i ytterligare en fyraårsperiod om det inte sägs upp senast 2021-
12-31. 
 
Kommunstyrelsen i Munkedals kommun har fattat beslut om att utvärdera den nuvarande politiska 
organisationen, som trädde i kraft i samband med ny mandatperiod 2019. 
 
Kommunstyrelsen har parallellt med översynen av den politiska organisationen också beslutat att 
utvärdera den kommungemensamma miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Kommunfullmäktige i Munkedals kommun fattade den 29:e november 2021 beslut om att säga upp 
avtalet om miljösamverkan. Kommunfullmäktige i Munkedals kommun fattade samtidigt beslut om 
att begära hos samverkande kommuner om en avtalsförlängning med ett år och därefter ett år 
uppsägningstid för eventuellt utträde 2023-12-31. Syftet med förlängningen är att gemensamt arbeta 
med förbättringsåtgärder innan ställningstagande om eventuell fortsättning i miljösamverkan fattas. 

Konsekvensbeskrivning 

Den gemensamma miljönämnden rymmer 16 tjänster och finansieras av intäkter och 
kommunbidrag. Kommunbidragets storlek är relaterat till folkmängd och uppgår till under 2 mnkr 
per kommun.  

Hållbar utveckling 
Samtliga tre kommuner har behov av samma specialistkompetens och behöver var och en för sig 
behöva ha bemanning för var och en av kompetenserna. Med en gemensam miljönämnd finns 
möjlighet till bredare kompetensförsörjning och därmed också större redundans och kapacitet. 
Kommunerna får därför större utväxling på sitt kommunbidrag om de samverkar än om var och en 
för sig behöver säkerställa kompetensförsörjningen. 
 
Effekten av en bredare kompetensförsörjning är också att en gemensam nämnd får större möjlighet 
att säkerställa kommunernas obligatoriska tillsynsansvar och därmed också säkerställa miljömässig 
hållbar utveckling utifrån bl.a. miljöbalkens krav.  
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Forts. KSAU § 228  

Beslutsunderlag  

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2021-12-03 
Munkedals kommun, Uppsägning av avtal samt begäran om förlängning 2021-12-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna Munkedals kommuns framställan om 
förlängning av miljösamverkansavtalet med ett år och att därefter ett års uppsägningstid för 
eventuellt utträde 2023-12-31 ska gälla. Syftet med förlängningen är att gemensamt arbeta med 
förbättringsåtgärder innan ställningstagande om eventuell fortsättning i miljösamverkan fattas.  
 
Under förlängningen ska ett gemensamt arbete med förbättringsåtgärder genomföras innan 
ställningstagande om eventuell fortsättning i miljösamverkan fattas. Vid en eventuell framtida 
uppsägning och utträde ska kostnader för kvarvarande parter inte öka samt särskild vikt läggas vid 
att mimimera verksamhetsmässig skada. 
 

Skickas till 

Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
Munkedals kommun 
Lysekils kommun 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-12-15 §§ 224-241 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 11(37)
 

 
 

KSAU § 229  Dnr 2021/001037 

Utredning Rambo 

Sammanfattning 

Tanums kommun är tillsammans med Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommun ägare av 
renhållningsbolaget Rambo AB. Kommunerna äger 25 procent vardera av bolaget. Rambo AB 
sköter på kommunernas uppdrag av kommunerna insamling av hushållsavfall och driver dessutom 
en konkurrensutsatt affärsverksamhet genom insamlande av avfall från företag.  
Vid samråd med övriga ägare i Rambo AB under hösten 2021 har det framkommit ett behov av att 
göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet. Sotenäs kommuns andel av 
utredningskostnaderna föreslås finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade medel. 

Beskrivning av ärendet 

Tanums kommun är tillsammans med Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommun ägare av 
renhållningsbolaget Rambo AB. Kommunerna äger 25 procent vardera av bolaget. Rambo AB 
sköter på kommunernas uppdrag av kommunerna insamling av hushållsavfall och driver dessutom 
en konkurrensutsatt affärsverksamhet genom insamlande av avfall från företag.  
 
Tanums kommun har gjort en utredning om ägandet i Rambo som bland annat belyser 
verksamhetsmässiga, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser vid ett eventuellt utträde ur 
Rambo AB. 
 
Vid samråd med övriga ägare i Rambo AB under hösten 2021 har det framkommit ett behov av att 
göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet. I genomlysningen som ska göras av en extern 
aktör ska bland annat följande frågor belysas: 
 

• Organisations effektivitet, där bland annat bolagets overhead-kostnader ska 
analyseras 

• Bolagets service till kunder 
• För- och nackdelar samt risker med att bolaget bedriver en omfattande 

konkurrensutsatt affärsverksamhet 
 
Kostnaderna för utredningen finansieras av ägarna och fördelas lika mellan ägarkommunerna. 
 
Utredningen ska ske i nära samarbete med Rambo AB och resultera i en analys och förslag till 
utvecklingsinsatser för att förbättra bolagets förutsättningar framåt.  
 
Kostnaderna för utredningen finansieras av ägarna och fördelas lika mellan ägarkommunerna. 
Uppdraget ska genomföras under första kvartalet 2022.  
 
En eventuell uppsägning av avtalet måste enligt gällande avtal ske före den 20 februari. För att 
möjliggöra att resultatet av utvärderingen först kan presenteras föreslås att uppsägningstiden för 
Tanums kommun kan förlängas fram till 2022-06-30. 
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Forts. KSAU § 229  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2021-12-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet och att Sotenäs 
kommuns andel av utredningskostnaderna, vilka uppskattas till ca 100 000 kr per kommun, 
finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade medel, år 2022. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 230  Dnr 2021/001056 

Förlängning av aktieägaravtal gällande Rambo AB 

Sammanfattning 

Ärendet gäller en fem månader lång förlängning av uppsägningstiden av aktieägaravtal mellan 
Lysekil, Sotenäs, Tanum och Munkedals kommuner avseende avfallsbolaget RAMBO AB. 
Förslaget innebär att uppsägningstiden förlängs från februari 2022 till och med den 30 juni 2022 i 
syfte att ta fram underlag för beslut om fortsatt samarbete. 

Beskrivning av ärendet 

Mellan Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner finns ett aktieägaravtal rörande 
Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO), 556211-9007.  
 
Syftet med bolaget är att tillhandahålla en miljöriktig avfallshantering och moderna återvinnings- 
och miljötjänster. Bolaget ska bland annat samla in, omhänderta, transportera och behandla avfall 
samt driva annan därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla tjänsterna med 
hög kvalitet och leveranssäkerhet till bästa möjliga kombination av miljönytta och 
konkurrenskraftiga priser.  
 
Vid en ägardiskussion ifråga om Rambo formulerades förslag att göra en genomlysning av bolaget, 
genomföra en kundundersökning, avgöra hur arrendeavtal ska hanteras samt att initiera att 
avfallsplan tas fram.  
 
Aktieägaravtalet gäller fem år från det att samtliga ägarkommuners fullmäktige godkänt avtalet och 
besluten vunnit laga kraft. Det förlängs med fem år i taget om det inte sägs upp två år innan 
femårsfrists utgång. Nästa avtalsperiod löper ut i februari 2024, och ska alltså sägas upp under 2022 
för att inte förlängas med ytterligare fem år till 2029.  
 
I syfte att skapa tidsmässigt utrymme för genomlysning av bolaget som diskuterades av ägarna, utan 
att förlänga avtalet med ytterligare fem år, föreslås här att uppsägningstiden förlängs till och med 
den 30 juni 2022 och att innevarande avtalstid förlängs i motsvarande mån. En uppsägning som 
görs innan nämnda datum innebär alltså att avtalet per halvårsskiftet 2024. Görs ingen uppsägning 
löper avtalet vidare till halvårsskiftet 2029 och därefter med fem år i sänder och med en 
uppsägningstid om två år. 

Konsekvensbeskrivning 

Med en förlängd uppsägningstid finns utrymme att ta fram underlag som bättre kan läggas till grund 
för kommunernas beslut att fortsätta samarbetet än det underlag som kan tas fram till i februari 
2022. 
  
Kommunkoncernernas avfallshantering och hur den hanteras är en väsentlig del av det kommunala 
hållbarhetsarbetet. Som framgår av aktieägaravtalet ska verksamheten i Rambo bedrivas med bästa 
möjliga kombination av miljönytta och konkurrenskraftiga priser. Den miljömässiga nyttan och den 
ekonomiska effektiviteten är således en av grundförutsättningarna för kommunernas samarbete i 
bolaget som står för en inte oväsentlig del av den kommunala servicen till kommunmedlemmarna. 
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Beslutsunderlag 

Gällande aktieägaravtal 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2021-12-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun beslutar att ställa sig bakom förslaget att uppsägningstiden för 
aktieägaravtal mellan Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner rörande Regional 
avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) förlängs från februari 2022 till och 
med den 30 juni 2022. Detta innebär att om avtalet sägs upp senast den 30 juni 2022 upphör det att 
gälla den 30 juni 2024 och att det därefter förlängs med fem år i sänder med en uppsägningstid om 
två år.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 231  Dnr 2021/000988 

Frågor till kommuner om reglering av användningen av vattenskotrar 
och andra liknande farkoster 

Sammanfattning 

Kommunen har mottagit ett antal frågor från Regeringskansliet avseende en tillsatt utredning av en 
reglering av användningen av vattenskotrar och liknande farkoster. Syftet med utredningen är att 
säkerställa att användningen av sådana farkoster inte medför oacceptabla störningar eller 
olägenheter för människors hälsa eller miljön.  
Enligt utredningens direktiv bör utredningen under genomförandet av uppdraget ha en dialog med 
bland annat ett representativt urval av kommuner som berörs av uppdraget. Sotenäs kommun är en 
av 50 utvalda kommuner att få besvara frågorna. Urvalet av kommuner har enligt uppgift gjorts 
utifrån vilka kommuner som är belägna vid kusten eller där det finns större sjöar och där det kan 
förekomma att vattenskotrar används. 
 
Frågorna har besvarats utifrån det uppdrag och utredning kring vattenskoterkörning, som gjordes av 
kommunstyrelsens förvaltning under hösten 2020 och våren 2021. Även miljöenheten har varit 
medverkande till att besvara de frågor som konkret rör påverkan på människors hälsa och miljö. 

Beslutsunderlag 

Återkoppling – Frågor om vattenskotrar och andra liknande farkoster – 2021-12-06 
Frågor till kommuner om vattenskotrar och andra liknande farkoster – Regeringen 2021-11-19 
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2021-12-03 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Roland Mattsson (M) föreslår att skrivningen ska skärpas vad gäller 
incidenter inom kommunen. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom svaren daterade 2021-12-06, på frågor från 
Regeringskansliet avseende en tillsatt utredning av en reglering av användningen av vattenskotrar 
och liknande farkoster framtagna av förvaltningen, med ovanstående revideringar.   
 

Skickas till 

Nämndsekreterare 
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KSAU § 232   

Information om kommunens arbete med beroendeproblematik 

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunens arbete med beroendeproblematik. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 233  Dnr 2021/001027 

CRISP - Circular, Recyclable, Innovative, and Sustainable Packaging  

Sammanfattning 

På den marina återvinningscentralen sorteras olika fraktioner havsplasten ut. Eftersom plasten är 
svår att återanvända så krävs många nya olika tekniker för att få fram plastens bästa potential.  

Beskrivning av ärendet 

Glenntex är ett företag som redan idag ingår i Marina återvinningscentralens testbäddsprojekt. 
Samarbetet fungerar bra och företaget skulle gärna vilja gå vidare med en till ansökan till Vinnova 
för att utveckla produkter tillsammans. 
 
Företaget Glenntex vill undersöka möjligheten att addera grafen till återvunnen plastråvara för att 
höja plasten egenskaper och därmed utöka produktmöjligheterna. Glenntex innehar två patent som 
har utvecklats på Chalmers. Ett patent som de har utvecklat innebär att grafen kan adderas till 
plasten och verkar som ett ytskikt och vätskebarriärer. Detta skikt kan sedan användas till olika 
applikationer ihop med återvunnen plastråvara, vilket gör att den marina plasten kan nyttjas till fler 
produkter. 

Ekonomi  
Medfinansiering sker i form av tid och havsplast ifrån marina återvinningscentralen. Sotenäs 
kommuns del av projektet är 950 000 kr, där 350 000 kr finansieras i form av egen tid och 
plastmaterial ifrån den marina återvinningscentralen. Resterande är stödmedel från Vinnova. 

Regelverk  
Projektet genomförs i enlighet med regelverket ifrån Vinnova.  

Beslutsunderlag  

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2021-12-02 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att finansieringen ska framgå av beslutet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 233 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sotenäs kommun ska medverka i Vinnova-projektet 
”CRISP” - Circular, Recyclable, Innovative, and Sustainable Packaging.  
 
Projektet genomförs inom befintlig budget. Medfinansiering sker i form av tid och havsplast ifrån 
marina återvinningscentralen. Sotenäs kommuns del av projektet är 950 000 kr, där 350 000 kr 
finansieras i form av egen tid och plastmaterial ifrån den marina återvinningscentralen. Resterande 
är stödmedel.  
  

Beslutet skickas till 

Näringslivs- och utvecklingschef 
Utvecklare 
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KSAU § 234  Dnr 2021/000999 

Elektrifierad och kulturell infrastruktur för ett levande lokalsamhälle - 
Ägir  

Sammanfattning 

Magasinetfärjan Ägir Ideell Förening vill restaurera och elektrifiera en gammal passagerarfärja för 
att öka en hållbar infrastruktur och öka turistattraktionen året runt. Föreningen har lämnat in en 
ansökan till Leader-programmet och bett Sotenäs kommun att medverka i projektet med tid och 
kunskap.   

Beskrivning av ärendet 

Föreningen vill restaurera och elektrifiera Ägir. De ser många möjligheter med investeringen både 
kopplade till infrastruktur, besöksnäring året runt och i och med det större beläggning på boenden 
och besök på restauranger. Föreningen har sökt projektmedel via Leader Bohuskust och Gränsbygd 
och vill att Sotenäs kommun medfinansierar projektet med tid och med befintlig brandutredning. 
Sotenäs kommuns del i projektet är kopplad till arbetet med konvertering till eldrift. Projektet pågår 
till och med 2023-09-30.  
 
Näringslivsutvecklaren har haft kontakt med andra lokala företag med turistbåtar, vilka ställer sig 
positiva och ser att Ägir är en intressant pilot att se hur det går att konvertera den här typen av båt 
till el. Symbioscentrum ser att projektet dockar in till besöksnäringsutvecklarens roll samt till 
projektet SETS där man utreder hur man kan elektrifiera infrastruktur i våra hamnar. 
 
Projektet knyter an till Sotenäs kommuns vision om det goda kustnära livet som förenar tradition, 
förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Projektet knyter an till Sotenäs programförklaring 
2019-2022 om att Sotenäs kommun är lyhörd och lösningsorienterad för näringslivets behov av 
service och infrastruktur, att kommunens infrastruktur är ändamålsenlig och hållbar och att 
besöksnäringen är ekonomiskt lönsam för kommunen. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Medfinansiering sker i form av besöksnäringsutvecklarens arbetstid, 104 969 kr och med befintlig 
brandutredning på 404 800 kr.   

Regelverk  
Projektet genomförs i enlighet med regelverket för Leader Bohuskust och gränsbygd.  

Organisation och personal 
I projektet medverkar besöksnäringsutvecklaren inom ramen för sitt uppdrag.  

Beslutsunderlag  

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2021-11-30 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sotenäs kommun ska medverka i projektet 
Elektrifierad och kulturell infrastruktur för ett levande lokalsamhälle – Ägir.  
 
Projektet genomförs inom befintlig budget. Medfinansiering sker i form av 
besöksnäringsutvecklarens arbetstid, 104 969 kr och med befintlig brandutredning på 404 800 kr.   
 
 

Beslutet skickas till 

Näringslivs- och utvecklingschef 
Besöksnäringsutvecklare 
Utvecklare 
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KSAU § 235  Dnr 2021/001028 

Förstudie: Skandinavisk modell för cirkulär energiinfrastruktur 

Sammanfattning 

För att minska klimatpåverkan från industriparker och hamnar krävs modeller för cirkulära och 
gröna energilösningar. Industriparker och hamnar har nyckelroller i hållbara omställning för 
näringsliv och samhälle. Sotenäs kommun har tillfrågats att medverka i en förstudie som leds av 
Green Porth North (Hirtshals Havn) inom Interreg Öresund-Kattegat programmet. Förstudien syftar 
till ett kommande huvudprojekt där modell för cirkulära energiflöden, alternativa energikällor och 
energilagring adresseras. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har blivit tillfrågade av Green Porth North (Hirtshals) att medverka i en förstudie 
för att lägga grunden för ett kommande huvudprojekt vilket fokuserar på att utveckla en 
skandinavisk modell för en cirkulär energiinfrastruktur i Skandinaviens hamnar och industriparker. 
Förstudien söks inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.  
 
Förstudien identifierar fokusområden och fokusproblem för beskrivningen av huvudprojektet. Det 
handlar om att utveckla hamnar och företagsparker med potential att vara gröna energiparker. Fokus 
kommer att ligga på cirkulära energiflöden, alternativa energikällor och energilagring. Hamnar och 
industriparker har nyckelroller i den hållbara omställningen. Ökade konsumentkrav och ökad 
medvetenhet kring hållbarhet ger ett samhällsansvar för alla inblandade aktörer att ta. I ett 
huvudprojekt kan de gröna industriparkerna också visualisera hur hållbarhets aspekterna samverkar 
med varandra; ekologisk hållbarhet med hänsyn till miljö, social hållbarhet där ansvar tas för 
kringliggande samhälle och ekonomisk hållbarhet där företagen fortsatt är vinstdrivande genom att 
ha tagit hänsyn till föregående perspektiv. 
 
Förstudien knyter an till Sotenäs kommuns vision om förnyelse och hållbar utveckling.  
Förstudien knyter an till Sotenäs programförklaring 2019-2022 om att Sotenäs ska vara ett hållbart 
samhälle och mål om att vara lyhörda och lösningsorienterade för näringslivets behov. Förstudien 
kopplar även till att Sotenäs ska vara Sverigeledande på symbios och cirkulär ekonomi med maritim 
inriktning, då Green Porth North (Hirtshals havn) kontaktade Sotenäs för att ta del av de 
erfarenheter som finns samlade hos kommunens Symbioscentrum.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Förstudien genomförs inom befintlig budget för Sotenäs Symbioscentrum och externt bidrag från 
Interreg på 50 %. Förstudien omsluter 99 646 EUR, varav Sotenäs kommuns del är 45 760 EUR. 
Förstudien genomförs under 2022.   

Regelverk  
Förstudien genomförs inom regelverken antagna för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 
programmet av Europeiska kommissionen samt Tillväxtverket.  
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Organisation och personal 
Förstudien genomförs av befintlig personal på Sotenäs Symbioscentrum.  

Beslutsunderlag  

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2021-11-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Sotenäs kommun via Symbioscentrum medverkar i förstudien för att 
främja cirkulära energiinfrastrukturlösningar.  
 
Förstudien genomförs inom befintlig budget för Sotenäs Symbioscentrum och externt bidrag från 
Interreg på 50 %. Förstudien omsluter 99 646 EUR, varav Sotenäs kommuns del är 45 760 EUR. 
Förstudien genomförs under 2022.   
 

Skickas till 

Näringslivs- och utvecklingschef 
Utvecklare 
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KSAU § 236  Dnr 2021/001026 

Industriell symbios i västsvenska kommuner - projekt 

Sammanfattning 

Sotenäs vill delta som projektpart, i projektet "Industriell symbios i västsvenska kommuner" med 
sökande part Fyrbodals kommunalförbund som projektägare och även aktiv deltagare. 
Projektparters är RISE, Chalmers Industriteknik, Innovatum samt Bengtsfors, Vänersborg, 
Munkedal, Lidköping och Sotenäs kommun. Budget Sotenäs kommun i storleksordning 600 000 kr 
med 50 % i stöd från regionutveckligsnämnden. 
 
Det övergripande målet med projektet är att bygga kapacitet, sprida kunskap och utveckla strukturer 
i de kommunala organisationerna för att driva symbiosutveckling efter projektavslut samt att de 
lokala symbiosnätverken har utvecklats med nya aktörer och nya synergier. Ett mål för projektet 
som helhet är att fler kommuner och andra aktörer i regionen ska ha intresserat sig för industriell 
symbios genom att inspirerats via studiebesök, seminarier och inspirations- och guidematerial. 
Under projekttiden ska 5 ytterligare kommuner i VGR ha påbörjat en symbiosutvecklingsprocess 
med hjälp av stöd från projektet. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2020 utfördes en förstudie för hur en regional nod som erbjuder strukturerad facilitering, 
skapar samverkan och förmedlar expertis inom industriell symbios skulle kunna utformas och verka 
i VGR. Utifrån den förstudien uttryckte ett flertal kommuner önskemål om att driva ett projekt för 
att utveckla arbetet med industriell symbios lokalt och delregionalt. Syftet med detta projekt är att 
utveckla detta arbete i 5 kommuner i VGR, och samtidigt samordna och sprida kunskap och 
lärdomar. Det övergripande målet för projektet är att använda ett strukturerat arbetssätt, utvecklat av 
expert-organisationer i ett antal tidigare arbeten inom området industriell symbios, för att på ett 
effektivt sätt utveckla deltagande kommuners samhälls- och näringslivsutvecklings-arbete med 
industriell symbios som metod och arbetssätt. Ur ett större perspektiv är ett viktigt syfte med 
projektet att skapa positiva exempel och bygga upp kunskap som skapar intresse och engagemang 
från fler kommuner i VGR under och efter projektet. 

Sotenäs vill delta som projektpart, i projektet "Industriell symbios i västsvenska kommuner" som 
sökt av Fyrbodals kommunalförbund.  

Det övergripande målet med projektet är att bygga kapacitet, sprida kunskap och utveckla strukturer 
i de kommunala organisationerna för att driva symbiosutveckling efter projektavslut samt att de 
lokala symbiosnätverken har utvecklats med nya aktörer och nya synergier. Ett mål för projektet 
som helhet är att fler kommuner och andra aktörer i regionen ska ha intresserat sig för industriell 
symbios genom att inspirerats via studiebesök, seminarier och inspirations- och guidematerial. 
Under projekttiden ska 5 ytterligare kommuner i VGR ha påbörjat en symbiosutvecklingsprocess 
med hjälp av stöd från projektet.  
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Projekttitel: Industriell symbios i västsvenska kommuner 
Inriktning: Cirkulära affärsmodeller - stärka innovationskraften för ett konkurrenskraftigt 
näringsliv i framkant. 
Projektperiod ansökan: 2022.11.01-2023.10.31 (start när projektet är beviljat, uppskattas till 
januari) 
Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund 
Projektpartners: RISE, Chalmers Industriteknik, Innovatum, Bengtsfors, Vänersborg, Munkedal, 
Lidköping och Sotenäs kommun 
Projektets totala kostnad: 5 800 000 kr med 50 % i stöd från Regionutvecklingsnämnden  
Budget Sotenäs kommun: 600 000 kr, motsvarande 40 % av en heltidstjänst, 50 % i stöd 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Projektet täcks till 50 % av extern finansiär. Genomförs av redan befintlig personal.  
Projektets totala kostnad är 5 800 000 kr med 50 % i stöd från Regionutvecklingsnämnden. Sotenäs 
kommuns budet motsvarar 600 000 kr i personal, motsvarande ca 40 % av en heltidstjänst, där 50 % 
i där externt stöd. 

Organisation och personal 
Projektet kommer utföras av befintlig personal på Sotenäs Symbioscentrum. 

Beslutsunderlag  

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att Sotenäs kommun går vidare med projektet "Industriell symbios i 
västsvenska kommuner".  
 
Projektet genomförs inom befintlig budget för Sotenäs Symbioscentrum.  
Projektets totala kostnad är 5 800 000 kr med 50 % i stöd från Västra Götalandsregionens 
Regionutvecklingsnämnd. Sotenäs kommuns budget motsvarar 600 000 kr i personal, motsvarande 
ca 40 % av en heltidstjänst. 
 

Skickas till 

Chef för Näringsliv och utveckling 
Utvecklare 
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KSAU § 237  Dnr 2021/000695 

Information från Sotenäs Symbioscentrum 

Sammanfattning 

Många processer och initiativ pågår på Sotenäs Symbioscentrum. För att delge kommunstyrelsen 
information sammanställs regelbundet en sammanfattning.  
 

• Samverkansavtal är tecknat med "The Perfect World Foundation". Planering sker nu ihop 
med stiftelsen om aktiviteter framåt. Stiftelsen har fått information om Marin 
Återvinningscentral och värdekedjorna kring plast i haven och uttjänta fiskeredskap.  

• Den årliga processen med det statliga strandstädningsanslaget pågår ihop med 
Västkuststiftelsen, såsom upparbetade rutiner varit under de senaste åren.   

• Filmen om marin plast och Marina återvinningscentralen som ska visas på 
Världsutställningen i Dubai är producerad. Den visas även på SVT i januari.     

Beslutsunderlag  

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2021-11-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

 

Skickas till 

Näringslivs- och utvecklingschef 
Utvecklare 
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KSAU § 238  Dnr 2021/000020 

Delårsrapport per augusti 2021 Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning 

Fyrbodals Kommunalförbund inkom 2020-11-16 med delårsrapport för ekonomi och verksamhet 
för perioden jan-augusti 2021. Denna antogs av direktionen 2021-10-28. Resultatet för perioden 
uppgår till ett överskott om 991 tkr. Prognosen på helår beräknas ge ett överskott på 998 tkr. 
Budgeten på helår uppgår till +190 tkr. 
 
Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna är ej 
upparbetade personalkostnader (vakans och tjänstledigheter) och lägre rörliga administrativa 
kostnader (möten, resekostnader) främst på grund av pandemin. Inga investeringar har gjorts under 
perioden.  
 
I verksamhetsplanen finns fem strategiska utvecklingsområden, där varje område har aktiviteter 
kopplade och övergripande förväntas gå enligt plan. 

God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska i budgeten anges finansiella mål samt verksamhetsmål som har 
betydelse för god ekonomisk hushållning. I rapporten finns uppföljning av mål för god ekonomisk 
hushållning.  
 
Förbundet bedömer att målet för god ekonomisk hushållning upprätthålls.  
 
Finansiella mål:  
En långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent 
Budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna (uppfylls) 
God likviditet (uppfylls) 
Delregionala utvecklingsmedelen växlas upp med minst 50 procent (uppfylls) 
Vägledande principer:  Tillgångar och skulder ska förvaltas betryggande sätt och ska ha tydliga 
regler och riktlinjer för sin finansförvaltning. (uppfylls) 

Internkontroll 
Återredovisning saknas.  

Medborgarperspektiv 
Återkoppling till medborgarna om förbundets verksamhet 

Beslutsunderlag 

Beslut förbundsdirektionen 2021-10-28 §85 
Aktivitetsplan bilaga till delåret. 
Delårsrapport 210831 Fyrbodals kommunförbund slutversion 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-11-23 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport per augusti för Fyrbodals 
Kommunalförbund. 
   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 239  Dnr 2021/000957 

Motion om fria bussresor för ungdomar 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att fria bussresor införs för ungdomar. 
Motionären skriver att man i rapporten ”Unga röster om Sotenäs - om mönster och normer som 
påverkar kommunens framtid” ges en rad förslag till utveckling från unga vuxna i Sotenäs. Ett av 
förslagen är gratis busskort till unga. Motionären föreslår följande; 

• att möjligheterna till fria bussresor för ungdomar utreds och vilken kostnad detta innebär.  
• att det utreds vilka åldersgrupper som skulle erbjudas fria bussresor. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 § 124 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Motionären menar att sedan tidigare har seniorer över 75 år fria bussresor i Sotenäs efter en motion 
från Miljöpartiet de gröna och att det dags att även de unga ska ges samma möjlighet. Eftersom 
regionen har infört ett förenklat zon-system blir det nu möjligt att åka gratis till Uddevalla eller 
Trollhättan. Det ger större möjligheter till ett rikt kultur och fritidsutbud, det är också något som 
efterfrågas i ovan nämnda rapport. Ett ökat resande med kollektivtrafik ger ett underlag för tätare 
turer inte minst på kvällstid då ungdomar vill kunna röra sig mellan de olika kommundelarna. Färre 
bilar i våra samhällen och minskade utsläpp är positiva miljöeffekter av en utbyggd kollektivtrafik. 
Dagens unga är de som får ta konsekvenserna av de kommande klimatförändringarna och dagens 
ungdomar vill ha möjlighet till att bidra till en bättre miljö.  

Beskrivning av ärendet 

I Sotenäs åker skolskjutsbehöriga elever i grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9  
(6-15 år), med särskilt upphandlade skolbussar och för att åka med dessa bussar krävs inte något 
busskort. 
 
Elever med särskilda behov, kan efter behovsprövning av rektor, få ett busskort för att åka med 
ordinarie kollektivtrafik. Busskortet gäller under läsåret och fram till kl 19.00. Det gäller ej på lov 
eller helger. 
 
Gymnasieelever får ett skolkort för att kunna åka till gymnasiet, oftast till Lysekil, Munkedal, 
Uddevalla eller Trollhättan.  
 
För närvarande kostar ett läsårskort, zon C kl:04.00-19.00; 4437 kr, exklusive moms. 
Angivet pris är det som gäller nu i november 2021. Alla priser justeras årligen i början av januari. 
En läsårsbiljett är nio skolmånader (= september – maj). 
 
Högstadieelever är 13-16 år i årskurs 7-9.  
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Antal högstadieelever; 
Åk 7:   83 elever 
Åk 8:   91 elever 
Åk 9:   63 elever 
 
Antal gymnasieelever; Dessa har skolkort som gäller fram till kl 19.00. 
Åk 1: 89 elever 
Åk 2: 74 elever 
Åk 3: 64 elever 
 
Totalt finns 464 elever i ovanstående grupper. 

Ungdomsbegreppet 

Det finns ingen fastställd definition på begreppet ”ungdomar.” 
 
Beskrivning enligt Wikipedia på ”ungdom”; 
Övergången från barndom till ungdom beskrivs ofta som en tid då man uppnår puberteten eller 
byter auktoritet från föräldrarna till andra grupper av människor. Starten av puberteten har sjunkit 
de senaste decennierna, och nuförtiden börjar många barn ett tonårsliknande beteende vid yngre år 
än förut. Ungdomstiden börjar alltså vid cirka 10–13-årsåldern.  
Det finns ingen konsensus när ungdomstiden upphör. I normala fall ser man övergången från 
ungdom till vuxen i att man av samhället får samma rättigheter som vuxna, till exempel att få 
rösträtt, sluta skolan, bli en fullvärdig juridisk person. Dessa rättigheter infaller inte samtidigt, men 
någonstans kring 20 år är man ofta ur samhällsjuridisk synpunkt vuxen. 
 
FN:s barnkonvention om barns rättigheter gäller för barn under 18 år. 
 
Västtrafiks regler för olika grupper gäller enligt nedan; 
Vuxen: Från 20 år 
Ungdom: 7 till 19 år 
Barn; Barn som är 0-6 år reser gratis i sällskap med vuxen/ungdom. 
Student; Du kan få studentrabatt på 30-, 90- och 365-dagarsbiljetter.   
 
Rapporten ”Unga röster om Sotenäs - om mönster och normer som påverkar kommunens framtid”, 
är framtagen av EDCS är ett resurscentrum för jämställdhets-utveckling i Västra Götaland. 
Undersökningen har genomförts inom ramen för det partnerskap som ingåtts mellan 
kommunalförbund, Länsstyrelsen, regionala resurscentra och Västra Götalandsregionen, för 
genomförande av handlingsplanen ”Jämställdhet gör skillnad 2.0”. De som intervjuats i rapporten är 
15 st unga vuxna, både kvinnor, män och personer med annan könsidentitet i åldern 16-29 år. 
 
Ungdomsmottagningen tar emot ungdomar mellan 13-25 år. 
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Gällande regler för busskort 

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland har fastställt följande regler för skol- och fritidskort; 
 
1. Skol‐ och fritidskort 
Med skolkort avses kort med giltighet vardagar under terminstid, antingen 04.00–19.00 eller 04.00–22.00. 
Övriga giltigheter benämns nedan som fritidskort. Skolkort och fritidskort gäller för de som är under 20 år. 
Observera att nedan angivna cirkapriser är preliminära och kan komma att justeras. 
 
Skolkort 
 Samtliga skolkort (tätorts‐, kommun‐ och periodkort som gäller i flera kommuner) som idag 
har en giltighet vardagar mellan 04.00‐19.00/19.30 kvarstår och erbjuds till dagens priser, 
men giltigheten för samtliga dessa skolkort blir 04.00–19.00. 
 Skolkort erbjuds också med giltighet 04.00–22.00 (där delen 19.00–22.00 har Regionen Runtgiltighet). 
 
 Således erbjuds två varianter av skolkort tillgängliga för samtliga kommuner till 
nedanstående priser: 
04.00–19.00 Motsvarande priser som dagens skolkort. 
04.00–22.00 Motsvarande priser som dagens skolkort + ca 500 kr/läsår. 
 
Fritidskort 
Som komplement till skolkorten skapas ett sortiment för fritidskort, tillgängligt via skolkortswebben. 
Samtliga fritidskort har Regionen Runt‐giltighet och erbjuds i följande varianter: 
 ”Fritid 1” Giltighet: Regionen Runt, terminstider, vardagar 14.00–24.00. 
Pris: ca 1 000 kr/läsår 
 ”Fritid 2” Giltighet: Regionen Runt, terminstider, vardagar 14.00–24.00, samt lör‐, 
sön‐ och helgdagar dygnet runt. 
Pris: ca 1 700 kr/läsår 
 ”Fritid 3” Giltighet: Regionen Runt, vardagar 14.00–24.00, lör‐, 
sön‐ och helgdagar dygnet runt, samt sommarlov och jullov dygnet runt. 
Pris: ca 2 250 kr/läsår 
 ”Fritid Lov” Giltighet: Regionen Runt, sommarlov och jullov dygnet runt. 
Pris: ca 550 kr/läsår 
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Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
Räkneexempel: 
Att tilldela 464 elever ett skolkort à 4437 kr kostar 2 058 768 kr. 
Att tilldela 464 elever ett fritidskort nr 1 á 1 000 kr kostar 464 000 kr. 
Att tilldela 464 elever ett fritidskort nr 2 á 1 700 kr kostar 788 800 kr. 
Att tilldela 464 elever ett fritidskort nr 3 á 2 250 kr kostar 1 044 000 kr. 
Att tilldela 464 elever ett fritidskort Lov á 550 kr kostar 255 200 kr. 
 
Utbildningsnämndens nuvarande kostnad för skolskjutsar är 5 547 600 kr per helår (2020 års 
siffror). 
Noteras kan att mindre barn från 6 år åker med skolbussarna och dessa kostnader kommer att finnas 
kvar vid en förändring av skolskjutstrafiken. 
 
Total uppskattad kostnad för införande av fria bussresor för ungdomar är mellan 2-3 miljoner 
kronor. 

Regelverk  
Skolskjutsreglemente 2020-07-07 med regler om vilka som har rätt till skolskjuts, detta måste 
ändras om motionen bifalles. Avtalet för skolskjutstrafiken gäller tom 2025-06-30. 

Organisation och personal  
Utbildningsnämnden hanterar skolskjutsar med två medarbetare som arbetar på totalt 80 procent 
med detta. Inga ytterligare resurser krävs. 

Beslutsunderlag 

Motion 
Protokollsutdrag KF 2021-11-11 § 124 
Skolskjutsreglemente 2020-07-07 
Rapport Unga röster om Sotenäs - om mönster och normer som påverkar kommunens framtid 
Västtrafik fastställda principer för tillköp 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-12-01 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att motionen ska bifallas och överlämnas till Utbildningsnämnden för 
vidare utredning, att utreda möjligheten att nyttja skolskjutsavtalet för att täcka in behovet av 
resande mellan orterna, alternativt införa fritidskort. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och överlämnar ärendet till Utbildningsnämnden 
för vidare utredning, att utreda möjligheten att nyttja skolskjutsavtalet för att täcka in behovet av 
resande mellan orterna, alternativt införa fritidskort. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 240  Dnr 2021/001038 

2022 års löneöversyn och lönekartläggning 

Sammanfattning 

Lönebildning och lönesättning ska bidra till att motivera medarbetarna så att arbetsgivaren når 
målen för verksamheten samt till att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Lönen ska 
stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Lönen ska vara 
individuell, differentierad och avspegla individens egna uppnådda mål och resultat samt hur väl 
individen bidragit till verksamhetens mål och resultat. 

Syftet är att skapa en löneprocess där medarbetarens resultat och löneutveckling knyts samman så 
att det positiva sambandet mellan lön, motivation, prestation och resultat uppnås. Det är därför av 
stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om både verksamhetensmål, individuella mål, 
förväntningar, krav samt uppnådda resultat och lönekriterier.  

Lönekriterier utgör bedömningsgrunden för den individuella prestationslönen och består av frågor 
kring områdena engagemang, ansvarstagande, kompetens och verksamhet. För chefer i kommunens 
finns även kriteriet ledarskap.  

Det är särskilt viktigt att lönen för medarbetare på alla nivåer tydligt avspeglar hur uppsatta mål 
uppfylls och de resultat som vederbörande uppnår.  
Chefer är arbetsgivarens företrädare och har ett stort ansvar för att löneprocessen genomförs på ett 
bra vis, att uppsatta mål kommuniceras och nås samt att uppföljning av resultat sker samt att man 
följer de riktlinjer och rutiner som finns kring lönesättning och löneprocessen.  

Personalavdelningen genomför årligen utbildning för chefer inför löneöversynen samt har löpande 
dialog med de fackliga parterna. 

Löneutrymme 
Sotenäs kommun har under de senaste åren infört ett system där det totala löneutrymmet fördelats 
på följande områden: 
Individuell löneökning 
Centrala struktursatsningar 
Förvaltningsstruktur 
Justeringar enligt lönekartläggning 
 
Sotenäs kommun har tidigare år valt att nivån på löneutrymmet styrs av SKR:s index, PKV 
(prisindex för kommunal verksamhet). 
För år 2022 är detta index satt väldigt lågt, 2,2 procent. För år 2023 är prognosen för SKR:s index 
2,7 procent. 
 
Vid en omvärldsbevakning framgår att Lysekil och Tanum kommer att avsätta 3,0 procent och 
Munkedal 2,5 procent för löneöversyn 2022.  
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Behov av justeringar i lönestrukturen 
Resultatet av årets lönekartläggning ställer krav på relativt omfattande justeringar utifrån 
diskrimineringsgrunderna som arbetsgivaren måste hantera. Dessa kommer att motsvara cirka 0,1 
procent av utrymmet.  
Behovet av centrala struktursatsningar är också relativt omfattande för året då den kartläggningen 
som tagits fram som underlag till lönekartläggningar belyser behov av att stärka vissa grupper 
gentemot andra.  
Den satsning som skulle behövas omfattar cirka 0,2 procent.  
 
För att inom förvaltningarna och enheterna kunna erbjuda individuella och differentierade löner 
med en lönespridning behövs ett visst underlag och utrymme vilket motsvarar cirka 2,2 procent.  
 
2020 gick det åt från lönepotten: 9,2 mnkr 
2021 gick det åt från lönepotten: 9,1 mnkr 
2,2 procent avsättning 2022 innebär 7,3 mnkr. 
I budget finns en ”eftersläpande effekt” vilket innebär att utrymmet totalt sett kommer vara ca 9 
mnkr även budgetåret 2022. 

Finansiering av löneöversyn 2022 
För att kunna omhänderta de behov som finns för strukturell lönejustering samt för att som attraktiv 
arbetsgivare kunna erbjuda attraktiva individuella lönejusteringar utifrån prestation föreslås att 
justeringarna för lönekartläggning samt centrala strukturella satsningar hanteras med medel från 
överskottet i lönepotten motsvarande 0,3 procent, 72 000 kr per månad. Totalt på året motsvarar det 
1,2 mnkr inkl. personalomkostnader. 
 
Det skulle innebära en total avsättning för löneöversynen motsvarande 2,5 procent år 2022. 

Fördelning av strukturella satsningar samt lönekartläggning 
Av det totala löneutrymmet avsätts en del för strukturella satsningar. Dessa satsningar kan göras på 
grupper eller individer inom grupper som av olika anledningar hamnat fel i lön enligt rådande 
lönestruktur.  
Samtliga chefer och fackförbund får årligen inkomma med förslag på strukturella satsningar. 
 
Kommundirektörens ledningsgrupp föreslår efter genomgång av rådande lönestruktur, den årliga 
lönekartläggningen samt förslag på struktursatsningar från förvaltningarna och fackliga 
organisationer att det bör ske en struktursatsning på individer inom följande grupper:  
 
Lärare Fritidshem 
Lärare Grundskola, lägre åldrar 
Handledare samt arbetsledare inom AME 
Distrikts- /specialist-/sjuksköterskor 
Brandinspektör 
Räddningschef 
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Familjestödjare 
 
Respektive chef får medel ur central struktur att fördela. Inga individgarantier inom 
befattningsgruppen.  
 
Titeländringar 
För att befintlig titel ska harmonisera med innehåll i det huvudsakliga uppdraget föreslås följande 
titeländringar: 
Titelförändringarna medför ingen löneförändring.  
 
Gammal titel Ny titel 
Utbildningssekreterare Skoladministratör 

Lönekartläggning 
Enligt diskrimineringslagen skall samtliga arbetsgivare genomföra en lönekartläggning varje år. 
Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.  
 
Resultatet av årets lönekartläggning i Sotenäs kommun visar att det finns viss löneskillnad både 
inom lika grupper som inom likvärdiga grupper. De berörda grupperna är: 
Förskollärare 
Vårdbiträde med tillsvidareanställning 

Löneutrymmet 
För att få en samlad lönepolitik föreslås att oavsett facklig organisation ska löneutrymmet för den 
individuella prestationen inklusive förvaltningsstruktur ligga på ett utrymme om 2,2 procent samt 
central struktursatsning och lönekartläggning på 0,3 procent.  
Totalt avsätts 2,5% procent för löneöversyn år 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott antar ovanstående förslag gällande avsättning för löneöversynen 
inkl. strukturåtgärder för löneöversyn samt justeringar enligt lönekartläggningen.  
Totalt avsätts 2,5% procent för löneöversyn år 2022, totalt 9 mnkr. 
 
 

Skickas till 

HR-chef 
Löneenheten 
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Revidering av Riktlinjer för alkoholservering 

Sammanfattning 

Uppdatering av riktlinjer för alkoholservering utifrån förändringar i alkohollagen och 
alkoholförordningen. Samt ett behov av förtydliganden inom vissa delar av riktlinjerna för att 
förbygga olägenheter som kan kopplas till alkoholservering i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

Riktlinjerna för alkoholservering har inte uppdaterats sedan 2012 och detta har påpekats av 
länsstyrelsen vid tillsyn. Det förekommer även viss överservering av alkohol på vissa platser i 
kommunen och därmed har ett klart behov av tydligare riktlinjer uppstått. Droganvändningen i 
restaurangmiljö har även ökat. 
 
Alkohollagen och alkoholförordningen har uppdaterats inom vissa områden under de senaste åren 
och dessa förändringar behöver finnas med i kommunens riktlinjer för alkoholservering.  

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk 
Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) är kommunen skyldig att informera om vad som gäller 
enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter. Därutöver ska kommunen, enligt samma 
bestämmelse, ha riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i kommunen. 

Ekonomi 
Riktlinjer kring alkoholservering är en del av kommunens förbyggande arbete för att motverka hög 
alkoholkonsumtion som annars riskerar att öka samhällets kostnader för sociala insatser, sjukvård, 
våld och skadegörelse.  

Organisation och personal 
Riktlinjerna är en informationskälla för handläggare såväl som för innehavare av serveringstillstånd, 
samt för de som har tänkt att etablera en verksamhet med serveringstillstånd i kommunen.  
 
Med uppdaterade och tydliga riktlinjer skapas det förutsättning för likabehandling av ansökningar 
om serveringstillstånd. Handläggningen av ärenden och tillsyn blir rättssäker, snabb och effektiv. 

Beslutsunderlag 

Reviderade Riktlinjer för alkoholservering 
Sotenäs kommuns riktlinjer för servering av alkohol, från 2012 
Alkholhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-12-02 
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Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår att närhet till idrottsplatser tas bort. 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att förslaget att avslå vid risk vid överetablering, tas bort, samt att i 
närheten vid trafikled, ska tas bort. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) och Lars-Erik Knutssons (S) förslag och 
finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade Riktlinjer för alkoholservering, med följande 
revideringar; 

• att närhet till idrottsplatser, trafikleder, tas bort, 
• att förslaget att avslå vid risk vid överetablering, tas bort. 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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